Πνιπλνκνζρέδην κε ηα πξναπαηηνύκελα γηα ην θιείζηκν ηεο 3ε αμηνιόγεζεο

Φεθίδνπλ ξύζκηζε γηα ην ωξάξην ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δξνκνινγνύλ λέεο
ζπγρωλεύζεηο ζρνιείωλ!
 ΟΛΟΙ ΣΟ ΓΡΟΜΟ! ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΔΙ ΣΧΡΑ ΣΟ ΠΟΛΤΝΟΜΟΥΔΓΙΟ!
 ΚΑΣΧ ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΔΡΓΙΑ! ΚΑΣΧ ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΡΓΑΙΑΚΑ ΚΑΙ

ΜΟΡΦΧΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ!

Α) ην άξζξν 245 ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ θαζνξίδνληαη νη αιιαγέο ζην ωξάξην.
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, κε ην αληηιατθό πνιπλνκνζρέδην πνπ ςεθίδεη ηηο επόκελεο εκέξεο ζηε
Βνπιή, πξνρσξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1566/1985, ε νπνία θαζνξίδεη ην
εξγαζηαθό σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνρσξώληαο ζε δπζκελείο αλαηξνπέο ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα
θαη ζε πξνζπάζεηα αύμεζεο ηνπ σξαξίνπ ζηελ εθπαίδεπζε.
πγθεθξηκέλα:

 Καηαξγεί ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο ώξαο ζίηηζεο σο δηδαθηηθή ώξα!
 Ννκνζεηεί λέα «θαζήθνληα» ζηα πιαίζην ηνπ εξγαζηαθνύ σξαξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ
πινπνίεζε κηαο ζεηξάο αληηδξαζηηθώλ αιιαγώλ ζηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ.
αμηνιόγεζε – απνηίκεζε, πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηηο λέεο δνκέο ππνζηήξημεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θ.α.).
 Πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε εθηόο δηδαθηηθνύ σξαξίνπ «..εξαηομικεςμένυν ππογπαμμάηυν
ςποζηήπιξηρ ζςγκεκπιμένυν μαθηηικών ομάδυν ή μαθηηών..» αλνίγεη δειαδή ην δξόκν γηα πέξαζκα
εθηόο δηδαθηηθνύ σξαξίνπ κηαο ζεηξά θξίζηκσλ παηδαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ όπσο γηα παξάδεηγκα ε
εληζρπηηθή δηδαζθαιία .
 Παγηώλεηαη κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ ιέεη όηη ζην ζρνιείν δελ ρξεηάδεηαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό (π.ρ.
ηξαπεδνθόκνη, γξακκαηεία θ.η.ι.) θαη ν εθπαηδεπηηθόο – πνιπεξγαιείν ζα ηα θάλεη όια.
 Αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ κε ην εθπαηδεπηηθό σξάξην, ελώ πξνζηίζεληαη
θαζήθνληα πνπ θάζε άιιν παξά δηνηθεηηθά είλαη.
Όια απηά επηβεβαηώλνπλ όηη νη αλαηξνπέο ζην σξάξην θαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα δελ αθνξνύλ απιά θαη
κόλν ην πόζεο ώξεο ζα κέλεη ν εθπαηδεπηηθόο ζην ζρνιείν, αιιά ζπλνιηθόηεξα αιιαγέο πνπ αθνξνύλ ηε
δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ζρνιείνπ. Άιισζηε θαη ζήκεξα ηζρύεη ην 30σξν εξγαζηαθό σξάξην, όηαλ
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ αλαζέηεη ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ζηνλ θάζε ζπλάδειθν. Αλ πξάγκαηη δελ
αιιάδεη ηίπνηα όζν αθνξά ην εξγαζηαθό σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όπσο ηζρπξίδεηαη ην Τπνπξγείν, ηόηε
δελ ππάξρεη θαη ιόγνο λα γίλνπλ απηέο νη αιιαγέο κε κλεκνληαθό λόκν;
ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ λόκνπ ζα κεγαιώζνπλ νη πηέζεηο ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο
ζπλαδέιθνπο νδεγώληαο ζε εληαηηθνπνίεζε, ζε βάξνο ηνπ ήδε επηβαξπκέλνπ παηδαγσγηθνύ έξγνπ. Αο κελ
μερλάκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο β/ζκηαο από ηελ πξνεγνύκελε θπβέξλεζε έρνπλ ήδε 2 δηδαθηηθέο
ώξεο επηπιένλ. Οη Νεπηαγωγνί επίζεο είραλ αύμεζε ωξαξίνπ κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Φίιε θαη
ζηελ νπζία απνηέιεζαλ ην πξώην ηκήκα ζπλαδέιθωλ πνπ θαζηεξώζεθε ην 30ωξν ωξάξην!!
Σαπηόρξνλα κόλν σο αλέθδνην αθνύγεηαη όηη ζην ζεκεξηλό ζρνιείν όπνπ καζηίδεηαη από ηελ
ππνρξεκαηνδόηεζε, κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί ην κάζεκα ηεο επόκελεο εκέξαο, λα δηνξζσζνύλ
δηαγσλίζκαηα (Αιήζεηα πνηνο κπνξεί λα επηβάιιεη ζε έλαλ ζπλάδειθν πόηε θαη πσο ζα δηνξζώζεη ή ζα
εηνηκαζηεί γηα ηελ επόκελε εκέξα). Ζ ζύλδεζε ηεο παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ

επνπηηθνύ πιηθνύ θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ δεκηνπξγεί ην εξώηεκα: Πνηαλνύ επνπηηθνύ πιηθνύ
θαη πνηώλ εξγαζηεξίσλ όηαλ ηα πεξηζζόηεξα εξγαζηήξηα είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε θαη ηα ρξήκαηα ησλ
ζρνιηθώλ επηηξνπώλ όρη γηα επνπηηθό πιηθό αιιά νύηε γηα ραξηί θσηνηππηθνύ δελ θηάλνπλ.
Γπζηπρώο, ε πξαγκαηηθόηεηα από ηελ πινπνίεζε απηώλ ησλ πνιηηηθώλ, ζα είλαη ε γελίθεπζε ηεο
αλαζθάιεηαο θαη ησλ ππεξαξηζκηώλ γηα ηνπο κόληκνπο ζπλαδέιθνπο θαη νη απνιύζεηο αλαπιεξσηώλ!

Β) ην άξζξν 246 ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ζπγρωλεύζεωλ
ζρνιηθώλ κνλάδωλ.
Σν πιαίζην γηα ηηο ζπγρωλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδωλ θαζνξίδεη θξηηήξηα ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζε λέν
γύξν καδηθώλ ζπγρωλεύζεωλ ζρνιείωλ, ζε θιείζηκν ζρνιείωλ, όρη κόλν ζηελ επαξρία θαη ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο άιια θαη ζηα αζηηθά θέληξα.
Με δεδνκέλε ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα γεληθεύζεη ηα 25αξηα (Α/ζκηα) θαη ηα 28αξηα (Β/ζκηα)
ηκήκαηα π.ρ. δεκηνπξγία ππνρξεσηηθνύ κεραληζκνύ κεηαθίλεζεο καζεηώλ (β.ι. ΠΓ 79), νη πξνβιέςεηο ησλ
παξαγξάθσλ α, β, γ ζην πνιπλνκνζρέδην γηα «οπγανικόηηηα ηος ζσολείος», ο «ςθιζηάμενορ απιθμόρ
μαθηηών», ο «απιθμόρ μαθηηών πος θα πποκύτει», σο θξηηήξηα ζπγρσλεύζεσλ ζα νδεγήζεη ζην θιείζηκν
ζρνιείσλ πνπ παξόηη θαιύπηνπλ κνξθσηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο δελ ρσξάλε ζην «κλεκνληαθό
θνζηνύκη» πνπ ξάβεη ε θπβέξλεζε θαη ην θνπαξηέην. Άκεζα ζα ζπγρσλεπηνύλ ζρνιεία πνπ ζηεγάδνληαη
ζηνλ ίδην ρώξν. Σέινο ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη λα ζπλδεζνύλ νη ζπγρσλεύζεηο κε ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ λ. 1566/1985 γηα ηελ νξγαληθόηεηα ησλ ζρνιείσλ ζα νδεγήζεη ζηε ζπξξίθλσζε ησλ
νιηγνζέζησλ Γεκνηηθώλ θαη Νεπηαγσγείσλ αιιά θαη ην θιείζηκν Λπθεηαθώλ ηκεκάησλ Γπκλαζίσλ, ηνκέσλ
θαη θαηεπζύλζεσλ ζε Λύθεηα θαη ΔΠΑΛ.

 Κάηω ηα ρέξηα από ην ωξάξην θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ.
Αλαβάζκηζε ηνπ παηδαγσγηθνύ έξγνπ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε πξνζιήςεηο
κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαη δεκηνπξγία ζύγρξνλσλ ππνδνκώλ.
 ΟΥΙ ζε ζπγρωλεύζεηο θαη θαηαξγήζεηο ζρνιείωλ θαη ηκεκάηωλ. Δδώ θαη ηώξα λα γίλεη
πξάμε ην αίηεκα γηα 15 καζεηέο, ην αλώηεξν, ζε Νεπηαγωγεία, Α΄ θαη Β’ Γεκνηηθνύ
θαη γηα 20 καζεηέο, ην αλώηεξν, ζε όιεο ηηο άιιεο ηάμεηο.
 Να κελ πεξάζεη ην κλεκόλην γηα ηελ Παηδεία!
 Όια ηα ζωκαηεία λα ππεξαζπηζηνύλ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ηωλ ζπλαδέιθωλ!

ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΣΖ ΣΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ (12:00 ΜΔΥΡΗ ΛΖΞΖ
ΩΡΑΡΗΟΤ). ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΖ ΟΛΜΔ (3ΩΡΖ + ΣΑΖ ΓΖΜΟΗΟΤ).

