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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΔΕΔ‐ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΩΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Αλλαγή Στάσης από την ΠΟΕΔ με πρωτοστάτη την ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΜΙΑ
ΑΠΟ
ΤΑ
Ι∆ΙΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ
Η
Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΠ ΣΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΕ∆
Μετά την αδικαιολόγητη κωλυσιεργία και καθυστέρηση το
ΥΠΠ απέστειλε την 1η Φεβρουαρίου 2011 την απάντηση
του στο πολυσυζητημένο θέμα των Εκκρεμούντων
Αιτημάτων της ΠΟΕ∆. Μια απάντηση που δε διαφοροποιεί
τη θέση του Υπουργείου, γι αυτό και η ΠΟΕ∆ προχώρησε
σε προγραμματισμένο καθορισμό μέτρων αντίδρασης της
Οργάνωσης.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΠΟΕ∆
Για σκοπούς καλύτερης προετοιμασίας του αγώνα που
αναλαμβάνει η ΠΟΕ∆, αλλά και για να φανεί ξεκάθαρα η
αποφασιστικότητά της για δυναμική διεκδίκηση των
αιτημάτων του κλάδου, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

Η κατάλληλη και ολοκληρωμένη ενημέρωση της
βάση των μελών.

Η περαιτέρω ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσα
∆ιάσκεψη Τύπου, ανακοινώσεις και άλλη σχετική
αρθρογραφία.

Η ανάρτηση σχετικών πανό σε κεντρικά σχολεία
όλων των πόλεων.

Η πραγματοποίηση συναντήσεων με διάφορους
φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση
(Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, Συνομοσπονδίες
Γονέων κ.ά,) με στόχο την ενημέρωση τους και την
εξασφάλιση της έμπρακτης υποστήριξης τους.


Η πραγματοποίηση πικετοφοριών των μελών του
∆.Σ. και των Γενικών Αντιπροσώπων της
Οργάνωσης έξω από το Υπουργείο Παιδείας, το
Υπουργείο Οικονομικών και το Προεδρικό
Γραφείο, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από
τη Γραμματεία.

Η υιοθέτηση των μέτρων αντίδρασης που
προτείνονται
από
συγκεκριμένη
ομάδα
επηρεαζόμενων
μελών
της
ΠΟΕ∆
(των
Μουσικών), τα οποία περιλαμβάνουν αποχή τους
από
εξωσχολικές
δραστηριότητες,
άρνηση
συμμετοχής τους ως ομιλητών σε διάφορα
συνέδρια και μη αποδοχή επιθεωρητών στις
τάξεις τους.
Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΌΧΙ ΛΟΓΙΑ
Η ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν
μπορεί πλέον να ανεχτεί την απαράδεκτη αρνητικότητα και
κωλυσιεργία από πλευράς του ΥΠΠ σε σχέση με τα
εκκρεμούντα αιτήματα του κλάδου. Η δυναμική διεκδίκηση
είναι επομένως επιβαλλόμενη, προκειμένου να αντιληφθεί
επιτέλους το ΥΠΠ πως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση μπορεί να υπάρξει μόνο, αν το ίδιο αφήσει
τα εύηχα συνθήματα και εγκύψει στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί. Σε αυτή τη
νέα πορεία δυναμικής αλλά συνάμα και υπεύθυνης
διεκδίκησης, η ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θα βρίσκεται όπως
πάντα, στην πρώτη γραμμή.

ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔ
 Θεσμοθέτηση

υπεύθυνου
Υπολογιστών στα σχολεία








Ηλεκτρονικών

Στελέχωση των σχολείων της υπαίθρου
Θέματα μητρότητας
Συνεδρία προσωπικού

 Μισθολογική αναβάθμιση Μουσικών
 Αναγνώριση
προϋπηρεσίας
στο
 ∆εξαμενή
αντικαταστατών
προβλημάτων αντικατάστασης


Επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης για 
ακόμα ένα χρόνο προς τα κάτω

Απασχόληση γραμματειακού προσωπικού στα 
Προδημοτική Εκπαίδευση :

νηπιαγωγεία
 Οργανικές
θέσεις
διευθυντριών
και
βοηθών
διευθυντριών, που εκκρεμούν εδώ και τρία χρόνια
 Αναγνώριση της παιδονομίας ως διδακτικού χρόνου
(40΄)

 Υπεύθυνος τμήματος

προαιρετικό

ολοήμερο
για

άμεση

επίλυση

Πολιτική για αλλόγλωσσους
Πολιτική για αναλφάβητους
Πολιτική για τη σχολική παραβατικότητα

Ίδρυση 14 νέων θέσεων βοηθών διευθυντών, ως
αντιστάθμισμα για τα 14 Ενιαία Ολοήμερα

 Προβλήματα ΚΕΑ
 Ειδική Εκπαίδευση
 Μετονομασία Επιθεωρητή Οικιακής Οικονομίας και
Επιθεωρητή Επιστήμης
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∆ιαστρέβλωση των θέσεων της ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Βρισκόμαστε σε τροχιά εκλογών στην ΠΟΕ∆ (τον ερχόμενο Μάιο
θα διεξαχθούν οι εκλογές για την τριετία 2011-2014) και
∆ΥΣΤΥΧΩΣ κάποιες Κινήσεις αντί να προβάλλουν και να
παρουσιάζουν τις θέσεις τους προκειμένου να πείσουν το
διδασκαλικό κόσμο για την ορθότητά τους, επιλέγουν να
παρουσιάζουν διαστρεβλωμένες τις θέσεις της ΠΑ∆Ε∆
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ και να προσφεύγουν σε αναλήθειες.
Η ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εκφράζει την απαρέσκειά της για
τον ανώφελο, ανούσιο, αναποτελεσματικό και ιδιοτελή
«συνδικαλισμό» (αποτέλεσμα προσωπικών ή κινησιακών/
παραταξιακών συμφερόντων) που ενορχηστρωμένα άρχισε
η ΑΚΙ∆Α. Είναι αναληθή και εντελώς εκτός πραγματικότητας
τα όσα καταγράφονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε
πρόσφατα σχετικά με το θέμα παραχώρησης ½ μονάδας
στους κατόχους πτυχίου εξομοίωσης, ως επιπρόσθετο
προσόν, όταν αυτοί διεκδικούν θέση προαγωγής! Εκ του
πονηρού, παρουσιάζουν την ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ να
εισηγείται και να υποστηρίζει την αφαίρεση της μισής
μονάδας για την εξομοίωση από τους υποψηφίους για
προαγωγή!
Ξεκάθαρη η θέση της ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: «∆εν είναι θέμα
της ΠΟΕ∆»
Είμαστε η μόνη Παράταξη η οποία τόσο τεκμηριωμένα όσο και
αντικειμενικά παρουσίασε τη θέση της, υποστηρίζοντας την με
το ανάλογο νομικό πλαίσιο και σχετικές αποφάσεις του
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. Η θέση της ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχει
παρουσιαστεί ξεκάθαρα στο ∆Σ της ΠΟΕ∆ και έχει αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα μας www.ekpedeftikos.com (ο καθένας
καλό είναι να τη διαβάσει) και αναφέρει ότι η ΠΟΕ∆ δεν πρέπει
να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η παραμονή ή η
αφαίρεση της μισής μονάδας για την εξομοίωση βαραίνει την
αρμόδια αρχή (ΕΕΥ). Υπάρχει σχετική νομοθεσία, αποφάσεις
δικαστηρίων και άλλα σχετικά έγγραφα στη βάση των οποίων
μπορεί (η αρμόδια αρχή πάντοτε) να στηρίξει την όποια
απόφασή της για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς, για εσωτερική
χρήση από την Οργάνωση, ζητήσαμε παράλληλα και τη

