
Η Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε από την UNESCO και 
εορτάζεται σε πάνω από 100 χώρες παγκοσµίως κάθε χρόνο την 5η Οκτωβρίου. 
 
Η Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθεί η προσοχή 
του κόσµου στο σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι εκπαιδευτικοί στην 
οικοδόµηση ενός καλύτερου µέλλοντος για όλους τους µαθητές παγκοσµίως.  
 
Η Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών δίνει την ευκαιρία, επίσης, στα συνδικάτα των 
εκπαιδευτικών και στις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δοµές να συζητήσουν µε τις 
κυβερνήσεις τους και να ενηµερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς και τους 
µαθητές/µαθήτριες, τους γονείς και τους εργαζόµενους και γενικά το κοινό σε σχέση 
µε την ανάγκη να επενδυθούν οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι, για να επιτευχθεί 
µια ελεύθερη, δηµόσια και ποιοτική Εκπαίδευση Για Όλους µέχρι το 2015.  
 
Καθώς το κυρίαρχο θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας Εκπαιδευτικών είναι 
«Εκπαιδευτικοί µε Ποιότητα, για Ποιοτική Εκπαίδευση», η εκστρατεία εφέτος 
επικεντρώνεται στο θέµα «καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους/τις 
εκπαιδευτικούς», το οποίο επίσης συνυποδηλώνει τις συνθήκες µάθησης για τους 
µαθητές. Η ΕΙ κάνει έκκληση για µια ολοκληρωµένη και ουσιαστική βελτίωση της 
Πρότασης της UNESCOκαι του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) του 1966, µε 
θέµα τη Θέση των Εκπαιδευτικών, και την Πρόταση του 1997 της UNESCO για τη 
Θέση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το 2007 είναι 
έτος ορόσηµο για τη 10η επέτειο από την έγκριση της Πρότασης της UNESCO για τη 
Θέση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
Η Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικής σηµασίας για το Ηµερολόγιο 
της Education International και των 384 οργανώσεων-µελών της, για το λόγο ότι 
αναδεικνύει την ευκαιρία να ενωθούν οι προσπάθειες και οι εκστρατείες για ζωτικές 
αλλαγές στις συνθήκες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές/-τριες και να 
συζητήσουν για µια εκπαίδευση µε ποιότητα.   
 
Τι κάνει η Education International την Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών; 
 
Η Ε.Ι. θα βοηθήσει στο συντονισµό των δραστηριοτήτων των µελών της παγκοσµίως, 
για την Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών. Η επόµενη Συνδιάσκεψη της Ε.Ι. για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση θα επικεντρώσει στις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, και 
θα εµφανιστεί ως µία ευκαιρία αξιολόγησης της υλοποίησης των Προτάσεων του 
1966 και του 1997.  
 
 
 
Καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς σηµαίνει καλύτερες 
συνθήκες µάθησης για τους µαθητές 
 
Απαιτούµε: 
 
Ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον – ένα ασφαλές και υγιές µαθησιακό 
περιβάλλον για εκπαιδευτικούς και µαθητές, τάξεις κατάλληλου µεγέθους και επαρκή 
παιδαγωγικά µέσα στην τάξη 
 



Αξιοπρεπείς αµοιβές – µισθούς που θα επιτρέπουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και 
θα καταβάλλονται τακτικά 
 
Ισότιµη αµοιβή και ισότιµα δικαιώµατα για τις γυναίκες – οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να βιώνουν καµία µορφή αρνητικής διάκρισης και οι 
κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν την ενίσχυση των γυναικών στην εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, στη λήψη αποφάσεων και στους χώρους εργασίας τους 
 
Αρχική και περαιτέρω επαγγελµατική εξέλιξη – η δυνατότητα να αποκτηθούν και 
να αναπτυχθούν επαγγελµατικά προσόντα, να υπάρχει ενηµέρωση σχετικά µε τις νέες 
πληροφορίες και τις παιδαγωγικές τεχνικές, και  εξέλιξη σε µια σταδιοδροµία 
 
