Προσχέδιο Σχεδίου ∆ράσης της ETUCE
σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο του προγράµµατος της ETUCE
“Βελτιώνοντας τη γνώση σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών και
βοηθώντας τις οργανώσεις-µέλη της ETUCE στην εφαρµογή της αυτόνοµης
συµφωνίας-πλαισίου των ETUC-UNICE/UEAPME-CEEP για το εργασιακό άγχος”

Η ETUCE πιστεύει ότι ένα σχολείο πρέπει να είναι ένας ασφαλής, υγιής και
ευνοϊκός χώρος για τη διδασκαλία και τη µάθηση. Τα σχολεία είναι ο
εργασιακός χώρος των εκπαιδευτικών, αλλά πρώτα απ' όλα είναι εκπαιδευτικά
ιδρύµατα για τους νέους µαθητές. Το άγχος µπορεί να είναι επιβλαβές όχι µόνο
για το εργατικό δυναµικό (εκπαιδευτικούς και άλλο προσωπικό στην
εκπαίδευση), αλλά µπορεί έµµεσα να βλάψει τους µαθητές και να βάλει σε
κίνδυνο την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης
εκπαίδευσης.
Η πρόκληση του περιορισµού και της αντιµετώπισης του εργασιακού άγχους
είναι συνεπώς ένα ζήτηµα για τους εργοδότες στην εκπαίδευση. Υπάρχει
επιπλέον µια νοµική υποχρέωση για τους εργοδότες, βάσει των ευρωπαϊκών
και εθνικών νοµοθεσιών, να αναλάβουν δράση σχετικά µε το άγχος και
ιδιαίτερα τα απαραίτητα µέτρα για µια κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου
στον εργασιακό χώρο. Αυτή η αξιολόγηση του κινδύνου είναι η πιο κατάλληλη
διαδικασία για το εργασιακό άγχος, εφόσον στοχεύει στον προσδιορισµό των
κινδύνων στον εργασιακό χώρο καθώς επίσης και στο ποιος και πώς µπορεί
να υποστεί βλάβη, πριν ληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες για να αποτραπεί, να
µειωθεί και να αποβληθεί το άγχος ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς.
Στο πλαίσιο του προγράµµατός της για το εργασιακό άγχος των
εκπαιδευτικών, η ETUCE έχει πραγµατοποιήσει µια µελέτη για να
συγκεντρωθούν πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο τα εκπαιδευτικά
συνδικάτα στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν αυτό το ζήτηµα. Τα αποτελέσµατα της
έρευνας έδειξαν ότι 14 από τις 27 χώρες (ΕΕ και ΕΖΕΣ) που απάντησαν στο
ερωτηµατολόγιο της έρευνας έχουν ένα συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης
του κινδύνου για το εργασιακό άγχος, ενώ µόνο το 25% περίπου των ίδιων
χωρών το έχουν εφαρµόσει σε σχολικό επίπεδο.
Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα της ETUCE, οι σηµαντικότεροι παράγοντες άγχους
για τους εκπαιδευτικούς σχετίζονται µε την οργάνωση της εργασίας και µε τις
συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον στο σχολείο. Αξίζει εποµένως να τονιστεί
ότι το άγχος είναι ένα σύµπτωµα των οργανωτικών προβληµάτων και όχι µιας
χωριστής αδυναµίας των εργαζοµένων. Το άγχος έχει τις ρίζες του στον τρόπο
µε τον οποίο η διδασκαλία και το σχολείο συνολικά οργανώνεται.
Είναι επίσης σηµαντικό να υπογραµµιστεί η σχετικότητα της εφαρµογής της
Συµφωνίας-Πλαισίου των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για το εργασιακό
άγχος σε εθνικό επίπεδο. Τα εθνικά συνδικάτα πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλη
την υπάρχουσα πολιτική και τα νοµικά έγγραφα σχετικά µε το ζήτηµα για να
επιστήσουν την προσοχή του κοινού, και ειδικά των εργοδοτών, στη δράση
που απαιτείται σε αυτόν τον τοµέα. Αν και σχεδόν το 70% των 27 χωρών που
συµµετείχαν στην έρευνα της ETUCE γνωρίζουν την ύπαρξη της ΣυµφωνίαςΠλαισίου των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για το εργασιακό άγχος, µόνο
το 40% περίπου έχουν λάβει µέτρα για να το εφαρµόσουν σε εθνικό επίπεδο.
∆εδοµένου ότι η συµφωνία έχει µια διατοµεακή προσέγγιση, µια προκαταρκτική
ερµηνεία µε γνώση του τοµέα απαιτείται σχετικά µε τον τοµέα της εκπαίδευσης
και τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του. Ως τµήµα του
προγράµµατός της, η ETUCE έχει παραγάγει έναν οδηγό ερµηνείας από τη

