Κάλεςμα των Ενϊςεων ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ., Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε., Π.Ε.ΣΥ.Θ., Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.,
Π.Ε.ΚΑ.Π., Σ.Α.Τ.Ε.Α. ςε ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ ςτο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τετάρτθ, 28/6/2017, ϊρα 13:00
Για τα μορφωτικά δικαιϊματα των παιδιϊν
Για το δικαίωμά μασ ςτθν αξιοπρεπι εργαςία
Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,

Η πολιτικι θγεςία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εξακολουκεί να κωφεφει ςτισ εκκλιςεισ και ςτισ διαμαρτυρίεσ τθσ
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ να αλλάξει το κλιβερό τοπίο που ειςιγαγε θ Υ.Α. Φίλθ ςτο δθμόςιο ςχολείο. Τα
μακιματα τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ (Εικαςτικά, Μουςικι, Θεατρικι Αγωγι), τθσ Φυςικισ Αγωγισ και τθσ
Πλθροφορικισ (με μια πιςτοποίθςθ Β2 επιπζδου) ςυνεχίηουν να ανατίκενται ςε εκπαιδευτικοφσ που δεν
ανικουν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ, οδθγϊντασ ςτθν απαξίωςθ και ςτθν ανεργία χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ
μασ.

Αντίςτοιχα πλιττεται και ο ευαίςκθτοσ χϊροσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ: με εγκφκλιο του Υπουργείου, κλικθκαν
φζτοσ ςυνάδελφοι οποιουδιποτε κλάδου να αναλάβουν ϊρεσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ, τθ ςτιγμι που θ
εξατομικευμζνθ ανάγκθ εκπαιδευτικοφ Ειδικισ Αγωγισ είναι αδιαπραγμάτευτθ.

Η οργι κι θ αγανάκτθςθ περιςςεφουν. Ωσ εκπαιδευτικοί, ωσ γονείσ, ωσ πολίτεσ, δεν κα ανεχκοφμε πλζον
μια εκπαιδευτικι πραγματικότθτα που διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ δθμοςιονομικζσ επιταγζσ και τισ
μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ τθσ κυβζρνθςθσ και όχι ςφμφωνα με τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν.

Δεν κα ανεχκοφμε:


Να κατανζμονται οι ϊρεσ των διδακτικϊν αντικειμζνων, πριν τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιακϊν
μεταβολϊν και πριν καν τισ πρϊτεσ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν.



Να εξαφανίηονται τα λειτουργικά κενά των μακθμάτων ειδικοτιτων, ςε κακεςτϊσ αδιαφάνειασ και
παρατυπίασ.



Να δίδονται οι ϊρεσ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ για να ςυμπλθρϊςουν το ωράριό τουσ οι
ςυνάδελφοιτθσ γενικισ αγωγισ.



Τον εμπαιγμό από κάκε βακμίδα διοίκθςθσ (υπθρεςίεσ ΥΠ.Π.Ε.Θ., Διευκφνςεισ, Περιφζρειεσ),όταν
ηθτοφμε να αποδοκοφν τα πραγματικά κενά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και όχι ςφμφωνα με τισ
πλεονάηουςεσ ϊρεσ των υπόλοιπων εκπαιδευτικϊν.

Δεν υπάρχει πλζον καμία δικαιολογία. Κάκε διδακτικι ϊρα που αφαιρείται από εκπαιδευτικό ειδικότθτασ
και εκπαιδευτικό ειδικό παιδαγωγό οδθγεί ςτθν ανεργία και ςτθν άνευ προθγουμζνου ταλαιπωρία των
ςυναδζλφων μασ!

Διεκδικοφμε:


Ζναν πραγματικά ενιαίο τφπο ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου, όπου τα διδακτικά αντικείμενα κα
διδάςκονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ των αντίςτοιχων κλάδων και ειδικοτιτων, με μόνιμθ και
ςτακερι ςχζςθ εργαςίασ. Πραγματικι και όχι κατ᾽ επίφαςιν διάχυςθ όλων των διδακτικϊν
αντικειμζνων.



