Αριθ. Πρωτ.547

Αθόνα 30/3/2016
Προσ
Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΠΡΟΚΛΗΗ
Αγαπητού Συνϊδελφοι,
ύμφωνα με τα ϊρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταςτατικού τησ Δ.Ο.Ε.,
καλούμε τουσ Αντιπροςώπουσ των υλλόγων - Μελών τησ, ςε ϋκτακτη
καταςτατικό Γενικό υνϋλευςη ςτισ 22 Ιουνύου 2016, ώρα 09:00 π.μ., καθώσ και
ςτην 85η Τακτικό Γενικό Συνϋλευςη του Κλϊδου, ςτισ 23 και 24 Ιουνύου 2016, ςτην
Αθόνα, για λόψη αποφϊςεων ςτα θϋματα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ.
Η Γενική Συνέλευςη, ςύμφωνα με το άρθρο 37, παραγρ. 1 του Καταςτατικού
τησ Δ.Ο.Ε., βρίςκεται ςε απαρτία, αν παραβρίςκεται ς’ αυτή το ½ του ςυνόλου των
Αντιπροςώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τησ Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα
από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντεσ.
Για την τροποπούηςη του καταςτατικού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 48, ςτην
Έκτακτη Γενικό υνϋλευςησ πρϋπει να παρευρύςκονται τα 2/3 του ςυνόλου των
αντιπροςώπων των οικονομικϊ τακτοποιημϋνων μελών και οι τροποποιόςεισ
πρϋπει να εγκριθούν από τα ¾ των παρόντων αντιπροςώπων.
ασ αποςτϋλλουμε την προςωρινό Η.Δ., καθώσ και τισ ειςηγόςεισ τησ
ΔΟΕ ςτα θϋματϊ τησ. Οι ύλλογοι, το αργότερο ωσ τισ 9 Μαΐου 2016 θα πρϋπει
να αποςτεύλουν τισ προτϊςεισ τουσ, για να εγγραφούν ωσ θϋματα ςτην
Οριςτικό Ημερόςια Διϊταξη (Άρθρο 35 του Καταςτατικού τησ Δ.Ο.Ε.).
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ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Έκτακτησ Γενικόσ υνϋλευςησ
και 85ησ Γενικόσ υνϋλευςησ
22 - 24 Ιουνύου 2016

ΘΕΜΑΣΑ
Θϋμα 1 : ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ, Σετϊρτη 22 Ιουνύου 2016
Σροποπούηςη του καταςτατικού
ο






Θϋμα 2ο:
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ–ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΣΟΤ
Έκθεςη Πεπραγμϋνων Δ.. Δ.Ο.Ε.
Οικονομικόσ απολογιςμόσ οικον. ϋτουσ 2015-16 - Προώπολογιςμόσ
χρόςησ οικον. ϋτουσ 2016 – 2017
Ενημϋρωςη από αιρετούσ του Κ.Τ..Π.Ε.
Κριτικό πεπραγμϋνων – Δευτερολογύα Προϋδρου Δ.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 3ο :
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2016-2017

A.

Διεκδικητικό Πλαύςιο

I.

Οικονομικϊ
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Ο εκπαιδευτικόσ του δημόςιου ςχολεύου (εργαςιακϊ– επαγγελματικϊ)
i. Διοριςμού – εργαςιακϊ δικαιώματα αναπληρωτών
ii. Αςφαλιςτικϊ
IV.
V.
VI.

