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«ΠΙΛΟΣΙΚΗ» ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

 

Με αθνξκή ηελ πινπνίεζε πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε Γπκλάζηα ηεο ρώξαο 

ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε πσο πξνθύπηνπλ ζνβαξά εξσηήκαηα ηόζν γηα ηελ 

παηδαγσγηθή αιιά θαη ρξεκαηνδνηηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο.  

Καλέλα πηινηηθό πξόγξακκα δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ζηα 

πιαίζηα ηνπ θηελνύ θαη επέιηθηνπ ζρνιείνπ κε δεδνκέλε ηελ ππνρξεκαηνδόηεζε θαη 

ηηο κεγάιεο ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή.  Σε αλεπαξθείο, κίδεξεο αίζνπζεο, 

ρσξίο εξγαζηήξηα θαη πιηθνηερληθό εμνπιηζκό κόλν πξνγξάκκαηα «ηνπ πνδαξηνύ» 

θαη ηεο «αξπαρηήο» κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γηα ηελ «αμηνπνίεζε ηνπ ΕΣΠΑ , ηνπ 

Δ΄ Κνηλνηηθνύ Πιαηζίνπ Σηήξημεο. 

Τα πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόδνληαη ζηα Γπκλάζηα εληάζζνληαη ζηε 

ινγηθή ηεο θαηάξηηζεο, ρσξίο ζπλνρή, ρσξίο λα απνηεινύλ έλα ζπλεθηηθό θνξκό 

γλώζεσλ γηα ηελ παξνρή γεληθήο παηδείαο ζηνπο καζεηέο. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη 

κεηώλνληαη 1 ώξα ηα Αξραία Ειιεληθά ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, 1 ώξα ε Ιζηνξία Γ΄ 

Γπκλαζίνπ, 1 ώξα ε Φπζηθή Αγσγή Α΄ Γπκλαζίνπ θ.α.  

Φσξίο θακία ελεκέξσζε θαη νπζηαζηηθό δηάινγν γηα ην πεξηερόκελν ησλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γίλεηαη αληηιεπηό πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί επηδηώθεηαη λα ιεηηνπξγνύλ ζαλ δηεθπεξαησηέο, δεκόζηνη ππάιιεινη – 

ηκάληεο κεηαβίβαζεο ησλ θπβεξλεηηθώλ  εληνιώλ θαη ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη 

όρη, όπσο δηαθεξύζζνπλ νη «πξόζπκνη» θπβεξλεηηθνί εληνινδόρνη «σο 

ζπλδηακνξθσηέο ηεο δηδαθηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο» θαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν σο παηδαγσγνί θαη ελεξγεηηθά ππνθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Άιισζηε ε επηινγή ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ εθαξκνγή πηινηηθώλ 

πξνγξακκάησλ έγηλε ρσξίο  απόθαζε ή εηζήγεζε ησλ Σπιιόγσλ Δηδαζθόλησλ. Τα 

ζρνιεία επηιέρηεθαλ κε αδηαθαλή θξηηήξηα θαη απηαξρηθά από ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο. 

            Όζνλ αθνξά ηηο πηέζεηο πνπ αζθνύληαη από νξηζκέλα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο 

πξνο ζπλαδέιθνπο γηα επηκόξθσζε ηα Σάββαηα ή εθηόο δηδαθηηθνύ σξαξίνπ, 

επηζεκαίλνπκε όηη απηό είλαη παξάλνκν, επεηδή ην Σάββαην νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

έρνπλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα εξγάδνληαη (θαζηέξσζε πελζήκεξεο εβδνκάδαο 

εξγαζίαο κε ηελ Π.Ν.Π. από 29 -12 -1980, πνπ θπξώζεθε κε ηνλ λ.1157/81 θαη ηνλ λ. 

1566/85, άξζξν 13, παξ. 8 θ.α.). Σε κηα πεξίνδν πνπ δερόκαζηε ηελ πην βάξβαξε 

επίζεζε ζηα δηθαηώκαηά καο, ζην κηζζό καο, ηε δσή καο, πνπ δηαιύνπλ ην δεκόζην 

ζρνιείν δελ ζα επηηξέςνπκε λα θαηαζηξαηεγήζνπλ ην πελζήκεξν θαη ην σξάξηό καο.  

 Γεληθεύεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ν πξνγξακκαηηζκόο από ην ππνπξγείν θαη ηηο 

δηεπζύλζεηο  ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ δξάζεσλ ζε κέξεο θαη ώξεο εθηόο σξαξίνπ. Δε ζα 

επηηξέςνπκε ηελ ειαζηηθνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ καο. 

Η απόθαζε ινηπόλ γηα πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ πηινηηθώλ Σρνιείσλ, εθηόο ηνπ εξγαζηαθνύ σξαξίνπ (Παξαζθεπή 

απόγεπκα, Σάββαην θαη Κπξηαθή) θαη ρσξίο νηθνλνκηθή απνδεκίσζε γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ, όηαλ κάιηζηα ε ρξεκαηνδόηεζε είλαη από ην 

ΕΣΠΑ θαη ππάξρεη πξόβιεςε κόλν γηα απνδεκίσζε όζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο  



ζπγγξαθηθέο νκάδεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ πξνθιεηηθή, ηδηαίηεξα ηε δύζθνιε 

νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε. 

 

Σο Δ.. ηης ΟΛΜΕ καλεί:  

 

 Τν Υπνπξγείν Παηδείαο λα ζηαζεί επηηέινπο ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη 

λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο κε ζνβαξόηεηα αιιά θαη κε 

ηνλ απαηηνύκελν ζεβαζκό ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο 

 Τνπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ λα ελεκεξώζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία λα 

ζπγθαιέζνπλ άκεζα ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ και να μη δετηούν καμιά 

καηαζηραηήγηζη ηοσ εργαζιακού ηοσς ωραρίοσ (ενημέρωζη απογεύμαηα 

και ηα αββαηοκύριακα) 

 Τνπο ζπλαδέιθνπο λα κελ ππνθύςνπλ ζε πηέζεηο πνπ ηπρόλ ζα ηνπο γίλνπλ 

θαη λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ηα κέιε ησλ ηνπηθώλ  Δ.Σ. 

 

 

 

 

 


