	
  

	
  

Η	
  Εκπαίδευση	
  εκπέμπει	
  S.O.S	
  
Μια καινούρια χρονιά ξεκινάει µε τεράστια θέµατα άλυτα και ένα κλάδο
που προσπαθεί να κρατηθεί, µέσα στο χάος που δηµιούργησε ο
ανύπαρκτος σχεδιασµός του Υπουργείου Παιδείας. Η εκπαίδευση και οι
εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στο µάτι του κυκλώνα των
µνηµονιακών πολιτικών. Οικονοµική εξαθλίωση, πειθαρχικά,
διαθεσιµότητες, απολύσεις µέσω της αδιοριστίας των συναδέλφων µας
αναπληρωτών, καθυστέρηση στις υπηρεσιακές µεταβολές, µετατάξεις
και τόσα άλλα.
• Είναι η πρώτη φορά στην Εκπαίδευση που δεν θα γίνει ούτε ένας
µόνιµος διορισµός επειδή δεν υπάρχουν πιστώσεις.
• Ο αριθµός των αναπληρωτών εξαιρετικά µειωµένος σε σχέση µε
πέρσι (10000 αναπληρωτές λιγότεροι).
• H πρωτοφανής
καθυστέρηση στις αποσπάσεις, δείχνει την
προχειρότητα και την έλλειψη σχεδιασµού από το Υπουργείο
Παιδείας, µε άµεση επίπτωση στην οµαλή έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς, που βρίσκει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς.
• Οι εκπαιδευτικοί όµηροι των κυβερνητικών επιλογών δεν
γνωρίζουν που θα βρίσκονται το επόµενο διάστηµα χωρίς να έχουν
ούτε τη στοιχειώδη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν προσωπικό
ή οικογενειακό σχεδιασµό.
• Η προκήρυξη για τους αναπληρωτές ειδικής αγωγής βγήκε µε
µεγάλη καθυστέρηση, καθιστώντας δύσκολη την έγκαιρη
τοποθέτηση τους στα σχολεία µε ορατό πλέον τον κίνδυνο να µην
µπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία ειδικής αγωγής πριν τον
Οκτώβρη

• Χάος λόγω έλλειψης σχεδιασµού επικρατεί και στις µετατάξεις
από τη Δευτεροβάθµια Εκπ/ση αφού έγιναν µε αµφισβητούµενες
και διαβλητές διαδικασίες
από το Υπουργικό γραφείο
υποβαθµίζοντας το ρόλο των συµβουλίων, όπου υπάρχουν
εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών που διαφυλάττουν το αδιάβλητο
της διαδικασίας.
Απαιτούµε
• Άµεσα την ολοκλήρωση των αποσπάσεων σε όλα τα λειτουργικά
κενά των σχολείων.
• Επίσπευση των διαδικασιών για τον διορισµό των αναπληρωτών,
ώστε να είναι στη θέση τους µε την έναρξη των µαθηµάτων
• Οι οργανικές θέσεις ειδικοτήτων που θα συσταθούν στην ΠΕ να
καλυφθούν φέτος µε προσωρινή τοποθέτηση και να δοθούν ως
οργανικά κενά για τις µεταθέσεις του 2014 ώστε να µπορούν να τις
διεκδικήσουν όλοι οι συνάδελφοι µε βάση τη µοριοδότηση τους.
Είµαστε απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που απαξιώνει καθηµερινά
τους εκπαιδευτικούς ενώ η ίδια δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις πιο
απλές διαδικασίες οργάνωσης και προγραµµατισµού της λειτουργίας των
σχολείων.
Είµαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπροστά στον αγώνα για την ανατροπή της
πολιτικής που διαλύει την εκπαίδευση και τις ζωές µας!!
Μια χώρα που επιφυλάσσει τέτοιο µέλλον για την παιδεία της, δεν έχει
µέλλον…!!!!!!!

	
  