Προςχολικό Αγωγό
Ειδικό Αγωγό
Επιμόρφωςη
Β. Πρόγραμμα Δρϊςησ
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ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
85ησ Γενικόσ υνϋλευςησ
22 - 24 Ιουνύου 2016
2016. Η Ελλϊδα κινεύται πλϋον ςτην τροχιϊ του 3ου μνημονύου. Η κυβϋρνηςη
ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ϋχοντασ διαψεύςει τισ ελπύδεσ ακόμα και του πιο αιςιόδοξου
πολύτη, εφαρμόζει πιςτϊ την ύδια αδιϋξοδη πολιτικό που από το 2009, με
πρόςχημα τη ςωτηρύα τησ χώρασ, εφϊρμοςαν και οι ϊλλεσ μνημονιακϋσ
κυβερνόςεισ κατ’ εντολό των «θεςμών» (Δ.Ν.Σ., Ε.Κ.Σ., Ε.Ε.).
Οι υποςχϋςεισ μετατρϊπηκαν ςε απελπιςύα για τουσ εργαζόμενουσ, που
βρύςκονται καθημερινϊ αντιμϋτωποι με ανελϋητεσ φοροεπιδρομϋσ (που ϋχουν
εξαπολυθεύ και αναμϋνεται να γύνουν ακόμα πιο ϋντονεσ, κατϊ μιςθωτών και
ςυνταξιούχων) και διαρκό υποβϊθμιςη του βιοτικού τουσ επιπϋδου.
Σο τελευταύο μιςθολόγιο των δημοςύων υπαλλόλων επιβεβαύωςε όλουσ τουσ
φόβουσ για ϋνταςη τησ λιτότητασ και διογκώνει τα τερϊςτια προβλόματα που
ϋχει επιφϋρει η ϊγρια περικοπό μιςθών και ςυντϊξεων των τελευταύων ετών.
Η πολιτικό τησ ςυρρύκνωςησ των Δημοςύων Τπηρεςιών, η δραματικό
υποβϊθμιςη του τομϋα τησ Τγεύασ και η διϊλυςη του κοινωνικού κρϊτουσ εύναι
πλϋον καθεςτώσ.
Σα εξοντωτικϊ ςχϋδια τησ κυβϋρνηςησ για το αςφαλιςτικό, τα οπούα
αναμϋνεται να γύνουν ακόμη πιο επώδυνα μετϊ τισ παρεμβϊςεισ των «θεςμών»,
οδηγούν ςτην εξαθλύωςη των ςυνταξιούχων και την επιβολό τραγικών όρων
(όρια ηλικύασ, ύψοσ αποδοχών, δραςτικό περικοπό εφϊπαξ και επικουρικών
ταμεύων) ςτουσ προσ ςυνταξιοδότηςη εργαζόμενουσ.
Η Δημόςια Εκπαύδευςη βιώνει όλα αυτϊ τα χρόνια μια πρωτόγνωρη
πραγματικότητα.
Η εκπαιδευτικό πολιτικό δεν υλοποιεύται με βϊςη τον απαραύτητο
εκπαιδευτικό προγραμματιςμό και ςχεδιαςμό αλλϊ με κριτόρια οικονομικού –
λογιςτικού χαραχτόρα. υγχωνεύςεισ και καταργόςεισ ςχολικών μονϊδων,
διαθεςιμότητα εκπαιδευτικών, προοπτικό απολύςεων και μετατϊξεισ διϋλυςαν
την εκπαύδευςη και οι πληγϋσ που ϊνοιξαν, παρϊ τισ ϊφθονεσ υποςχϋςεισ τησ
νυν κυβϋρνηςησ, όχι μόνο δεν κλεύνουν αλλϊ διαιωνύζονται.
Η φετινό ςχολικό χρονιϊ, μια από τισ χειρότερεσ των τελευταύων ετών, κλεύνει
με 2.500 κενϊ ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη, δύχωσ την προοπτικό μόνιμων
διοριςμών, με χιλιϊδεσ αναπληρωτϋσ να προςλαμβϊνονται μόνο μϋςα από
κονδύλια του ΕΠΑ και του ΠΔΕ. Αναπληρωτϋσ που εύναι πλϋον αντιμϋτωποι με
το τϋταρτο ϋτοσ ςτη ςειρϊ μηδενικών διοριςμών (με τουσ αναπληρωτϋσ τησ
Ειδικόσ Αγωγόσ να κλεύνουν 15 χρόνια αναμονόσ για μονιμοπούηςη) αλλϊ και με
την αναςφϊλεια ςχετικϊ με τον τρόπο πρόςληψόσ τουσ ϋςτω και ωσ
αναπληρωτϋσ. Κι όλα αυτϊ με την προοπτικό τησ τραγικόσ ςυρρύκνωςησ ακόμη
και αυτών των προςλόψεων αφού τα κονδύλια του ΕΠΑ εύτε φθύνουν εύτε
ϋχουν όδη χρηςιμοποιηθεύ από το Τπουργεύο για κϊλυψη των φετινών κενών
(π.χ. παρϊλληλη ςτόριξη).
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Όλα τα παραπϊνω, μϋςα ςτο εδώ και χρόνια διαμορφωμϋνο, τοπύο τησ
υποχρηματοδότηςησ των ςχολικών μονϊδων κϊτι που κϊνει εξαιρετικϊ
δύςκολο το να καλύψουν βαςικούσ τομεύσ λειτουργύασ τουσ (γραφικό ύλη,
πετρϋλαιο θϋρμανςησ, ανταπόκριςη ςτισ ςτοιχειώδεισ υποχρεώςεισ τουσ) αλλϊ
και τησ κατϊργηςησ εκπαιδευτικών κατακτόςεων όπωσ η αναλογύα 1:25 ςτα
τμόματα και το ολοόμερο ςχολεύο.
Μϋςα ςε όλο αυτό το τοπύο τησ αποςϊθρωςησ, η πολιτικό ηγεςύα του
Τπουργεύου Παιδεύασ εμπαύζει την εκπαιδευτικό κοινότητα και τισ ελληνικϋσ
οικογϋνειεσ, τϊζοντασ 20.000 μόνιμουσ διοριςμούσ, ενιαύο τύπο ολοόμερου
ςχολεύου, δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό, Ειδικό Αγωγό για όλουσ
του μαθητϋσ που τη χρειϊζονται (καταργώντασ ταυτόχρονα τα Σ.Ε. ό
μετατρϋποντϊσ τα ςε παρϊλληλη ςτόριξη!!!), οργανικϋσ θϋςεισ ςτουσ
εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων που περιμϋνουν μϊταια…
Οι πολιτικϋσ των αλλεπϊλληλων μνημονύων, τησ ςκληρόσ λιτότητασ πϊντα και
μόνο για τουσ μιςθωτούσ και ςυνταξιούχουσ, των απολύςεων και τησ ανεργύασ,
τησ δραματικόσ μεύωςησ ειςοδημϊτων, τησ ανατροπόσ των εργαςιακών και
αςφαλιςτικών δικαιωμϊτων, τησ διϊλυςησ των Δημοςύων Τπηρεςιών και τησ
“ακύρωςησ” των Κοινωνικών Αγαθών, που επιβϊλλεται από τουσ «Θεςμούσ»
και εκτελεύται κατϊ γρϊμμα και από την Κυβϋρνηςη τησ «πρώτησ φορϊ
αριςτερϊ», δεν αφόνει πλϋον κανϋνα περιθώριο αναμονόσ.
Εύναι επιτακτικό ανϊγκη να βρεθούμε ςτο δρόμο και να αγωνιςτούμε για την
ανατροπό αυτόσ τησ πολιτικόσ. Απαιτεύται αφύπνιςη και δυναμικού αγώνεσ. Η
μϊχη για το αςφαλιςτικό εύναι κομβικόσ ςημαςύασ και πρϋπει να αποτελϋςει το
ςημεύο εκκύνηςησ αγώνων με προοπτικό δικαύωςησ.
Έχουμε χρϋοσ, όλοι μαζύ, να ςυνεχύςουμε και να δυναμώςουμε τον αγώνα για
ν’ ανατρϋψουμε αυτϋσ τισ πολιτικϋσ , που πλόττουν τουσ εκπαιδευτικούσ αλλϊ
και όλουσ τουσ εργαζόμενουσ, τη δημόςια εκπαύδευςη αλλϊ και το ςύνολο των
κοινωνικών αγαθών και κατακτόςεων.
Α. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ειςηγεύται ςτισ Γ.. των υλλόγων:
I. Οικονομικϊ
i. Δαπϊνεσ για την Παιδεύα
Ο χώροσ τησ παιδεύασ ϋχει πληγεύ ςκληρϊ τα τελευταύα χρόνια από τισ
ςυνεχιζόμενεσ πολιτικϋσ των περικοπών που ακολουθούνται από τισ
κυβερνόςεισ.
Σο επαναλαμβανόμενο και δύχωσ ανταπόκριςη αύτημα για αύξηςη των
δαπανών ςτο ύψοσ του 5% επύ του Α.Ε.Π., ωσ πρώτο βόμα προςϋγγιςησ του
Ευρωπαώκού Μϋςου Όρου, ιεραρχεύται, εδώ και χρόνια, ωσ πρώτο ςτισ
διεκδικόςεισ μασ. Κι αυτό γιατύ πιςτεύουμε ότι οι δαπϊνεσ που διατύθενται από
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τον προώπολογιςμό για την Παιδεύα ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με τισ ςτοχεύςεισ και
τισ προτεραιότητεσ τησ κυβϋρνηςησ ςχετικϊ με την ποιότητϊ τησ.
Η ικανοποιητικό αύξηςη των δαπανών για την Παιδεύα θα διαςφϊλιζε
ςύγχρονεσ υποδομϋσ με επαρκό υλικοτεχνικό ςτόριξη, εκςυγχρονιςμό
αναλυτικών προγραμμϊτων και βιβλύων, προγρϊμματα επιμόρφωςησ,
καινοτόμα προγρϊμματα και ςτόριξη τησ ϋρευνασ, υψηλού επιπϋδου
εκπαιδευτικούσ και προπϊντων ςτόριξη τησ Δημόςιασ Δωρεϊν παρεχόμενησ
Εκπαύδευςησ ωσ ανταπόδοςη τησ βαριϊσ φορολόγηςησ του Έλληνα πολύτη.
Αντύθετα, οι ςταθερϊ μειωμϋνεσ δαπϊνεσ για την Παιδεύα ϋχουν ωσ
επακόλουθο τη ςυρρύκνωςη των Πολιτικών Αντιςταθμιςτικόσ Αγωγόσ
(Ολοόμερο χολεύο, Σϊξεισ Τποδοχόσ, Σμόματα Ένταξησ, Ενιςχυτικό
Διδαςκαλύα, αναλογύα μαθητών ανϊ εκπαιδευτικό κ.λ.π.) και γενικότερα τησ
ποιότητασ τησ εκπαύδευςησ.
Όπωσ ϋχουμε κατ’ επανϊληψη επιςημϊνει, οι μηδενικού διοριςμού μόνιμων
εκπαιδευτικών ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα τισ προςλόψεισ αναπληρωτών με
ελαςτικϋσ μορφϋσ εργαςύασ, καταδικϊζουν ςτην ανεργύα χιλιϊδεσ ςυναδϋλφουσ
μασ και ϋχουν αρνητικϊ αποτελϋςματα ςτην εικόνα αλλϊ κυρύωσ ςτην ουςύα
τησ παρεχόμενησ δημόςιασ εκπαύδευςησ.
Οι δαπϊνεσ για τα λειτουργικϊ ϋξοδα των ςχολεύων εξακολουθούν να εύναι
απαρϊδεκτα ςυρρικνωμϋνεσ.
Σο πρόγραμμα ςχολικόσ ςτϋγησ παραμϋνει παγωμϋνο.
Περιςςότεροι από 60.000 μαθητϋσ προςχολικόσ ηλικύασ παραμϋνουν και θα
ςυνεχύςουν να παραμεύνουν εκτόσ του δημόςιου νηπιαγωγεύου
Χωρύσ τα απαραύτητα κονδύλια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μια ςειρϊ από
αιτόματα που ςυντελούν ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ τησ εκπαύδευςησ.

