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Διακήρυξη τησ ΟΛΜΕ 

 

Η Παγκόςμια Ημϋρα Εκπαιδευτικών βρύςκει εφϋτοσ τη χώρα μασ, όπωσ και τη 
διεθνό κοινότητα, ςτη δύνη μιασ οικονομικόσ κρύςησ πρωτοφανούσ για τα μεταπολεμικϊ 
δεδομϋνα, που επηρεϊζει καθοριςτικϊ και την εκπαύδευςη.  

Οι εκπαιδευτικού, μαζύ με όλουσ τουσ εργαζομϋνουσ, καλούνται να υποςτούν τισ 
δραματικϋσ ςυνϋπειεσ τησ κρύςησ που ϊλλοι δημιούργηςαν. Να αποδεχθούν για μια 
ακόμη φορϊ τη ςοβαρό μεύωςη των αποδοχών, την υποβϊθμιςη τησ ζωόσ τουσ, τισ 
ελαςτικϋσ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, το φϊςμα τησ απόλυςησ με τη λεγόμενη εργαςιακό 
εφεδρεύα.  
  Η τραγικό κατϊςταςη που αντιμετωπύζει η εκπαύδευςη ϋγινε όδη αιςθητό με 
την ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ, ωσ αποτϋλεςμα τησ ακολουθούμενησ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ των Μνημονύων και του Μεςοπρόθεςμου.   

Ήδη ϋχουν φανεύ ανϊγλυφα οι επιπτώςεισ των περικοπών. Τα μαθόματα 
ξεκύνηςαν χωρύσ ςχολικϊ βιβλύα, ενώ μϋχρι τα Χριςτούγεννα εύναι αμφύβολο αν θα ϋχει 
ολοκληρωθεύ η αποςτολό τουσ ςτα ςχολεύα. Οι «λύςεισ» που προτεύνει το Υπουργεύο 
Παιδεύασ (ανϊρτηςη βιβλύων ςτο διαδύκτυο, διανομό DVD και φωτοτυπύεσ) εύναι από 
κϊθε ϊποψη απαρϊδεκτεσ όςο και ανεφϊρμοςτεσ.  

Μειώθηκαν, επύςησ, δραςτικϊ οι προςλόψεισ εκπαιδευτικών. Τα κενϊ που 
δημιουργόθηκαν το Υπουργεύο Παιδεύασ προςπαθεύ να τα αντιμετωπύςει 
αποψιλώνοντασ το ςχολεύο από βαςικϋσ εκπαιδευτικϋσ λειτουργύεσ. Κατϊργηςε, ϋτςι, 
την Πρόςθετη Διδακτικό Στόριξη, την Ενιςχυτικό Διδαςκαλύα και τα αθλητικϊ ςχολεύα. 
Υποβϊθμιςε τη διδαςκαλύα των ξϋνων γλωςςών. Καταργεύ τη διδαςκαλύα των 
καλλιτεχνικών ςτο λύκειο, την πολιτικό αγωγό, την πληροφορικό και ϊλλα μαθόματα 
που εύναι απαραύτητα για τη ςυνολικό μορφωτικό ςυγκρότηςη των νϋων. Υποβαθμύζει 
τα Σχολεύα Δεύτερησ Ευκαιρύασ, κλεύνει 22 κϋντρα Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, 
αναςτϋλλει τη λειτουργύα των Συμβουλευτικών  Σταθμών Νϋων, αποδομεύ τισ 
υπηρεςύεσ ςυμβουλευτικόσ και επαγγελματικού προςανατολιςμού. Μετϊ την 
κατϊργηςη 1.000 ςχολεύων την περςινό χρονιϊ ςχεδιϊζει όδη την κατϊργηςη και 
ϊλλων. Προωθεύ τη δημιουργύα πολυπληθών τμημϊτων  των 28-30 μαθητών.  

Κϊτω από τον οδοςτρωτόρα του Μεςοπρόθεςμου, οι περικοπϋσ του 
προώπολογιςμού για την παιδεύα αναμϋνεται να ςυνεχιςτούν μϋχρι το 2015.  Η ελληνικό 
κοινωνύα καλεύται να υποςτεύ τισ δραματικϋσ ςυνϋπειεσ μιασ πρωτόγνωρησ μεύωςησ 
των δημόςιων δαπανών για την παιδεύα, που θα φτϊςουν το 2015 μόλισ ςτο 2,23 % επύ 
του ΑΕΠ με  όλεσ τισ δραματικϋσ  επιπτώςεισ αυτόσ τησ εξϋλιξησ για το δημόςιο ςχολεύο. 