γνωμάτευση από το Νομικό Σύμβουλο της ΠΟΕ∆.
Τι έγινε στη συνεδρία του ∆Σ της ΠΟΕ∆ κατά τη συζήτηση
του θέματος
Στην τελευταία συνεδρία του ∆Σ της ΠΟΕ∆, η ΠΑ∆Ε∆
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στήριξε την παραπάνω θέση, η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ την στήριξε (γι’ αυτό άλλωστε επικράτησε κατά
πλειοψηφία). ΑΚΙ∆Α και ∆ΗΚΙ υποστήριξαν ότι πρέπει να
παραχωρείται η ½ μονάδα στους κατόχους πτυχίου εξομοίωσης.
Η υιοθέτηση από την ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ της θέσης για τη μη
ανάμιξη της ΠΟΕ∆ στο όλο ζήτημα προήλθε μέσα από σφαιρική
και σε εις βάθος μελέτη των προεκτάσεων που μπορεί να έχει η
όποια τοποθέτηση της Οργάνωσης προς τη μια ή την άλλη
κατεύθυνση (σε περίπτωση που επηρεαζόμενοι από τη μια ή την
άλλη ομάδα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να προσβάλουν την
ακολουθούμενη πολιτική διατήρησης ή αφαίρεσής της) .
Ποιοι βολεύτηκαν, τελικά, και πήραν προαγωγή;
Σίγουρα ΟΧΙ οι ηγέτες της ΠΑ∆Ε∆. Επιτέλους συνάδελφοι, η
ψιθυρολογία και τα κτυπήματα κάτω από τη μέση πρέπει να
σταματήσουν. Ο πρόεδρος τότε της ΠΟΕ∆ Νίκος Παπαγρηγορίου
πρωτοστάτησε στο να γίνει η εξομοίωση για όλους τους
συναδέλφους. ∆εν έκανε εξομοίωση μόνος του για να «βολευτεί»
σε «γρήγορη» προαγωγή όπως αφήνεται να νοηθεί στην
ανακοίνωση της ΑΚΙ∆Α. Είναι υποχρέωση της ΑΚΙ∆Α να
δημοσιοποιήσει α) σε ποιες Κινήσεις αναφέρεται και β) τα
ονόματα των ηγετών των Κινήσεων οι οποίοι προχώρησαν σε
εξομοίωση για να «βολευτούν» σε «γρήγορες» προαγωγές.
∆ιαφορετικά η ΑΚΙ∆Α μένει εκτεθειμένη …
Φαίνεται συνάδελφοι ότι οι εκπρόσωποι της ΑΚΙ∆Α έχουν
αυτοανακηρυχθεί α) σε μέλη του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., αφού
αξιολογούν τίτλους σπουδών και τους κατατάσσουν όπως
τους αρέσει και με τα δικά τους κριτήρια (Ποια άραγε;) και β)
∆ικαστές του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και παίρνουν
αποφάσεις για το τι θεωρείται επιπλέον προσόν και με
πόσες μονάδες πρέπει να πιστώνεται (και πάλι με τα δικά
τους κριτήρια…). Η ανευθυνότητα και η προχειρότητα στο
απόγειο τους. ΕΛΕΟΣ συνάδελφοι.

ΠΑ∆Ε∆-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Οι δημοκρατικές αρχές του καθενός κρίνονται
από τις πράξεις του και την τεκμηριωμένη συνδικαλιστική δράση του.

