ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Μπροστά στο 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, πρέπει να παραδεχτούμε την κρίση του
συνδικαλισμού (και) στον κλάδο μας. Πρέπει να σταματήσουν οι μικρο-παραταξικές
σκοπιμότητες, η καταστροφολογία χωρίς ρεαλιστικές προτάσεις, οι γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις κλπ, που απομακρύνουν τους συναδέλφους. Η ΕΛΜΕ μας πρέπει να πάρει
όλα τα μέτρα ώστε να «ακούγεται» πράγματι η «βάση» του κλάδου για όλα τα
ζητήματα. Εκτός από τους διεκδικητικούς αγώνες να επαναλειτουργήσουν
πολύμορφες αθλητικές, πολιτιστικές, επιμορφωτικές δράσεις. Να σταματήσει η
«παθητικότητα» - ανάθεση και να περιοριστεί
κι άλλο η πελατειακή παράδοση του
«βολέματος ημετέρων». Να αντιμετωπίσουμε
το «ανεβοκατέβασμα» των τμημάτων σε
γειτονικά
σχολεία,
που
δημιουργεί
στρεβλώσεις και έριδες. Να βελτιώσουμε την
«καθημερινότητα» των σχολείων και των
συναδέλφων
και
να
ασχοληθούμε
ουσιαστικότερα με τις δυσκολίες και σύγχρονες
προκλήσεις του επαγγέλματος μας, μεταξύ
άλλων, τα ελλιπή κίνητρα για μάθηση και την
εξάρτηση των παιδιών από τα «κινητά».
Παρά τα προβλήματα, ο κλάδος μας αγωνίστηκε σε όλη τη μνημονιακή περίοδο και
το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε σημαντικές νίκες, που πρέπει να
υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε με ενωτικούς αγώνες.
-Άνοιξε ο δρόμος για μόνιμους διορισμούς – διεκδικούμε περισσότερους και
τροποποίηση του συστήματος ( βάρος στη προϋπηρεσία).
-Καταργήθηκε η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικού (ΠΔ 152) και η εξωτερική
αξιολόγηση σχολείου. Διαφωνούμε στην αξιολόγηση στελεχών. Διεκδικούμε Δ/ντη
συντονιστή, αιρετό και ανακλητό από το σύλλογο καθηγητών. Διεκδικούμε
ουσιαστική αποτίμηση - προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου, ως συλλογική
δημοκρατική εσωτερική διαδικασία βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
δωρεάν ποιοτική επιμόρφωση, σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου.
-Θεωρούμε θετική την ενίσχυση της ΤΕΕ και της Ειδικής Αγωγής και των δικαιωμάτων
των αναπληρωτών. Διεκδικούμε ενίσχυση Γενικής Παιδείας στη Γ’ ΓΕΛ και
αναμόρφωση προγραμμάτων – βιβλίων σε όλες τις τάξεις μετά από ολοκληρωμένη
συζήτηση και ουσιαστική συμμετοχή του κλάδου.
-Συνεχίζουμε τον αγώνα για: αύξηση μισθών, ιδιαίτερα νέων συναδέλφωναναδρομικά, μείωση ορίων συνταξιοδότησης, οδοιπορικά, βελτίωση υποδομών και
εξοπλισμού των σχολείων. Αύξηση κινήτρων για υπηρεσία στα νησιωτικά και
απομακρυσμένα σχολεία (εκτός της θετικής αύξησης των μορίων).
-Διεκδικούμε ωράριο (οργανικά ή λειτουργικά) μέχρι σε δύο σχολεία -μείωση
αριθμού μαθητών στο τμήμα. 2 περιοχές απόσπασης στη Μαγνησία, εξορθολογισμό
και άρση αδικιών στις αποσπάσεις.

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση μας στα σχέδια
των συντηρητικών δυνάμεων για ιδιωτικοποίηση
της παιδείας, για «αυτόνομα» σχολεία που θα
επιλέγουν εκπαιδευτικούς, για επαναφορά της
αξιολόγησης – χειραγώγησης. Σε κάθε περίπτωση
και ανεξάρτητα από τις γενικότερες πολιτικές
εξελίξεις χωρίς ισχυρό συνδικαλισμό δεν θα
μπορέσουμε ούτε να αξιοποιήσουμε ευνοϊκές
συγκυρίες,
αλλά
ούτε
να
αμυνθούμε
αποτελεσματικά
σε
τυχόν
απόπειρες
πισωγυρίσματος…
Όλοι στη ΓΣ Τρίτη 14/5 στο Εργατικό Κέντρο
Υποψήφιοι για ΔΣ ΕΛΜΕ και συνέδριο ΟΛΜΕ
Γαλάνης Ιωάννης, Εσπερινό ΓΕΛ Βόλου
Καραντενίζη Ελένη, Γυμνάσιο Βελεστίνου
Καρνάβας Χρήστος, 1Ο ΕΠΑΛ Βόλου
Κατσούρας Σταύρος, Γυμνάσιο Αργαλαστής
Λιάκος Ιωάννης, 6ο Γυμνάσιο Βόλου
Μαλλιοκάπη Αικατερίνη, 3ο ΕΠΑΛ Βόλου
Μίνας Ιάσων, ΕΝΕΕΓΥΛ
Μπατζούκη Κλεοπάτρα, 2ο ΓΕΛ Βόλου
Παπαγεωργίου Νικόλαος, 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
Παπαδογιάννης Κωνσταντίνος, Γυμνάσιο Πτελεού.
Παρδαλίδης Θεολόγος, 4ο ΓΕΛ Βόλου
Σαμαράς Νικόλαος, 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Σαράφη Ασημένια, Γυμνάσιο-Καναλίων
Τσιρέπας Παντελής, 4ο Γυμνάσιο Βόλου
Τσιτούμη Διαλεκτή, 1Ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας
Τσούγκρα Μαρία, ΕΠΑΛ Αλμυρού
Τσουμπέκου Ευαγγελία του, Γυμνάσιο Βελεστίνου
Χατζηαποστολίδου Άρτεμις, Γυμνάσιο Αργαλαστής
Για Ε.Ε. : Παπαθανασίου Ευαγγελία (Βίλυ), 4ο Γυμνάσιο Βόλου