Διεκδικούμε:



Αύξηςη των δαπανών για την Παιδεύα ςτο 5% του ΑΕΠ.
Έκτακτο κονδύλι για να καλυφθούν οι λειτουργικϋσ ανϊγκεσ των
ςχολεύων.
 Ορθολογικό κατανομό των κοινοτικών πόρων ιδιαύτερα για θεςμούσ
που αφορούν ςτην Π.Ε., τη ςημαςύα και την αξύα τησ οπούασ όλοι
αναγνωρύζουν και αποδϋχονται.
 Ούτε ϋνα ευρώ από τισ τςϋπεσ των γονιών για πληρωμό λειτουργικών
εξόδων ςχολεύων, π.χ. οργϊνωςη ολοόμερου, εκπαιδευτικϋσ εκδρομϋσ
κτλ.
 Κϊλυψη όλων των λειτουργικών κενών των ςχολεύων.
 Αναβϊθμιςη των θεςμών αντιςταθμιςτικόσ αγωγόσ.
 Δημόςια μόνο, υψηλού επιπϋδου, δωρεϊν παιδεύα με βϊςη τισ μορφωτικϋσ
ανϊγκεσ των παιδιών.
 Κανϋνα παιδύ εκτόσ εκπαιδευτικών δομών.
 Ενιαύο, δημόςιο, δωρεϊν, δεκατετρϊχρονο ςχολεύο (νηπιαγωγεύο –
δημοτικό – γυμνϊςιο – λύκειο) με πλόρη μόρφωςη για όλα τα παιδιϊ.
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 Επαναλειτουργύα των αντιςταθμιςτικών προγραμμϊτων τησ Ενιςχυτικόσ
Διδαςκαλύασ.
 Καμιϊ νϋα ςυγχώνευςη.
 Άμεςη κατϊργηςη του 10% τησ προςαύξηςησ του αριθμού των
μαθητών/τμόμα - 20 μαθητϋσ ανϊ τμόμα, 15 μαθητϋσ ςε νηπιαγωγεύο και Α΄-Β΄
τϊξη Δημοτικού
 Άμεςη δρομολόγηςη ενόσ ολοκληρωμϋνου κρατικού προγρϊμματοσ
ςύτιςησ και ιατρικόσ περύθαλψησ που θα εξαςφαλύζει ότι δεν θα υπϊρχει ούτε
ϋνασ μαθητόσ μασ πειναςμϋνοσ, ότι δεν θα υπϊρχει ούτε ϋνα παιδύ ςτα
ςχολεύα μασ χωρύσ ιατρικό περύθαλψη.

ii.

Οικονομικϊ Εκπαιδευτικών

Οι ρυθμύςεισ του νϋου μιςθολογύου του δημόςιου τομϋα (Ν. 4354/2015) που
εφαρμόζεται από την 1/1/2016 ϋφεραν την αποςύνδεςη του μιςθού από τον
βαθμό όχι όμωσ απαραύτητα και την αποςύνδεςη από την αξιολόγηςη, που
ακόμα δεν ξϋρουμε τη μορφό που θα πϊρει. Αφενόσ γιατύ το νομοθετικό
πλαύςιο τησ αξιολόγηςησ δεν ϋχει ακόμα καταργηθεύ (παρϊ τισ ςυνεχεύσ
δεςμεύςεισ), αφετϋρου γιατύ υπϊρχει ρητό πρόβλεψη για προωθημϋνη
μιςθολογικό εξϋλιξη ό αναςτολό τησ (μετϊ από τρεισ ετόςιεσ ςυνεχόμενεσ
αρνητικϋσ αξιολογόςεισ, δύναται να αναςτϋλλεται … μϋχρι και ϋνα (1) χρόνο η
αυτόματη μιςθολογικό εξϋλιξη του υπαλλόλου).
Με το νϋο μιςθολόγιο – φτωχολόγιο, μιςθολόγιο τησ «προςωπικόσ διαφορϊσ»,
η οπούα εύκολα μπορεύ να περικοπεύ ςε περύπτωςη… δημοςιονομικόσ ανϊγκησ
οδηγώντασ ςε νϋεσ δραςτικϋσ περικοπϋσ αποδοχών ( ςημειώνεται ότι για τουσ
ςυναδϋλφουσ αναπληρωτϋσ, η προςωπικό διαφορϊ θα ιςχύςει μόνο μϋχρι τισ
21/06/2016!!!), εμφανύζεται και το «τρυκ» του προςωρινού ξεπαγώματοσ των
μιςθών για να ακολουθόςει αμϋςωσ «πϊγωμα» μιςθολογικών ωριμϊνςεων και
αποδοχών μετϊ τη νϋα κατϊταξη με βϊςη το νϋο μιςθολόγιο για 4 ϋωσ και 10
χρόνια. Πρόκειται για μιςθολόγιο απϊτη από το οπούο οι μόνοι ωφελημϋνοι
εύναι οι κϊθε λογόσ «μετακλητού», τα «δικϊ μασ παιδιϊ».
Για, όλουσ εμϊσ, τουσ κοινούσ θνητούσ, ο ςυνδυαςμόσ των μειώςεων μιςθών
των τελευταύων ετών και τησ αύξηςησ των ϋμμεςων και ϊμεςων φόρων, μασ
καθηλώνει πολύ χαμηλότερα από τον μϋςο όρο των μιςθών των
εκπαιδευτικών ςτην Ε.Ε. κϊτι που όταν αυξηθούν και οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ
θα οδηγόςει ςτην απόλυτη οικονομικό μασ εξαθλύωςη.
Διεκδικούμε:





Μιςθούσ αξιοπρεπούσ διαβύωςησ για τον εκπαιδευτικό.
Άμεςη και ουςιαςτικό οικονομικό αναβϊθμιςη των εκπαιδευτικών ςτα
ειςαγωγικϊ κλιμϊκια.
Απόςυρςη όλων των μνημονιακών περικοπών.
Αφορολόγητο ςτα 12.000€.
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Ακώλυτη μιςθολογικό και βαθμολογικό εξϋλιξη.
Άμεςη αύξηςη του μιςθού του νεοδιόριςτου. Επαναφορϊ των μιςθών
ςτα επύπεδα του 2009 ςτην κατεύθυνςη τησ επαναφορϊσ μιςθών και
ςυντϊξεων ςτο επύπεδο του 2009 για όλουσ τουσ εργαζόμενουσ.
Επαναφορϊ του 13ου-14ου μιςθού.
Χορόγηςη ενοικύου ςτουσ νεοδιόριςτουσ και αναπληρωτϋσ ςυναδϋλφουσ
μασ.
Επύδομα θϋρμανςησ για όλουσ τουσ χαμηλόμιςθουσ.
Καμύα περικοπό ςτο επύδομα παραμεθορύου περιοχόσ και χορόγηςό του
και ςτουσ ωρομύςθιουσ εκπαιδευτικούσ.
Μϋτρα ςτόριξησ των υπερχρεωμϋνων νοικοκυριών.

II. Σο ςχολεύο που βιώνουμε, το ςχολεύο που οραματιζόμαςτε
Η ειςόγηςη θα διαμορφωθεύ με βϊςη τισ προτϊςεισ – ειςηγόςεισ τησ ςειρϊσ
δρϊςεων τησ Δ.Ο.Ε. για το χολεύο που οραματιζόμαςτε, ώςτε να ενςωματωθεύ
ςτην Οριςτικό Ημερόςια Διϊταξη.

III.

Ο εκπαιδευτικόσ του δημόςιου ςχολεύου (εργαςιακϊ– επαγγελματικϊ)
i.

Διοριςμού, οργανικϋσ θϋςεισ, εργαςιακϊ δικαιώματα αναπληρωτών

Οι κενϋσ περιεχομϋνου εξαγγελύεσ του Τπουργού Παιδεύασ για 20.000
διοριςμούσ και η ςυνϋχιςη τησ παρελκυςτικόσ πολιτικόσ (ςε βαθμό εμπαιγμού)
ωσ προσ την αποκατϊςταςη των αδικιών που επϋφεραν οι «υποχρεωτικϋσ»
μετατϊξεισ αλλϊ και τησ απόδοςησ οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ
ειδικοτότων, δεν αφόνουν κανϋνα περιθώριο ανοχόσ.

Διεκδικούμε


Μονιμοπούηςη όλων των ςυμβαςιούχων ςτην εκπαύδευςη χωρύσ όρουσ και
προώποθϋςεισ

Άμεςη κϊλυψη όλων των κενών θϋςεων εκπαιδευτικών, γενικόσ και
ειδικόσ αγωγόσ με μόνιμουσ διοριςμούσ.

Θεςμοθϋτηςη οργανικών θϋςεων για όλα τα διδακτικϊ αντικεύμενα του
ςχολεύου.

Πλόρη διαφϊνεια και ϋγκαιρη καταγραφό και κοινοπούηςη των
λειτουργικών κενών.
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Προςλόψεισ αναπληρωτών μόνο όπου προκύπτουν ϋκτακτεσ ανϊγκεσ, με
δωδεκϊμηνεσ ςυμβϊςεισ και πλόρη εργαςιακϊ και αςφαλιςτικϊ δικαιώματα
αντύςτοιχα των μόνιμων εκπαιδευτικών. Κατϊργηςη τησ ωρομιςθύασ, του θεςμού
των ΑΜΩ και τησ ελαςτικόσ εργαςύασ. Πλόρη υπολογιςμό ενςόμων ςε ημϋρεσ
απεργύασ, αναρρωτικϋσ ϊδειεσ και ϊδειεσ εγκυμοςύνησ. Προςταςύα τησ
μητρότητασ των αναπληρωτριών ςυναδελφιςςών με πλόρη καταβολό του
μιςθού τουσ.

Άμεςη κατϊργηςη του ενδεχομϋνου απόλυςησ - με απόφαςη των οικεύων
ΠΤΠΕ - των αναπληρωτών ςε περύπτωςη εξϊντληςησ τησ δεκαπενθόμερησ
αναρρωτικόσ ϊδειασ λόγω αςθϋνειασ ό προβλημϊτων υγεύασ

Καμύα ςυζότηςη για ατομικό φϊκελο προςόντων ςτουσ διοριςμούσ

ii.

Αςφαλιςτικϊ



Τπερϊςπιςη και διεύρυνςη των αςφαλιςτικών μασ δικαιωμϊτων.

Αποκλειςτικϊ Δημόςιο Αςφαλιςτικό ύςτημα, που θα λειτουργεύ
με κριτόριο τισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ. Η αςφϊλιςη δεν εύναι εμπόρευμα.


Καθολικό δικαύωμα ςτην Κοινωνικό Αςφϊλιςη για όλουσ χωρύσ
προώποθϋςεισ.



Όχι ςτουσ αντιαςφαλιςτικούσ ςχεδιαςμούσ κυβϋρνηςησ και
θεςμών.

Καμύα περικοπό ςε ςυντϊξεισ και εφϊπαξ.

Καμύα αύξηςη των ορύων ςυνταξιοδότηςησ.