Εύναι πλϋον φανερό πωσ, αν δεν ανατραπεύ ϊμεςα αυτό η πολιτικό, που αςκεύ η 
κυβϋρνηςη με τισ εντολϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και του ΔΝΤ, οι επιπτώςεισ θα εύναι, 
βραχυπρόθεςμα και μακροπρόθεςμα, καταςτροφικϋσ. Προσ την κατεύθυνςη αυτό θα 
ςυγκεντρώςουμε όλεσ μασ τισ δυνϊμεισ.  

Απαιτούμε να ληφθούν όλα τα αναγκαύα μϋτρα, ώςτε ακόμα και ςε αυτϋσ τισ 
δύςκολεσ ςυνθόκεσ να διαςφαλύζεται η επαρκόσ εκπαύδευςη όλων των παιδιών χωρύσ 
διακρύςεισ και αποκλειςμούσ. Για κϊθε παιδύ που ςυναντϊ δυςκολύεσ ςτη μϊθηςη 
πρϋπει η δημόςια εκπαύδευςη, ανεξϊρτητα από την οικονομικό ςυγκυρύα, να 
εξαςφαλύζει τισ κατϊλληλεσ υποςτηρικτικϋσ παρεμβϊςεισ ςε ϋνα περιβϊλλον ιςονομύασ 
και αξιοπρϋπειασ. Η οικονομικό κρύςη δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να αποτελεύ την 
αιτύα ό τη δικαιολογύα για την υποβϊθμιςη τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ και την 
ενύςχυςη των μορφωτικών ανιςοτότων ςτα ςχολεύα και ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. 

Επιςημαύνουμε προσ κϊθε κατεύθυνςη ότι οι ποικύλεσ μορφϋσ εργαςιακόσ 
αναςφϊλειασ και αβεβαιότητασ ϋχουν ςοβαρϋσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτο εκπαιδευτικό 
προςωπικό, καθώσ υπονομεύουν βαςικϊ δικαιώματα και κατακτόςεισ του κόςμου τησ 



εργαςύασ. Ταυτόχρονα, επηρεϊζουν καθοριςτικϊ την ποιότητα του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικού ϋργου. Η μονιμότητα τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ, ο πλόρησ ςεβαςμόσ των 
εργαςιακών δικαιωμϊτων για κϊθε εκπαιδευτικό και οι επαρκεύσ αποδοχϋσ εύναι από 
τισ αναγκαύεσ προώποθϋςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ ςτην εκπαύδευςη.  

Εύναι αναγκαύο, ακόμη, να εξαςφαλιςτούν από την Πολιτεύα οι προώποθϋςεισ 
ώςτε οι εκπαιδευτικού να προετοιμϊζονται ςωςτϊ για το ϋργο τουσ, να εργϊζονται ςε 
κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ, να διαςφαλύζεται η παιδαγωγικό αυτονομύα ςτην ϊςκηςη του 
ϋργου τουσ και να διαδραματύζουν βαςικό ρόλο ςτη λόψη των αποφϊςεων για τα 
ζητόματα που τουσ αφορούν. Γι’ αυτό και πρϋπει να δοθεύ ακόμη μεγαλύτερη ςημαςύα 
ςτην αρχικό εκπαύδευςη και τη ςυνεχό επιμόρφωςη, τη μετεκπαύδευςη και την 
επαγγελματικό εξϋλιξη των εκπαιδευτικών.  

