
Εκπροσώπηση της ΟΛΜΕ στην συνάντηση της TUAC 

TUAC 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Συνδικάτων (TUAC: είναι μια Διεθνής 

συνδικαλιστική οργάνωση με συμβουλευτικό χαρακτήρα που με τις διάφορες 

επιτροπές της παρέχει μια δημιουργική επικοινωνία – συνεργασία για τα εργατικά 

συνδικάτα). 

κάτω από την ΕΙ 

και την ETUCE 

Στις 15 με 16 Ιανουαρίου έγινε συνάντηση της Ομάδας εργασίας για την Εκπαίδευση 

στο Παρίσι. 

Στο ξεκίνημα της συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εργασίας και οι στόχοι 

εργασίας της Διεύθυνσης Παιδείας καθώς και οι πρόσφατες εργασίες για την 

ευημερία των εκπαιδευτικών. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν τις δύο μέρες του συνεδρίου ήταν τα ακόλουθα: 

1ο θέμα: «H εκπαίδευση σε οικονομικούς όρους (εθνικές στρατηγικές)» 

Σημαντικό στη συζήτηση ήταν η παρουσίαση της Έκθεσης για τη διασφάλιση της 

χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της προστασίας όλων στην ψηφιακή εποχή, (η 

Έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε με την παρατήρηση ότι οι απόψεις που εκφράστηκαν και 

τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν αντανακλούσαν απαραίτητα τις επίσημες 

απόψεις των χωρών). 

Η έκθεση τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των 

καταναλωτών και της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης με πρωτοβουλίες που 

μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να διαχειρίζονται πιθανές ψηφιακούς 

κινδύνους και τα καλύτερα οφέλη.  

Με τον πρωτοφανή ρυθμό ανάπτυξης των τεχνολογικών αλλαγών και της διάδοσης 

της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο, η ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική και 

η ψηφιακή παιδεία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διεθνούς πολιτικής 

εκπαιδευτικής ατζέντας. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να προχωρήσουμε μέσα 

από τα σχολεία: 

- Την ευαισθητοποίηση και την εμβάθυνση της κατανόησης της ψηφιακής 

οικονομίας. 

- Την υποστήριξη της γνώσης και της μάθησης σχετικά με την ευεργετική 

χρήση του χρηματοοικονομικών συστημάτων μέσω πρακτικής κατάρτισης και 

εργαστηρίων. 

- Την ενδυνάμωση των ατόμων με προγράμματα στις οικονομικές και ψηφιακές 

δεξιότητες, τόσο μέσα όσο και εκτός σχολείου. 

- Την προειδοποίηση των καταναλωτών για τους πιθανούς κινδύνους της 

ψηφιακής χρηματοδότησης μέσω της ασφάλειας των πληροφοριών 

εργαστήρια, σεμινάρια και εκθέσεις και,  



- Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των ευπαθών 

ομάδων μέσω εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων. 

Μια βασική πολιτική προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα είναι 

η στενή παρακολούθηση της προόδου των νέων ψηφιακών εργαλείων και ανάληψη 

πρωτοβουλιών χρηματοοικονομικής παιδείας. 

2ο θέμα: «Σχεδιάζοντας το δρόμο μπροστά στο 2025 και πέρα» 

Στόχος η δημιουργία κοινής ατζέντας για τη Δια Βίου Μάθηση 

Υπάρχει μια αυξανόμενη παγκόσμια αναγνώριση της σημασίας της Δια Βίου 

Μάθησης για παραγωγικότητα, και καινοτομία χωρίς αποκλεισμούς. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εξελιχθεί ώστε να εστιάσει όχι μόνο στις 

ανάγκες της νεολαίας, αλλά και στους ενήλικες. Και αυτό είναι μόνο μια πρόκληση 

για τις κυβερνήσεις που πρέπει να επιλύσουν. Υπουργεία, συνδικάτα και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της 

Δια Βίου Μάθησης. 