Τθν αποκλειςτικότθτα και τθν κατοχφρωςθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων ειδικοτιτων από τουσ
αντίςτοιχουσ εκπαιδευτικοφσ – κάκε εκπαιδευτικόσ ςτο διδακτικό του αντικείμενο.



Τθν αποκλειςτικι ανάκεςθ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ ςε εκπαιδευτικοφσ Ειδικισ Αγωγισ, ζναν για
κάκε μακθτι με γνωμάτευςθ.



Τθν επαναφορά του μακιματοσ τθσ Θεατρικισ Αγωγισ ςτθν Ε´ και ςτθν ΣΤ´ τάξθ.



Τθ δθμιουργία οργανικϊν κζςεων για όλεσ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων.



Πλιρθ διαφάνεια ςτθν καταγραφι των αναγκϊν ςε εκπαιδευτικό προςωπικό. Πραγματικά και όχι
πλαςματικά κενά – καμία ςτρζβλωςθ, καμία παρατυπία.



Να πραγματοποιθκεί ςτα τζλθ Αυγοφςτου μία μεγάλθ φάςθ προςλιψεων αναπλθρωτϊν ϊςτε να
καλυφκοφν όλα τα κενά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ δθλϊςεισ προτίμθςθσ και όχι ςφμφωνα με
τισ πλεονάηουςεσ ϊρεσ των μονίμων εκπαιδευτικϊν.



Τθν απόςυρςθ του άρκρου 48 ν.4415/2016 για τθν ΕΑΕ και τθσ Υ.Α. (Απρίλιοσ 2017) για τουσ
αναπλθρωτζσ ΕΑΕ. Όχι προςοντολόγιο. Καμία απαξίωςθ του πτυχίου και τθσ προχπθρεςίασ.



Μόνιμουσ διοριςμοφσ για τθν κάλυψθ όλων των αναγκϊν ςτα ςχολεία.



Ολόπλευρθ, δωρεάν και υποχρεωτικι εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά.

Καλοφμε
ςε κινθτοποίθςθ-διαμαρτυρία ζξω από το Υπουργείο Παιδείασ
τθν Τετάρτθ, ςτισ 28 Ιουνίου 2017, και ϊρα 13:00


Για τα δικαιϊματα των παιδιϊν ςτθν ολόπλευρθ μόρφωςθ.



Για τα εργαςιακά μασ δικαιϊματα.

Καλοφμε ςε ςυμμετοχι όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, κάκε κλάδου και κάκε ειδικότθτασ.
Καλοφμε τισ Ομοςπονδίεσ εκπαιδευτικϊν Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., τα Πρωτοβάκμια Σωματεία Εκπαίδευςθσ, τισ
Επιςτθμονικζσ Ενϊςεισ, τισ Ενϊςεισ Γονζων, Σωματεία και Συλλογικότθτεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςε
ςυμμετοχι και ςυμπαράςταςθ ςτα αιτιματά μασ.

Να είμαςτε όλοι εκεί!
Η Τζχνθ, ο Πολιτιςμόσ, θ Φυςικι Αγωγι, o Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ, θ Ειδικι Αγωγι, δεν είναι πολυτζλεια.
Είναι δικαίωμα όλων των παιδιϊν.

Όχι ςτισ ανακζςεισ των μακθμάτων ειδικοτιτων.

Όχι ςτθ ςυμπλιρωςθ ωραρίου ςτθν παράλλθλθ ςτιριξθ.

Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλουσ.

Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Εικαςτικϊν Μακθμάτων – ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.
Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Μουςικισ Αγωγισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ –Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.
Πανελλινιοσ Επιςτθμονικόσ Σφλλογοσ Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ.
Πανελλινια Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Φυςικισ Αγωγισ – Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Πλθροφορικισ – Π.Ε.ΚΑ.Π
Σφλλογοσ Αποφοίτων Τμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ – Σ.Α.Τ.Ε.Α.