Επαναφορϊ των ςυντϊξεων ςτα επύπεδα του 2009 και τησ 13ησ-14ησ
ςύνταξησ. Αυξόςεισ ςτισ ςυντϊξιμεσ αποδοχϋσ. Να ςταματόςει η διϊλυςη
τησ επικουρικόσ αςφϊλιςησ, του μετοχικού ταμεύου και τησ μεύωςησ του
εφϊπαξ. Να ζούμε με αξιοπρϋπεια εμεύσ και οι οικογϋνειϋσ μασ από το
μιςθό και τη ςύνταξη.

Πλόρη ςύνταξη ςτα 30 χρόνια ύςη με το 80% του ύψουσ του
τελευταύου μιςθού.

Να πληρώςουν οι εργοδότεσ και το κρϊτοσ, την κρύςη του
αςφαλιςτικού ςυςτόματοσ.

Άμεςη χρηματοδότηςη όλων των Σαμεύων (ΜΣΠΤ, ΕΣΕΑ, ΣΠΔΤ)
για να ανταποκριθούν ςτισ υποχρεώςεισ τουσ προσ τουσ δικαιούχουσ.
Ανακεφαλαύωςη των Αςφαλιςτικών Σαμεύων για αποκατϊςταςη των
απωλειών λόγω του PSI. Ειδικϊ για το ΣΠΔΤ απαιτεύται να
ςυμπεριληφθούν οι ςυςςωρευμϋνεσ υποχρεώςεισ του προσ τουσ
ςυνταξιούχουσ (800.000.000 ευρώ) ςτισ ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ του
Δημοςύου.
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Επιςτροφό των κλεμμϋνων ςτα αςφαλιςτικϊ Σαμεύα. Να δώςει το
Κρϊτοσ τα χρόματα που δεν ϋχει αποδώςει για χρόνια ςτα Σαμεύα του
δημοςύου. Ο ϋλεγχοσ των ταμεύων να περϊςει ϊμεςα ςτα χϋρια των
εργαζόμενων.

Καμιϊ «αξιοπούηςη» των αποθεματικών των ταμεύων για την
πληρωμό του χρϋουσ. Επιςτροφό των κλεμμϋνων και όςων κουρεύτηκαν
με το PSI

Άμεςη παροχό όλων των ιατρικών εξετϊςεων και πλόρησ δωρεϊν
ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη ςε όλουσ– εσ.



Απαιτούμε:
Να καταργηθούν όλοι οι αντιαςφαλιςτικού νόμοι που ψηφύςτηκαν τα
τελευταύα χρόνια (ιούφα, Ρϋππα, Πετραλιϊ κ.λπ.) και οι νομοθετικϋσ
ρυθμύςεισ που προωθόθηκαν την πενταετύα των μνημονύων.



Να μην περϊςουν τα βϊρβαρα μϋτρα του τρύτου μνημονύου και ο νϋοσ
νόμοσ τησ Κυβϋρνηςησ Τ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ. για την αςφϊλιςη.



Να επιςτραφούν ςτα Αςφαλιςτικϊ Σαμεύα τα αποθεματικϊ που
υπεξαύρεςαν οι τρϊπεζεσ, οι εργοδότεσ και το κρϊτοσ: τα 70 δισ ευρώ
που λεηλατόθηκαν ϋωσ το 2010 και τα δεκϊδεσ δισ που χϊθηκαν με τα
δομημϋνα ομόλογα και το «κούρεμα» του PSI.

IV. Προςχολικό Αγωγό
Η προςχολικό αγωγό όμηροσ μιασ πολιτικόσ εγκατϊλειψησ πολλών
ετών, απαξιώνεται με την ολοκληρωτικό ϋλλειψη προγραμματιςμού αλλϊ και
δρϊςησ καθώσ και ουςιαςτικόσ εναςχόληςησ από την πλευρϊ του Τπουργεύου.
Ιδιαύτερα τον τελευταύο καιρό, οι διαρκεύσ ανεδαφικϋσ υποςχϋςεισ του
Τπουργού Παιδεύασ για εφαρμογό δύχρονησ προςχολικόσ αγωγόσ, την ώρα που
δεν υπϊρχει καμιϊ μϋριμνα για την επύλυςη του τερϊςτιου προβλόματοσ
ςχολικόσ ςτϋγησ και φυςικϊ καμύα πρόβλεψη για μόνιμουσ διοριςμούσ, μόνο
οργό προκαλούν.
Η προςχολικό αγωγό, για να ενιςχυθεύ και να αναβαθμιςτεύ ϋχει ανϊγκη
από ςτόχευςη, προγραμματιςμό και θεςμικϋσ ρυθμύςεισ για την ουςιαςτικό
οργϊνωςη και ςυγκρότηςη του νηπιαγωγεύου. Σο νηπιαγωγεύο που
οραματύζεται ο κλϊδοσ των εκπαιδευτικών, μπορεύ να γύνει πραγματικότητα.
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Οι νηπιαγωγού καθημερινϊ ϋρχονται αντιμϋτωποι με:
Χώρουσ ακατϊλληλουσ, που δεν ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ του
προγρϊμματοσ ςπουδών και ςτισ ανϊγκεσ εκπαιδευτικών και μαθητών.
Έλλειψη οικονομικών πόρων για την κϊλυψη ακόμη και των ςτοιχειωδών
λειτουργικών αναγκών.
Μεγϊλο αριθμό παιδιών ανϊ τμόμα, χωρύσ να υπολογύζονται τα ιδιαύτερα
αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ αυτόσ τησ ηλικύασ.
Η ευθύνη για την οργϊνωςη και τη λειτουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ γύνεται
από την προώςταμϋνη νηπιαγωγό χωρύσ μεύωςη του διδακτικού ωραρύου όπωσ
γύνεται ςτουσ διευθυντϋσ των ςχολεύων.
Σο Δημόςιο Νηπιαγωγεύο βρύςκεται ςε μια πολύ κρύςιμη φϊςη τησ
διαδρομόσ του. Η προςχολικό αγωγό, ςύμφωνα με όλεσ τισ ϋρευνεσ, εύναι
καθοριςτικό για τη μετϋπειτα μορφωτικό πορεύα του παιδιού. Γι' αυτό και
επιμϋνουμε ςτη δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό. Η υποχρεωτικότητα
αυτό ςε ςυνδυαςμό με την αναβϊθμιςη και του κοινωνικού ρόλου του
νηπιαγωγεύου, θα μπορϋςει να αντιμετωπύςει αποτελεςματικϊ, αποφαςιςτικϊ
το οξύτατο και δυςεπύλυτο πρόβλημα των εργαζομϋνων γονϋων, ενώ
ταυτόχρονα, με την εκπόνηςη νϋων προγραμμϊτων, θα καταςτεύ δυνατό η
αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ.
Διεκδικούμε:
• Ενιαύο δεκατετρϊχρονο εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό για όλεσ τισ
βαθμύδεσ εκπαύδευςησ: Νηπιαγωγεύο – Δημοτικό – Γυμνϊςιο – Λύκειο.
• Δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό για όλα τα παιδιϊ ηλικύασ 46 χρονών, ςτα Δημόςια Νηπιαγωγεύα και επιτϋλουσ πλόρη εφαρμογό
των διατϊξεων για την υποχρεωτικό φούτηςη, ϋςτω, και του ενόσ ϋτουσ.
• Κατοχύρωςη και εξειδύκευςη του ωραρύου των νηπιαγωγών μετϊ τη
θεςμοθϋτηςό του με το Ν4115/2013, λαμβανομϋνων υπόψη των
ιδιαιτεροτότων που υπϊρχουν.
• Ανϋγερςη νϋων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν ςτισ
ςύγχρονεσ ανϊγκεσ τησ προςχολικόσ αγωγόσ και όπου υπϊρχει η
δυνατότητα να ιδρύονται πολυδύναμεσ μονϊδεσ νηπιαγωγεύων.
• Οι Διευθύντριεσ των Νηπιαγωγεύων να επιλϋγονται με τα ύδια κριτόρια
που επιλϋγονται και οι Διευθυντϋσ των Δημοτικών χολεύων.
 Μαζικούσ διοριςμούσ νηπιαγωγών με βϊςη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ
 Λύςη του κτιριακού προβλόματοσ των νηπιαγωγεύων
 Μοριοδότηςη των νηπιαγωγεύων ανϊλογα με τα μόρια που ϋχει και
το όμορο δημοτικό ςχολεύο.
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Να τηρεύται η αναλογύα παιδιών – τετραγωνικών μϋτρων (3τ.μ. ανϊ
μαθητό) ςε κϊθε νηπιαγωγεύο.