Στισ μϋρεσ μασ η δημόςια εκπαύδευςη δϋχεται ϋντονεσ πιϋςεισ από ιςχυρϊ 
ςυμφϋροντα με ςτόχο τη ςτροφό τησ προσ την ιδιωτικό εκπαύδευςη και την υποταγό 
τησ ςτισ κερδοςκοπικϋσ διαθϋςεισ των μεγϊλων ιδιωτικών ςυμφερόντων. Αντύ να εύναι 
ςχολεύο τησ γνώςησ μετατρϋπεται ςε ςχολεύο τησ κατϊρτιςησ και των δεξιοτότων, 
προετοιμϊζοντασ τουσ μαθητϋσ για το Πανεπιςτόμιο τησ κατϊρτιςησ. Πρόκειται για μια 
ϊκρωσ ανηςυχητικό και επικύνδυνη προοπτικό. Εύμαςτε αντύθετοι με τη χρηςιμοπούηςη 
τησ αξιολόγηςησ και τησ αποκϋντρωςησ για την υποταγό τησ εκπαύδευςησ ςτισ επιταγϋσ 
τησ αγορϊσ και των επιχειρόςεων. Αυτό που ϋχει ϊμεςη ανϊγκη ςόμερα η εκπαύδευςη 
εύναι η γενναύα ςτόριξη και η ουςιαςτικό αναβϊθμιςό τησ από την Πολιτεύα, ώςτε να 
μπορεύ να ανταποκρύνεται ςτισ ανϊγκεσ του λαού και ςτισ μορφωτικϋσ αναζητόςεισ των 
νϋων.  

Ωσ εκπαιδευτικό κύνημα επιμϋνουμε με αιςιοδοξύα και αποφαςιςτικότητα να 
διεκδικούμε ϋνα ςχολεύο που θα ςυμβϊλλει ςτη χειραφϋτηςη των υλικών και 
πνευματικών παραγωγικών δυνϊμεων τησ ανθρωπότητασ από τα δεςμϊ τησ 
εκμετϊλλευςησ και τησ χειραγώγηςησ. Ένα ςχολεύο δημόςιο και δωρεϊν, που θα χωρϊει 
όλα τα παιδιϊ και όλη τη γνώςη. 
 
Εκπαίδευςη και ιςότητα των φύλων 
 

Εφϋτοσ, η Παγκόςμια Ομοςπονδύα Εκπαιδευτικών (Education International) 
δύνει ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην ιςότητα των φύλων ςτην εκπαύδευςη και μϋςω τησ 
εκπαύδευςησ. Πολλϊ επιτεύγματα ςε αυτό τον τομϋα καταγρϊφηκαν την τελευταύα 
25ετύα, αλλϊ εύναι πολύ περιςςότερα αυτϊ που πρϋπει να γύνουν. Σε πολλϋσ χώρεσ, για 
παρϊδειγμα, η αναλογύα κοριτςιών-αγοριών ςτην εγγραφό ςτην πρωτοβϊθμια 
εκπαύδευςη παραμϋνει επικύνδυνα ςε βϊροσ των κοριτςιών, ενώ αντύςτοιχα οι 
επιδόςεισ των αγοριών ςτα μαθόματα του ςχολεύου εύναι φαινόμενο που αυξϊνεται 
ανηςυχητικϊ ςε πολλϋσ, κυρύωσ προηγμϋνεσ χώρεσ. 

Ιδιαύτερη ςημαςύα για την ιςότητα των φύλων ςτην εκπαύδευςη ϋχει και η 
ιςότητα ανϊμεςα ςτουσ ϊνδρεσ και τισ γυναύκεσ εκπαιδευτικούσ. Η ςυμβολό των 
εκπαιδευτικών και τησ εκπαύδευςησ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό για την υπϋρβαςη των 
ςτερεοτύπων του φύλου ςτη νϋα γενιϊ. Όπωσ ςημειώνει η Διεθνόσ Ομοςπονδύα 
Εκπαιδευτικών, για να εύναι οι εκπαιδευτικού θετικϊ πρότυπα για τουσ μαθητϋσ και τισ 
μαθότριεσ ςτα θϋματα του φύλου, πρϋπει να αντιμετωπιςτούν ταυτόχρονα οι 
ανιςότητεσ εντόσ των πλαιςύων του εκπαιδευτικού επαγγϋλματοσ. Χρειϊζεται να 
ενιςχυθούν οι δυνατότητεσ των γυναικών να ςυμμετϋχουν ςε θϋςεισ κομβικόσ ςημαςύασ 
ςτην εκπαύδευςη και ςτα κϋντρα όπου λαμβϊνονται οι αποφϊςεισ.  
  