Για να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες προκλήσεις τα συστήματα πρέπει να γίνουν 

πιο αποτελεσματικά και ανθεκτικά. Πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

ανθρώπων, ενσωματώνοντας πολιτικές που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την 

οικονομία, τη χρηματοδότηση, την υγεία, τη μετανάστευση και την περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

Η επίτευξη αυτής της φιλόδοξης ατζέντας θα απαιτήσει ολοκληρωμένες και 

συνεκτικές πολιτικές απαντήσεις, από κοινού από όλα τα αρμόδια υπουργεία και με 

τη συμμετοχή και την υποστήριξη όλων ενδιαφερόμενων φορέων. 

3ο θέμα: Έρευνα για τον δάσκαλο και την ποιοτική διδασκαλία 

Η οργάνωση μιας διεθνούς έρευνας που προσφέρει μια ευκαιρία στους καθηγητές και 

τους διευθυντές των σχολείων να εκφέρουν τη γνώμη τους πάνω σε 6 τομείς: 

- Περιβάλλον εκμάθησης 

- Εκτίμηση και ανατροφοδότηση 

- Διδακτικές πρακτικές και περιβάλλον στην τάξη 

- Yποστήριξη 

- Σχολική ηγεσία 

- Αυτο-αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση από την εργασία 

 

4ο θέμα: Έρευνα της TUAC, «Προοπτική πολιτικής για την εκπαίδευση» 

Αποφασίστηκε στη σύσκεψη αυτή να συνεχιστεί η έρευνα της TUAC σε συνεργασία 

με όλα τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. 



Η πρώτη προοπτική της πολιτικής για την εκπαίδευση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 

2015. Σκοπός της ήταν να περιγράψει και να αναλύσει τις εξελίξεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στις χώρες που είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν. Περιέλαβε επίσης 

ανάλυση των γενικών τάσεων της μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης στις χώρες αυτές. 

Η TUAC σχεδιάζει μια νέα Προοπτική Πολιτικής για την Εκπαίδευση το 2018.  

Με την έρευνα αυτή η TUAC θέλει να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές πολιτικές που τα 

συνδικάτα των εκπαιδευτικών έχουν επιτύχει στις χώρες τους, και πάλι μέσω της 

Education International. Η έρευνα θα περιοριστεί σε συνδικάτα των εκπαιδευτικών 

που παρακολουθούν την Ομάδα Εργασίας TUAC για την Εκπαίδευση και δεξιότητες 

και θα συμπληρωθεί με δεδομένα από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

Education International (EI) με τις Διεθνείς Συνόδους Κορυφής του Επαγγέλματος 

των Εκπαιδευτικών. Ο σκοπός αυτού είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των συνδικάτων 

των εκπαιδευτικών σε διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις τους, παρέχοντας 

στοιχεία για την επιτυχία των πολιτικών που μπορούν να αντλήσει. 

Η συμμετοχή θα ενισχύσει τη φωνή των συνδικάτων και των μελών τους στον 

επηρεασμό των πολιτικών για την εκπαίδευση. 

Το συνέδριο έκλεισε με:  

- μια λεπτομερής αξιολόγηση της έκθεσης για τη συνεργατική μάθηση,  

- όπως επίσης και για τις προτεραιότητες της Ομάδας εργασίας σχετικά με το 

μέλλον της εργασίας στην εκπαίδευση. 

Σημαντική ήταν η συζήτηση με την Διεύθυνση Απασχόλησης, η ανταλλαγή 

πολιτικών πρακτικών και στο σημείο αυτό έγιναν δύο διαδοχικές συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης για τις δεξιότητες, τις διαφορετικές προοπτικές, προβλέψεις και 

συστήματα εκπαίδευσης. 

Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας Θεόδωρος Μαλαγάρης και 

το μέλος του ΔΣ Νικηφόρος Κωνσταντίνου.  

 