σκοπιά των εκπαιδευτικών και θα τον προωθήσει ως χρήσιµο εργαλείο για τα
εκπαιδευτικά συνδικάτα, όταν εφαρµοστεί (η συµφωνία) σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Όσον αφορά στα προαναφερθέντα στοιχεία, τα αποτελέσµατα της µελέτης
της ETUCE σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών και ο
ερµηνευτικός οδηγός της ETUCE για την Συµφωνία-Πλαίσιο των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων για το εργασιακό άγχος, έχουν προσδιοριστεί τρία κύρια
επίπεδα για συγκεκριµένες ενέργειες:
1.
2.
3.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Επίπεδο εθνικών εκπαιδευτικών συνδικάτων
Σχολικό επίπεδο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ETUCE δεσµεύεται:
•
να συνεχίσει την εφαρµογή της Συµφωνίας-Πλαισίου των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων για το εργασιακό άγχος σε εθνικό και επίπεδο
συνδικάτων,
•
να συλλέξει τις εθνικές ορθές πρακτικές από την εφαρµογή της
Συµφωνίας-Πλαισίου στον τοµέα της εκπαίδευσης και να τις διαδώσει µεταξύ
των οργανώσεων-µελών της,
•
να εκθέσει στην ETUC τον τρόπο µε τον οποίο η εθνική εφαρµογή της
Συµφωνίας-Πλαισίου πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που
στέλνονται από τις οργανώσεις-µέλη της,
•
να ελέγξει και να επηρεάσει τις διαδικασίες λήψης απόφασης της ΕΕ,
ιδιαίτερα τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την
Ασφάλεια στην Εργασία (πενταετή στρατηγικά έγγραφα οδηγιών) και σχετικές
πολιτικές και νοµοθετικά µέτρα, ώστε να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στο το
εργασιακό άγχος στην ευρωπαϊκή ατζέντα,
•
να προωθήσει το εργασιακό άγχος ως ζήτηµα σε σχέση µε την εργασία
της ETUCE προς τη Γενική ∆ιεύθυνση EAC της Επιτροπής της ΕΕ, ιδιαίτερα στα
πλαίσια της εφαρµογής της διαδικασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010»,
•
να εξετάσει το ζήτηµα του εργασιακού άγχους για τους εκπαιδευτικούς
στο ∆ίκτυο Συνθηκών Εργασίας της ETUCE,
•
να ζητήσει κεφάλαια για µια µεγάλης κλίµακας µελέτη για τις αιτίες του
άγχους των εκπαιδευτικών στις χώρες της ΕΕ και ΕΖΕΣ σε συνεργασία µε τους
εργοδότες στην εκπαίδευση, λαµβάνοντας υπόψη τη σκοπιά του φύλου,
•
να διαπραγµατευτεί ειδικές και κοινές οδηγίες µε τους εργοδότες στην
εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε το πώς να εφαρµοστεί η
Συµφωνία-Πλαίσιο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων.
Σε εθνικό επίπεδο εκπαιδευτικών συνδικάτων
Η ETUCE δεσµεύεται:
•
να διατηρήσει την αποκτηµένη γνώση και την εµπειρία από το
πρόγραµµά της για το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών συνεχίζοντας να
συλλέγει τις εθνικές ορθές πρακτικές και µε την ενηµέρωση και τη διάδοση του