τόριξη των τμημϊτων ϋνταξησ και παρϊλληλησ ςτόριξησ με
κατϊλληλα εκπαιδευμϋνουσ νηπιαγωγούσ.



Διοριςμόσ ειδικού εκπαιδευτικού προςωπικού (ψυχολόγοι,
λογοθεραπευτϋσ, δϊςκαλοι μητρικόσ γλώςςασ) για την ςτόριξη των
νηπιαγωγών και την αντιμετώπιςη των προβλημϊτων που υπϊρχουν
ςτα νηπιαγωγεύα.



Διοριςμόσ μόνιμου βοηθητικού προςωπικού (καθαρύςτριεσ και
τραπεζοκόμοι).

Ειδικό Αγωγό

Βαςικό προώπόθεςη για τη ςωςτό οργϊνωςη και λειτουργύα του τόςο
ευαύςθητου τομϋα τησ εκπαύδευςησ εύναι το να δοθούν όλα τα απαραύτητα
κονδύλια ώςτε να γύνουν πρϊξη τα κατϊλληλα κτύρια, η δυνατότητα
μεταφορϊσ των μαθητών και ο μόνιμοσ διοριςμόσ όλου του απαραύτητου
προςωπικού (Εκπαιδευτικού, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προςωπικό).
Θυμύζουμε, για μια ακόμη φορϊ, το τραγικό φαινόμενο οι ςυνϊδελφού μασ
απόφοιτοι των πανεπιςτημιακών ςχολών Ειδικόσ Αγωγόσ να εργϊζονται επύ
ςειρϊ πολλών ετών ωσ αναπληρωτϋσ και καμύα πρόβλεψη να μην υπϊρχει
ακόμη και ςόμερα, που αναπτύςςεται όλη αυτό η ςυζότηςη, ώςτε να
πραγματοποιηθεύ διαγωνιςμόσ ΑΕΠ για το μόνιμο διοριςμό τουσ ςτην
εκπαύδευςη. Από την ϊλλη η όλο και πιο ςυρρικνωμϋνη χρηματοδότηςη προσ
το Δημόςιο χολεύο καθιςτϊ ςχϋδια επύ χϊρτου τισ όποιεσ προτϊςεισ υπϊρχουν
ςτην κατεύθυνςη τησ επύλυςησ των προβλημϊτων τόςο ςε επύπεδο δομών όςο
και ςε επύπεδο ςχεδιαςμού τησ λειτουργύασ τησ Ειδικόσ Αγωγόσ, ενώ οι κινόςεισ
του Τπουργεύου το τελευταύο διϊςτημα με κατϊργηςη Σμημϊτων Ένταξησ και
αλλαγό του ρόλου των εκπαιδευτικών των Σ.Ε. ςτη βϊςη οικονομικύςτικων
θεωρόςεων, καθιςτούν δυςούωνεσ τισ προβλϋψεισ για το μϋλλον αυτού του
τόςο ευαύςθητου και ςημαντικού χώρου.

Διεκδικόςεισ :


Νϋο ςύγχρονο θεςμικό πλαύςιο που θα προκύψει μϋςα από ουςιαςτικό
διϊλογο με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ με το οπούο η πολιτεύα θα
κατοχυρώνει και θα διαςφαλύζει ςε όλουσ τουσ μαθητϋσ με αναπηρύα
και Ειδικϋσ Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ την υποςτόριξη ώςτε να προαχθούν
"ςωματικϊ, νοητικϊ , ςυναιςθηματικϊ, κοινωνικϊ, ηθικϊ και αιςθητικϊ
ςτο βαθμό που οι δυνατότητϋσ τουσ το επιτρϋπουν ςτο ςχολικό και
κοινωνικό περιβϊλλον, μϋςα ςε κλύμα ιςοτιμύασ, ελευθερύασ αςφϊλειασ
και ςεβαςμού τησ προςωπικότητϊσ τουσ".
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Σο νϋο θεςμικό πλαύςιο φυςικϊ θα πρϋπει να αντιμετωπύζει την Ειδικό
Αγωγό και Εκπαύδευςη όχι αποςπαςματικϊ και αποκομμϋνη από την
υπόλοιπη εκπαύδευςη αλλϊ ωσ αναπόςπαςτο λειτουργικό μϋροσ τησ
υποχρεωτικόσ Δημόςιασ Δωρεϊν Παιδεύασ



Αύξηςη τησ χρηματοδότηςησ για την κϊλυψη όλων των λειτουργικών
δαπανών των ΜΕΑΕ για τον εξοπλιςμό τουσ με την κατϊλληλη
υλικοτεχνικό υποδομό.



Έγκαιρη ςτελϋχωςη των δομών Ειδικόσ Αγωγόσ από την ϋναρξη του
ςχολικού ϋτουσ.