Ό

πως είναι γνωστό στην ελληνική γλώσσα η φράση
δικτατορία της μειοψηφίας χρησιμοποιείται όταν
μικρές ομάδες που βρίσκονται στην εξουσία κινούνται
ενάντια στη θέληση της πλειοψηφίας του λαού, ή όταν
μικρές ομάδες αναρχικών θέλουν να επιβάλουν την
άποψη τους δια της βίας. Στο ∆Σ της ΠΟΕ∆ μας
κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιούμε τη δικτατορία της
πλειοψηφίας. Η φράση δικτατορία της πλειοψηφίας
χρησιμοποιείται για να δείξουμε την δύναμη του λαού
μέσω των δημοκρατικά εκλελεγμένων αντιπροσώπων οι
οποίοι υπηρετούν τη λαϊκή βούληση. Και το να παίρνονται
οι αποφάσεις πλειοψηφικά παγκοσμίως θεωρείται ως η
αποθέωση της δημοκρατίας. Το να θεωρείται αρνητικό να
αποφασίζουμε πλειοψηφικά μόνο στην ΠΟΕ∆ το συναντάς
και ευτυχώς όχι από όλες τις Κινήσεις.
Μόνο η ∆ΗΚΙ και η ΑΚί∆Α διαφωνούν με το να
παίρνονται
οι
αποφάσεις
πλειοψηφικά
κατηγορώντας εκείνους που αποδέχονται τις
αποφάσεις της πλειοψηφίας ως αντιδημοκράτες. Η
ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ δεν δέχεται από ΚΑΝΕΝΑ να
της κάνει μαθήματα δημοκρατίας. Οι δημοκρατικές
αρχές του καθενός κρίνονται μέσα από τις πράξεις του
και την τεκμηριωμένη συνδικαλιστική δράση του.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΕ∆ δικαίωμα ψήφου
έχει όποιος πληρώνει κανονικά τη συνδρομή του πριν την
ολοκλήρωση του καταλόγου των μελών. Οι αντικαταστάτες
που θα δικαιούνται να ψηφίσουν θα πρέπει να πληρώνουν
συνδρομή μέχρι την ολοκλήρωση του καταλόγου μελών
στις 31-3-2011. Αν κάποιος δεν πληρώνει συνδρομή δε θα
είναι μέλος.Η γνωμάτευση του επίσημα αποδεκτού από
όλες τις ΚΙΝΗΣΕΙΣ
νομικού συμβούλου της ΠΟΕ∆,
Αντρέα Παναγιώτου αναφέρει ότι το ∆Σ της ΠΟΕ∆ έχει
δικαίωμα να ερμηνεύει άρθρα του καταστατικού που
παρουσιάζουν ασάφεια.
Για την ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ δεν υπάρχει ασάφεια
στο καταστατικό της ΠΟΕ∆ για το αν έχουν δικαίωμα
εγγραφής ως τακτικά μέλη οι αντικαταστάτες. Όμως
στο πνεύμα καλής θελήσεως αποδεκτήκαμε τη θέση να
ερμηνεύσει το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού το
∆Σ της ΠΟΕ∆. Η ΑΚΙ∆Α και η ∆ΗΚΙ μη αποδεχόμενοι τη
θέση της πλειοψηφίας και το απόλυτα δημοκρατικό
δικαίωμα του κάθε μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
ΠΟΕ∆ να ψηφίζει ελεύθερα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία,. Από την άλλη μας κατηγορούν ως
αντιδημοκράτες. Μήπως δεν είναι αντιδημοκρατικό,
αντικαταστατικό και επιλήψιμο το να μην αποδέχεσαι
τη άποψη της πλειοψηφίας ;
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΕ∆:

Η

ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΕ∆

ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ συνειδητά επιλέγει να
απαντήσει στον άστοχο, άκαιρο, ευτελή και
ελλειμματικό σε επίπεδο επιχειρημάτων λόγο που
εκφράζουν οι διδασκαλικές κινήσεις ∆ΗΚΙ και ΑΚΙ∆Α τον
τελευταίο καιρό μέσα από τις ανακοινώσεις τους.
Προσπαθούν να συσκοτίσουν και να διαστρέψουν την
αλήθεια για διάφορα θέματα (δικαίωμα των αντικαταστατών
να ψηφίζουν, 0,5 μονάδα εξομοίωσης, εκκρεμούντα αιτήματα
κ.ά.), με λασπολογίες και αναλήθειες αποκρύβοντας τα
πραγματικά γεγονότα, αφορίζοντας και κατηγορώντας
παράλληλα όσους σκέφτονται διαφορετικά από αυτούς.
Πυξίδα μας οι δημοκρατικές αρχές και αξίες που για 30
χρόνια τώρα υπερασπιζόμαστε
Η ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ με συνέπεια στηρίζει διαχρονικές
θέσεις και αξιώσεις που εδράζονται σε βασικές δημοκρατικές
αξίες και αρχές (με πρώτη και κύρια το σεβασμό της
πλειοψηφούσας θέσης), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την
ιστορική συνέχεια και συνοχή του διδασκαλικού κινήματος. Τα
μηνύματα εξάλλου που φτάνουν από παντού, δικαιώνουν τη
στάση αυτή της ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.
Προσβολή για την ΠΟΕ∆
Η προεκλογική περίοδος στην οποία βρισκόμαστε δεν
αποτελεί άλλοθι για κανένα και σε καμιά περίπτωση οι
τοποθετήσεις δεν πρέπει να γίνονται στη βάση κινησιακών/
παραταξιακών ή και προσωπικών συμφερόντων. Η
πεισματική, αδικαιολόγητη και απαράδεχτη άρνηση και
απαξίωση (με τη μη συμμετοχή στην Έκτακτη Παγκύπρια
Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων και με τις αποχωρήσεις
από τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕ∆ όταν
ψηφίζεται κάτι το οποίο δεν τους αρέσει ή βολεύει) των
κινήσεων ∆ΗΚΙ και ΑΚΙ∆Α αποτελεί προσβολή για την
Οργάνωση και τα θεσμικά της πλαίσια. ∆ιαφωνίες ανάμεσα
στις διδασκαλικές κινήσεις υπήρξαν και στο παρελθόν, θα
υπάρξουν και στο μέλλον. Αυτό είναι θεμιτό, φυσιολογικό και
δε δικαιολογεί τις επιλογές των ηγεσιών των κινήσεων ∆ΗΚΙ
και ΑΚΙ∆Α.
Λόγος που δεν μπορεί να πείσει
Η ηθική ισχύς των «επιχειρημάτων» που παρουσιάζουν οι
κινήσεις ∆ΗΚΙ και ΑΚΙ∆Α χάνεται και ο λόγος τους στερείται

Τ

ην περασμένη Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011, έγινε η
έκτακτη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των εκλελεγμένων
Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕ∆. Σκοπός της
συνδιάσκεψης αυτής ήταν η υιοθέτηση της απόφασης του
∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕ∆ ώστε να δοθεί το
δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» σε όλους τους
αντικαταστάτες που είχαν εγγραφεί ως μέλη της ΠΟΕ∆
μέχρι 31 ∆εκεμβρίου 2011.