ερµηνευτικού οδηγού για τη Συµφωνία-Πλαίσιο των Ευρωπαίων Κοινωνικών
εταίρων για το εργασιακό άγχος,
•
να υποστηρίξει τις οργανώσεις-µέλη της στις προσπάθειές τους να
βελτιώσουν τις εθνικές πολιτικές και τις εθνικές νοµοθεσίες για την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία και ιδιαίτερα για το άγχος στην εργασία,
•
να υποστηρίξει τις οργανώσεις-µέλη της στην ανάπτυξη εθνικών
στρατηγικών των συνδικάτων και στο πώς να εξασφαλιστεί ένα καλό
εργασιακό περιβάλλον και η ευηµερία στο σχολείο για τους εκπαιδευτικούς και
τους µαθητές.
H ETUCE συµβουλεύει τα εθνικά συνδικάτα:
•
Να συνεχίσουν να ενηµερώνουν και να αυξάνουν τη συνειδητοποίηση
για τους σχετικούς µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών κινδύνους, ειδικά
για τις επιπτώσεις της έλλειψης δράσης και για να πιεστούν οι εθνικές
κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές και άλλοι εργοδότες στην εκπαίδευση, ώστε να
αναγκαστούν να δράσουν για να αντιµετωπιστεί το εργασιακό άγχος
•
Να διαπραγµατευτούν τις ειδικές και τις κοινές οδηγίες µε τους
εργοδότες στην εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο σχετικά µε το πώς να
εφαρµόσουν τη Συµφωνία-Πλαίσιο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων
•
Να εργαστούν για την υιοθέτηση συγκεκριµένων συλλογικών
συµβάσεων εργασίας στις χώρες, όπου το εθνικό πρότυπο συλλογικών
διαπραγµατεύσεων το επιτρέπει, ή να εργαστούν για το συνυπολογισµό του
ζητήµατος του εργασιακού άγχους στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας
γενικά, όταν ανανεώνονται οι τελευταίες
•
Να παρέχουν συµβουλές και οδηγίες σχετικά µε τα αποδοτικά µέτρα και
τα εργαλεία - για τη διοίκηση και το προσωπικό του σχολείου – σχετικά µε το
πώς να αντιµετωπίσουν και να αποτρέψουν το εργασιακό άγχος, µε το να
δώσουν προτεραιότητα σε παραδείγµατα µέτρων, παίρνοντας µέρος στη
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου
•
Να διαδώσουν αυτή την καθοδήγηση σε περιφερειακές, τοπικές και
πιθανόν σε σχολικές δοµές του συνδικάτου
•
Να προωθήσουν τα µέτρα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και τους
διευθυντές σχετικά µε το πώς να αποτρέψουν και να αντιµετωπίσουν το
εργασιακό άγχος.
•
Να εργαστούν για τον συνυπολογισµό του εργασιακού άγχους στα
πλαίσια της συνεχούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
Σχολικό σε επίπεδο, η ETUCE συµβουλεύει τα εθνικά συνδικάτα:
•
Να συγκεντρώσουν τις προσπάθειες για τη δηµιουργία κινήτρων για να
προωθηθεί η εφαρµογή της αξιολόγησης του κινδύνου στα σχολεία
•
Να δώσουν έµφαση στη σηµασία της συµµετοχής της διοίκησης του
σχολείου στο στάδιο της αντιµετώπισης του εργασιακού άγχους για τους
εκπαιδευτικούς, πάντα κατόπιν διαβουλεύσεων µε το εργατικό δυναµικό
•
Να προωθήσουν το πρότυπο ισορροπίας - ισορροπία µεταξύ των
αιτηµάτων και των πόρων για τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία - µεταξύ της
διοίκησης του σχολείου και των εργαζοµένων
•
Να προωθήσουν τη χρήση προληπτικών µέτρων προσανατολισµένων
στην εργασία κατά την ενασχόληση µε το άγχος, ή να συνδυάσουν µέτρα
προσανατολισµένα στην εργασία και στους εργαζόµενους στα σχολεία

•

Να προωθήσουν τη χρήση εξωτερικών ειδικών, όταν απαιτείται.