Συµµετοχή στην ασκούµενη πολιτική – η διασφάλιση ότι οι νέες πολιτικές 
αντανακλούν την πραγµατικότητα της σχολικής τάξης και ότι ο κοινωνικός διάλογος 
θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο µέρος του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και της 
διαµόρφωσης της πολιτικής 
 
Συλλογικές συµφωνίες για την υπεράσπιση και τη βελτίωση των δικαιωµάτων 
των εκπαιδευτικών – εργασιακές συνθήκες, όπως και ποιοτική αποτίµηση των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών πρέπει να αποτελούν αντικείµενα διαπραγµάτευσης 
µεταξύ των εκπροσώπων των κυβερνήσεων / εργοδοτών και των εκπροσώπων των 
εκπαιδευτικών συνδικάτων.  
 
 
Παραδείγµατα ∆ραστηριοτήτων για την Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών  
 
Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και τα 
συνδικάτα τους την Παγκόσµια Ηµέρα των Εκπαιδευτικών. Εδώ θα βρείτε µερικά 
µόνον παραδείγµατα για να εµπνευσθείτε: 
 
Σε συνδικαλιστικό επίπεδο: 

• Οργάνωση συναντήσεων πληροφόρησης και διαλόγου µε τα µέλη του 
συνδικάτου, ώστε να συζητηθεί η σχέση της Παγκόσµιας Ηµέρας 
Εκπαιδευτικών µε την ποιότητα στην εκπαίδευση και η προώθησή της µέσω 
του συνδικάτου 

• Ενηµέρωση για την Πρόταση του 1966 για τη Θέση των Εκπαιδευτικών και 
την Πρόταση του 1997 για τη Θέση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε την οργάνωση δηµόσιων γεγονότων όπως πορείες, 
σεµινάρια και διάλογοι 

• Συνάντηση µε πολιτικούς αρχηγούς και συζητήσεις µε τοπικούς και εθνικούς 
θεσµούς για την εφαρµογή των Προτάσεων του 1966 και του 1997 

• ∆ιοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων µε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να 
αναδειχθεί η ηµέρα και η σηµασία της εκπαίδευσης ποιότητας 

• Επικοινωνία µε τα γραφεία τοµέα της UNESCO, τις Εθνικές Επιτροπές της 
UNESCO και τα γραφεία τοµέων του ILO για να βρεθεί τρόπος διασύνδεσής 
τους µε την εκστρατεία σας 

• Κοινή εκστρατεία µε άλλες ενδιαφερόµενες οργανώσεις σχετικές µε τα 
δικαιώµατα των εκπαιδευτικών µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Εκπαιδευτικών και διάλογος µε  θέµα Εκπαίδευση για Όλους 



• Παραγωγή δελτίων τύπου, άρθρων, συνεντεύξεων διαφηµιστικών εντύπων και 
«επιµήκυνση» της Παγκόσµιας Ηµέρας των Εκπαιδευτικών µε κάλυψη όλων 
των παραπάνω από τα ΜΜΕ 

• Ανάπτυξη µιας συνδικαλιστικής πολιτικής για την επίτευξη της Εκπαίδευσης 
για Όλους στη χώρα σας και ευρεία δηµοσιοποίησή της 

• ∆ιακίνηση των αφισών, των αυτοκόλλητων και των καρφιτσών της Education 
International για την Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών 

• Οργάνωση συζητήσεων µε θεσµούς της ανώτατης εκπαίδευσης και κέντρα 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αρχική εκπαίδευση και την 
επιµόρφωσή τους 

 
Σε επίπεδο θεσµικής εκπαίδευσης: 

 
• Οργάνωση ενός µαθήµατος για τους µαθητές µε αντικείµενο το θέµα της 

ποιότητας. Για παράδειγµα: Ποιότητα στην Εκπαίδευση – τι σηµαίνει για 
εµένα; ή Τι κάνει έναν εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό µε ποιότητα; ή Τι µπορεί 
να γίνει για να βελτιωθεί η δική µου σχολική ζωή και του καθηγητή / της 
καθηγήτριάς µου;  

• Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων στο σχολείο, επιδείξεων, διαγωνισµών, 
κατασκευών µε το θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας των Εκπαιδευτικών – 
Εκπαιδευτικοί µε Ποιότητα για Εκπαίδευση µε Ποιότητα. 

