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 Προτάσεις για Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση:
 Το Προοίμιο, τη βασική φιλοσοφία, των Αναλυτικών Προγραμμάτων.
 Το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης.
 Σχολεία χωρίς προβλήματα με:
 τους απαραίτητους διορισμους στα σχολεία.
 τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και στήριξης των
αλλόγλωσσων.
 αρκετές ώρες για τα σχολεία της υπαίθρου.
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Αποτυχία για έγκαιρη στελέχωση...
Το καλοκαίρι, βιώσαμε
μια αλλόκοτη κατάσταση με το
θέμα της στελέχωσης των
σχολείων. Είδαμε ένα Υπουργείο
σε κατάσταση πανικού, που ενώ
είχε όλα τα στοιχεία των
εγγραφών στη διάθεσή του από
τα μέσα Ιουνίου, κατάφερε να
αποτύχει οικτρά στην έγκαιρη και
ορθολογιστική στελέχωση των
σχολείων με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται τόσο πλείστα όσα
προβλήματα στην εκπόνηση των

προγραμμάτων των σχολείων όσο
και κοινωνικά προβλήματα στους
ίδιους τους συναδέλφους που την
τελευταία στιγμή έγιναν αντικείμενο
αναπάντεχων μεταθέσεων λόγω
ακριβώς της άρνησης του
Υπουργείου να εγκρίνει το σωστό
αριθμό νέων διορισμών.

Τέλος Σεπτέμβρη και οι
διορισμοί συνεχίζονται!!!

Η απόφαση της ΠΟΕΔ για το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ μετά από
προσεκτική και εις βάθος μελέτη
των προτάσεων που κατατέθηκαν,
τοποθετήθηκε ενώπιον του ΔΣ της
ΠΟΕΔ με μια πρόταση (η οποία
υιοθετήθηκε συναινετικά από τις
Κινήσεις
ΑΚΙ∆Α
και
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.) που
διαφοροποιούσε σε πολύ μικρό
βαθμό, αλλά ουσιαστικά, τόσο την
κατανομή
των
διδακτικών
περιόδων, όσο και το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα.
Η πρόταση μας περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων τα εξής πιο κάτω σημεία:

Γ΄και

∆΄τάξη: Η Αγωγή Ζωής να
γίνει δίωρο

Ε΄και ΣΤ’ τάξη: Εισαγωγή Αγωγής
Ζωής, μονόωρο.

2.Επιπλέον
θεωρούμε
ακρογωνιαίο λίθο εφαρμογής του
Νέου Ωρολόγιου Προγράμματος
τη διασφάλιση της μείωσης
διδακτικού
χρόνου
κατά
2
περιόδους
στον
Υπεύθυνο
Τμήματος.
3.Θεωρούμε επίσης σημαντικό, αν
εξασφαλιζόταν
ο
δεύτερος
δάσκαλος στην τάξη για τις
περιόδους
της
Εμπέδωσης
Ενίσχυσης.

Συντακτική Επιτροπή:

1.Θα ήταν καλύτερο σενάριο η
διδασκαλία σε 7 περιόδους για
όλες τις μέρες. Η επιπρόσθετη
περίοδος εισηγούμαστε να δοθεί
ως εξής:

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Α΄

www.ekpedeftikos.com

και Β΄ τάξη: Η εμπέδωση να
γίνει 5 περίοδοι

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