Άμεςο διοριςμό των αποφούτων Παιδαγωγικών Σμημϊτων Ειδικόσ
Αγωγόσ. Διοριςμόσ μόνο με βϊςη το βαςικό πτυχύο.



Κϊλυψη όλων των κενών οργανικών θϋςεων εκπαιδευτικών, Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προςωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προςωπικού με
προςλόψεισ μόνιμου προςωπικού. Καμύα ελαςτικό μορφό εργαςύασ.



Εξαςφϊλιςη τησ μεταφορϊσ όλων των μαθητών με ειδικϋσ
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ δωρεϊν με τα κατϊλληλα μεταφορικϊ μϋςα και
την εξαςφϊλιςη ςυνοδού.



Σμόμα Ένταξησ ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα. Αποςύνδεςη τησ παρϊλληλησ
ςτόριξησ από την ύπαρξη Σ.Ε.



τισ υπηρεςιακϋσ μεταβολϋσ και ςτισ επιλογϋσ ςτελεχών και
προώςταμϋνων να ιςχύει ότι και ςτη Γενικό Εκπαύδευςη. Διευθυντϋσ
Ειδικών χολεύων μόνο από το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολεύου.
Η θητεύα των προώςταμϋνων 4ετόσ.



4 μαθητϋσ ανϊ τμόμα με δυνατότητα και 3 μαθητών όπου υπϊρχει
διϊγνωςη αυτιςμού και πολυαναπηρύα.



Αύξηςη του αριθμού των ΚΕΔΔΤ και ςτελϋχωςη
μόνιμο προςωπικό



τελϋχωςη των ΕΔΕΑΤ με μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό προςωπικό.
υμμετοχό ςτισ ΕΔΕΑΤ και των εκπαιδευτικών των τμημϊτων ϋνταξησ.
Δικαύωμα ψόφου ςτισ ςυνεδριϊςεισ των ΕΔΕΑΤ και των δαςκϊλων τησ
Γενικόσ τϊξησ.



Σο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό του ΜΕΑΕ να καλύπτει
αποκλειςτικϊ τισ ανϊγκεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ. ύςταςη 1 οργανικόσ
θϋςησ ΕΕΠ ανϊ 5 ΕΔΕΑΤ.



Περιοδικό επιμόρφωςη για την ϋνταξη και την ςυμπερύληψη όλων των
εκπαιδευτικών των Γενικών ςχολεύων και όχι μόνο των εκπαιδευτικών
ΜΕΕ και Σ.Ε.



Επαναλειτουργύα των διδαςκαλεύων Ειδικόσ Αγωγόσ

με το απαραύτητο
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Κατϊργηςη των ΠΤΕΕΠ και ΚΤΕΕΠ όλεσ οι μεταβολϋσ από ΚΤΠΕ και
ΠΤΠΕ



Για την οργανικότητα των ΜΕΑΕ να υπολογύζεται και ο αριθμόσ των
οργανικών θϋςεων ΕΕΠ.



Σο ωρϊριο των Διευθυντών 6θϋςιων και ϊνω Ειδικών χολεύων ανϊλογο
με των Διευθυντών 12θϋςιων ςχολεύων Γενικόσ Εκπαύδευςησ. Αντύςτοιχη
μϋριμνα και για τουσ Διευθυντϋσ – Προώςταμϋνουσ και μικρότερων
Ειδικών χολεύων.



Μεύωςη διδακτικού ωραρύου των Διευθυντών – Προώςταμϋνων που το
ςχολεύο τουσ εύναι κϋντρο υποςτόριξησ ΔΕΤ



Διοριςμού του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προςωπικού και του Ειδικού
Βοηθητικού Προςωπικού ενιαύα με τισ ύδιεσ διαδικαςύεσ με των
εκπαιδευτικών.