• Συζήτηση για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι 
µαθητές/µαθήτριες στη χώρα σας. Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η 
κατάσταση; Κάντε έναν πίνακα µε αυτές τις ιδέες για να τον παρουσιάσετε 
στους τοπικούς πολιτικούς εκπρόσωπους και στην κυβέρνηση. 

• ∆ιακίνηση των αφισών, των αυτοκόλλητων και των καρφιτσών της Education 
International για την Παγκόσµια Ηµέρα των Εκπαιδευτικών. 

 
 
 
Η Πρόταση της UNESCO του 1997 για τη Θέση του Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
 
Αυτή η Πρόταση είναι η µόνη διεθνής νόρµα η οποία αναφέρεται στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό της ανώτατης εκπαίδευσης, µε τον προσδιορισµό «όλα 
αυτά τα άτοµα σε θεσµούς ή προγράµµατα ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία 
έχουν επιφορτιστεί µε τη διδασκαλία και / ή τη µάθηση και / ή την έρευνα και / ή 
να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε µαθητές ή στην κοινότητα ευρύτερα». 
(Άρθρο 1, παράγραφος f). Καλύπτει τα ακόλουθα πεδία: 
 
• ∆ικαιώµατα και Ελευθερίες 
• Καθήκοντα και υποχρεώσεις προσωπικού 
• Συνθήκες απασχόλησης 
- Είσοδος στο επάγγελµα 
- ∆ιασφάλιση της απασχόλησης 
- Αξιολόγηση και Πειθάρχηση 
- ∆ιαπραγµάτευση για της συνθήκες απασχόλησης 
- Μισοί, εργασιακά καθήκοντα, επιδόµατα ασφαλιστικής κάλυψης, υγεία και 

προστασία 



 
Για την ολοκληρωµένη έκδοση της Σύστασης, παρακαλώ, ανατρέξτε εδώ: 
 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001132/113234mb.pdf ή  
http://www.ei-ie.org/ressourc/french/fedhiedrec.html 
 
 
Η Πρόταση του 1966 για τη Θέση των Εκπαιδευτικών 
 
Η Πρόταση που εγκρίθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1966 ορίζει τα κοινά κριτήρια για τη 
θέση των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα των εθνικών 
νοµοθεσιών, κανονισµών και παραδόσεων. 
 
Είναι το µόνο διεθνές  κριτήριο που εφαρµόζεται «για όλους τους εκπαιδευτικούς 
στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία έως την ολοκλήρωση του 2ου επιπέδου 
εκπαίδευσης, είτε είναι βρεφοκοµικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία, πρωτοβάθµια, 
ενδιάµεσα ή δευτεροβάθµια σχολεία, και περιλαµβάνει όσους παρέχουν τεχνική, 
επαγγελµατική ή καλλιτεχνική εκπαίδευση». (Άρθρο 2). Καλύπτει τα ακόλουθα 
πεδία: 
 
• Επαγγελµατική Προετοιµασία  
• Περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
• Απασχόληση και Σταδιοδροµία 
- Είσοδος στο εκπαιδευτικό επάγγελµα 
- Εξέλιξη και πρόοδος 
- Ασφάλεια της θητείας 
- Κριτήρια για την επαγγελµατική καθοδήγηση 
- Μερική υπηρεσία 
• Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών 
• Συνθήκες αποτελεσµατικής διδασκαλίας και µάθησης 
• Μισθοί εκπαιδευτικών 
• Εφόδια εκπαιδευτικών και αιτήµατα 
 
 

 