πειθούς, από τη στιγμή που αμφισβητούν πλειοψηφικές
αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Καταστατικού της ΠΟΕ∆ και ταυτόχρονα αξιώνουν την
επιβολή της μειοψηφούσας θέσης και άποψης!
Σκανδαλώδης «επιλεκτική αμνησία»
Η «επιλεκτική αμνησία» που εμφανίζουν αποτελεί όχι μόνο
πρόκληση, αλλά σκάνδαλο! Οι γνωματεύσεις του νομικού
συμβούλου της ΠΟΕ∆ και του Εφόρου Συντεχνιών
επιβεβαιώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τις νομότυπες
αποφάσεις που έχουν ληφθεί παλαιότερα και σήμερα ( γι’
αυτό άλλωστε στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις
2005 και 2008 οι αντικαταστάτες είχαν το αναφαίρετο
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με ομόφωνες
αποφάσεις του ∆Σ της ΠΟΕ∆). Οι Νομικές Συμβουλές που
επικαλούνται οι κινήσεις ∆ΗΚΙ και ΑΚΙ∆Α δεν βρίσκονται μόνο
στα χέρια τους, αλλά και στα δικά μας, με νομότυπο και πάλι
τρόπο αφού τις κατέθεσαν στο ∆Σ της ΠΟΕ∆. Συνεπώς, το
περιεχόμενό τους έτυχε μελέτης και αξιολόγησης και
επιβεβαιώνεται η ορθότητα της απόφασης του ∆Σ της ΠΟΕ∆
και η συμμόρφωσή του με το Καταστατικό.
Ο εκπαιδευτικός κόσμος έχει την ικανότητα να κρίνει και
να αποφασίσει
Ως
ΠΑ∆Ε∆
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
καλούμε
όλους
τους
εκπαιδευτικούς να κρίνουν και να αξιολογήσουν τις θέσεις και
απόψεις που προβάλλονται και ανάλογα να αποδεχτούν ή να
απορρίψουν τον κινησιακό λόγο που παρουσιάζεται. Αυτή η
αδιαμφισβήτητη αρχή και αξία διαπνέει την ΠΑ∆Ε∆
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ η οποία έχει την παρρησία να παρουσιάσει τις
θέσεις της στα θέματα που αναφύονται, ενώπιον του
διδασκαλικού κόσμου. Θέσεις που τίθενται στην κρίση όλων,
αποφεύγοντας ταυτόχρονα αχρείαστες και διχαστικές
αντιπαραθέσεις που εκτρέπουν από το βασικό αξίωμα που
διέπει μια οργάνωση και δεν είναι άλλο από το κοινό
συμφέρον και στην προκειμένη περίπτωση το καλό του
κλάδου και της παιδείας του τόπου γενικότερα.
Προχωρούμε λοιπόν μπροστά, χωρίς να δυναμιτίζουμε
την προσπάθεια διάσπασης του κλάδου, που επιχειρούν
∆ΗΚΙ και ΑΚΙ∆Α, για τα αυτονόητα, ιδιαίτερα σε μια
περίοδο σημαντικών αποφάσεων και εξελίξεων.

Γύρισαν την πλάτη στους συναδέλφους, στην ίδια την
ΠΟΕ∆
Με την ενέργειά τους αυτή, ΑΚΙ∆Α και ∆ΗΚΙ γύρισαν
ουσιαστικά την πλάτη τους στην ίδια την ΠΟΕ∆. Ως ΠΑ∆Ε∆
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ έχουμε υποδείξει επανειλημμένα ότι η ΠΟΕ∆
οφείλει να βλέπει μπροστά και να προοδεύει, στηριζόμενη
και στις δυνάμεις των νέων συναδέλφων που βρίσκονται
αυτή τη στιγμή στα σχολεία μας και υπηρετούν την
εκπαίδευση.

Έλαμψαν διά της απουσίας τους ΑΚΙ∆Α και ∆ΗΚΙ

Σύγχρονες προτάσεις από την ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Συγκεκριμένα, κανένας από τους Γενικούς Αντιπροσώπους
της ΑΚΙ∆Α και της ∆ΗΚΙ (που τους ψήφισαν οι συνάδελφοι
για να είναι παρόντες), δυστυχώς, ∆ΕΝ παρευρέθηκαν στη
Συνδιάσκεψη, πυροβολώντας ουσιαστικά το δικαίωμα του
συνδικαλίζεσθαι
στους
εκατοντάδες
αντικαταστάτες
συναδέλφους.

Εμείς εννοούμε πραγματικά την στήριξή μας στους
αντικαταστάτες. Έχουμε ήδη επεξεργαστεί σωρεία
προτάσεων για τους αντικαταστάτες και ήδη υποβάλαμε μια
πρωτοποριακή εισήγηση για διαφοροποίηση του τρόπου
διορισμού
σε
αντικατάσταση
(βλέπε
σχετικά
www.ekpedeftikos.com) μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΠΟΨΗ

Αλλόγλωσσα & Συντονιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Από το 2008 η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων ∆ασκάλων (ΠΟΕ∆) βρίσκεται
σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή ομοιόμορφης
πολιτικής σε όλα τα σχολεία και την ορθότερη διάθεση των περιόδων που
δίνονται. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στην
Κύπρο το 2010-2011 δόθηκαν 2202 περίοδοι για εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας. Σκεφτήκατε αν επιμέναμε, όπως θέλει η ΑΚΙ∆Α, να είχε
συμφωνηθεί στην ιδεατή μορφή το οποιοδήποτε πρόγραμμα και μετά να
εφαρμοζόταν πόσες ώρες θα δίνονταν σήμερα. Ούτε οι μισές των πιο
πάνω.
Για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης χρειάζεται να γίνουν
ακόμη πολλά. Μαζί θα πορευθούμε και στην νέα τριετία για νέες
δυναμικές διεκδικήσεις.
Το 2009 το Υπουργείο προχώρησε σε συμφωνία με την ΠΟΕ∆ για την
εφαρμογή του θεσμού με την παραχώρηση καταρχήν σε πιλοτική βάση
συντονιστικού χρόνου σε σχολικές μονάδες για το Πρόγραμμα Εφαρμογής των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το ΥΠΠ, με εγκύκλιο προς
τα σχολεία, εισηγήθηκε όπως ο χρόνος αυτός παραχωρηθεί κατά
προτεραιότητα σε έναν εκπαιδευτικό του σχολείου. Στις περιπτώσεις που το
σχολείο θεωρούσε πιο αποτελεσματικό να διαμοιράζεται ο χρόνος σε δύο
εκπαιδευτικούς, τότε η πρόταση προνοούσε να οριστεί ο ένας εκ των δύο
Συντονιστών ως ο κύριος Συντονιστής. Το ΥΠΠ παραχώρησε χρόνο σε 246
σχολικές μονάδες (ΚΕΕΑ,2010). Σήμερα στο 2011, δυο χρόνια μετά, η ΠΑ∆Ε∆
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ δεν είναι ικανοποιημένη παρόλο που η πιλοτική εφαρμογή
συνεχίζεται στα πλείστα δημοτικά και σε ορισμένα νηπιαγωγεία. Γι΄ αυτό και
διεκδικεί τη θεσμοθέτηση του Συντονιστή. Όμως αν τότε ακούγαμε την ΑΚί∆Α
σήμερα δε θα υπήρχε συντονιστής σε κανένα σχολείο. Ούτε το Υπουργείο θα
είχε προχωρήσει τις διαδικασίες για το θεσμό. Το να διαμαρτύρεται η ΠΑ∆Ε∆
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ για την Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ καθυστέρηση του Υπουργείου
Παιδείας είναι ένα, το να μην είχαμε καθόλου το συντονιστή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών είναι άλλο. Σκεφτείτε:
 πόσες περιόδους λιγότερες θα είχαμε αν δε δεχόμασταν τότε;
 πόσοι νέοι συνάδελφοι έχουν διοριστεί λόγω της πιλοτικής, έστω,
εφαρμογής του θεσμού;

Οι Μουσικοί ακόμη
περιμένουν
μισθολογική
αναβάθμιση

Ο

ι
Μουσικοί
βρίσκονται
διορισμένοι σήμερα έστω και
με το αρνητικό για αυτούς καθεστώς
γιατί η ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ψήφισε για να γίνει αποδεκτός ο
διορισμός τους. Κάποιοι άλλοι που
παρουσιάζονται ως οι ∆ον Κιχώτες
του μαθήματος της Μουσικής
διαφώνησαν στο διορισμό αυτών
των ανθρώπων λέγοντας πως δεν
έχουν τα απαραίτητα προσόντα.
Σήμερα οι μουσικοί βρίσκονται
μισθολογικά στάσιμοι. Η πλειοψηφία
αυτών των ανθρώπων βρίσκεται
στην κορυφή της Α8. Χωρίς
περιθώριο προαγωγής το μόνο που
απομένει είναι
η μισθολογική
αναβάθμισή τους. Το Υπουργείο
Παιδείας έχει απαντήσει αρνητικά
στο αίτημά τους. Η μόνη τους
ελπίδα είναι πλέον ο ίδιος ο
Πρόεδρος, ο οποίος με πολιτική
απόφαση μπορεί να δώσει λύση στο
πρόβλημα τους.