VI. Επιμόρφωςη
«...Εύν' αλόθεια ότι για να μπορϋςει κανεύσ ςόμερα να ζόςει και να ςταθεύ ςτην
κοινωνύα, πρϋπει να κϊνει τη δουλειϊ του ςύμφωνα με τη ςημερινό κοινωνικό
εξϋλιξη και τισ απαιτόςεισ τησ. Για τούτο εύναι ανϊγκη ο ϊνθρωποσ οποιοδόποτε
επϊγγελμα και αν ϋχει να μην επαναπαύεται ςτη μόρφωςη που μια φορϊ πόρε,
αλλϊ να παρακολουθεύ τη ςύγχρονη κύνηςη και τυχόν πρόοδο που γύνηκε ςτο
επϊγγελμϊ του...
...Αν δε η αλόθεια αυτό ιςχύει για τα επαγγϋλματα που χρειϊζονται εργαςύα μόνο
μηχανικό, μπορεύ κανεύσ να φανταςτεύ πόςο απαραύτητο εύναι κανεύσ να
παρακολουθεύ την πρόοδο, όταν το επϊγγελμϊ του απαιτεύ διανοητικό εργαςύα.
Ένα τϋτοιο επϊγγελμα εύναι και του δαςκϊλου... Η μόρφωςη που πόρε μια φορϊ
ςτα Διδαςκαλεύα, ύςωσ τότε να ότανε αρκετό, για ςόμερα, όμωσ, εύναι πολύ
φτωχό και ανεπαρκόσ. Μα και αρτιότατη αν όταν, την πόρε ςε τϋτοια ηλικύα που
δεν μπορούςε να εκτιμόςει όλο τησ το βϊθοσ και την ϋκταςη. Αργότερα, όταν του
δόθηκε η ευκαιρύα να την εκτιμόςει και να την ςυμπληρώςει για πολλούσ λόγουσ
δεν μπόρεςε να το κϊμει... Την ανϊγκη αυτό εγκαύρωσ, ο κλϊδοσ την κατϊλαβε,
για τούτο ζότηςε επύμονα την επιμόρφωςό του, τη μετεκπαύδευςό του, παρ' όλεσ
τισ οικτρϋσ και ϊθλιεσ οικονομικϋσ του ςυνθόκεσ.
...Με τη μετεκπαύδευςη και την επιμόρφωςη, καθώσ εύναι οπλιςμϋνοσ ο δϊςκαλοσ
με την πεύρα, ξανούγει νϋουσ κόςμουσ, βλϋπει μπροςτϊ του καθαρϊ, οι θεωρύεσ
απλοποιούνται, οι ελλεύψεισ διορθώνονται, εκτιμϊ περιςςότερο τη δουλειϊ του,
ξϋρει τι γυρεύει και πώσ θα το πετύχει.
...Δεν εύναι ανϊγκη να πει κανεύσ περιςςότερα για τα αγαθϊ αποτελϋςματα που
ϋχει η μετεκπαύδευςη και η επιμόρφωςη αρκεύ να ςυγκρύνει κανεύσ τισ δυο
ηλικύεσ που μαθαύνει. Σην παιδικό του Διδαςκαλεύου που χϊφτει ό,τι του
ςερβύρουν και την ώριμη για τη μετεκπαύδευςη, που μπαύνει ςτο κϊθετι η κρύςη
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και η λογικό για να καταλϊβει τι προβλόματα ξανούγονται μπροςτϊ ςτο
δϊςκαλο και που βλϋπει, πλϋον, καθαρϊ ό,τι πρωτύτερα όταν γι' αυτόν
ςκοτεινό και ακαθόριςτο...». (ϊρθρο Αρ. Ρουχωτϊ, Προϋδρου ΔΟΕ, ΙΟΤΝΙΟ
1924).
Από τότε που ιδρύθηκε η Δ.Ο.Ε., από τη δεκαετύα του '20, το αύτημα για
πανεπιςτημιακό μόρφωςη και επιμόρφωςη ςτο δϊςκαλο όταν πρώτο ςτισ
διεκδικόςεισ μασ.
Απαιτούςαμε και απαιτούμε επιμόρφωςη που να ςυνδϋει τη θεωρύα με την
πρϊξη, όχι μόνο για να αναβαθμιςτεύ το ςχολεύο, αλλϊ και για να γύνει η
μόρφωςη υπόθεςη ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Τπογραμμύζουμε, επύςησ, ότι το τετρϊπτυχο: μόρφωςη - επιμόρφωςη μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ - μετεκπαύδευςη, εύναι ϋνα ενιαύο ςύνολο και πρϋπει
από, επιςτημονικόσ πλευρϊσ, ϋτςι να αντιμετωπύζεται.
Η επιμόρφωςη, για μασ, δεν εύναι διαδικαςύα που, αυτό καθαυτό επιφϋρει
αλλαγϋσ ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ, όςο ςτρατηγικό που προωθεύ ςτα ςχολεύα
ϋνα περιβϊλλον και μια νοοτροπύα εργαςύασ που ευνοεύ και διευκολύνει την
εκπαιδευτικό αλλαγό. Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ τησ επιμόρφωςησ, εύναι η
αλλαγό του «πολιτιςμού τησ καθημερινότητασ» του ςχολεύου.
Σην τελευταύα εικοςαετύα τα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα όταν ςχεδόν
ανύπαρκτα για τουσ εκπαιδευτικούσ. Όςα, δε, υλοποιούνταν όταν
προςαρμοςμϋνα, κυρύωσ, ςτα επύπεδα ενδιαφϋροντοσ εκεύνων που τα
υλοποιούςαν και όχι των εκπαιδευτικών. Δεν όταν, δε, λύγεσ οι περιπτώςεισ
που όταν κακόσ ποιότητασ. Εύναι εδραιωμϋνη η πεπούθηςη ςτον εκπαιδευτικό
κόςμο ότι τα προγρϊμματα γύνονταν κυρύωσ για να απορροφηθούν τα
κοινοτικϊ κονδύλια τα οπούα εξαντλούςαν τισ χρηματοδοτόςεισ ςτο επύπεδο
των επιμορφωτών, χωρύσ να ϋχει προβλεφθεύ ϋςτω και η ελϊχιςτη αποζημύωςη
για τουσ επιμορφούμενουσ οι οπούοι με τερϊςτιο κόςτοσ (οικονομικό,
προςωπικό, οικογενειακό) γϋμιζαν τισ αύθουςεσ, προςδοκώντασ ςε κϊτι το
ουςιαςτικό, το οπούο δεν ϋπαιρναν.
Διεκδικούμε:


Ειςαγωγικό ετόςια επιμόρφωςη, με απαλλαγό από τα διδακτικϊ
καθόκοντα, η οπούα θα απευθύνεται ςτουσ εκπαιδευτικούσ, που για
πρώτη φορϊ πρόκειται να αναλϊβουν τϊξη.

Περιοδικό επιμόρφωςη, που θα ςτοχεύει ςτη διαρκό βελτύωςη τησ
διδακτικόσ ικανότητασ των εκπαιδευτικών και θα εκτεύνεται ςε όλη τη
διϊρκεια τησ επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ τουσ (τρύμηνησ, εξϊμηνησ,
ετόςιασ διϊρκειασ με απαλλαγό από τα διδακτικϊ καθόκοντα).

Ενδοςχολικό επιμόρφωςη.

Η επιμόρφωςη να εύναι προαιρετικό, και να γύνεται μϋςα ςτον εργϊςιμο
χρόνο των εκπαιδευτικών.
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Η επιμόρφωςη να αναφϋρεται ςτα ενδιαφϋροντα των εκπαιδευτικών,
όπωσ αυτϊ θα καταγραφούν ςε ςχετικό ϋρευνα.
Οι επιμορφωτϋσ να προϋρχονται, κυρύωσ, από το χώρο τησ μϊχιμησ
εκπαύδευςησ (εκπαιδευτικού με αυξημϋνα προςόντα, κλπ.), ϋτςι ώςτε η
επιμόρφωςη να μην εξαντλεύται ςτα γνωςτϊ θεωρητικϊ μαθόματα, αλλϊ
ςτη διδακτικό τησ πρϊξησ.
Να υπϊρχει πλόρησ διαφϊνεια ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ τησ επιμόρφωςησ
(μητρώο επιμορφωτών, αμοιβϋσ, κλπ.).
Να καλύπτονται όλα τα ϋξοδα κύνηςησ των εκπαιδευτικών (οδοιπορικϊ,
ϋξοδα διαμονόσ, κλπ) και να προβλεφθεύ αποζημύωςη ανϊλογα με τισ
ώρεσ ςυμμετοχόσ ςτο πρόγραμμα.
Επανύδρυςη των διδαςκαλεύων και επϋκταςη με τη ςυμμετοχό και των
ειδικοτότων.
Εκπαιδευτικϋσ ϊδειεσ ςε όςουσ παρακολουθούν μεταπτυχιακϊ και
διδακτορικϊ προγρϊμματα ςπουδών.
Επαναλειτουργύα τησ διετούσ μετεκπαύδευςησ (διδαςκαλεύων) με
απαλλαγό από τα διδακτικϊ καθόκοντα για όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ τησ
Π.Ε. (δαςκϊλουσ– νηπιαγωγούσ– ειδικότητεσ).
B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ

Η ειςόγηςη για το πρόγραμμα δρϊςησ τησ ςυνδικαλιςτικόσ χρονιϊσ 2016-17, θα
αποςταλεύ με την οριςτικό ημερόςια διϊταξη, αφού λϊβουμε υπόψη μασ τισ
εξελύξεισ τησ περιόδου εκεύνησ.
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