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ΑΠΟΨΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΔΕΔ‐ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΔ
αποφάσισε
να
καλέσει τους συναδέλφους να
απέχουν από τα προγράμματα
επιμόρφωσης που διοργανώνει
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε
συνεργασία με το Γραφείο
Διαμόρφωσης Αναλυτικών
Προγραμμάτων και τις αρμόδιες
Διευθύνσεις του Υπουργείου
Παιδείας στο πλαίσιο της
εισαγωγής
των
νέων
Αναλυτικών Προγραμμάτων
(Α.Π.) στα δημόσια σχολεία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΣΤΗΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Η
ΠΑΔΕΔ
Η ΠΑΔΕΔ – ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ επέμενε
στην αναστολή της συμμετοχής
στην επιμόρφωση για τα

Αναλυτικά Προγράμματα μέχρι ο
Υπουργός Παιδείας προχωρήσει
στην υλοποίηση ενός σωστού
προγράμματος με ξεκάθαρο
περιεχόμενο,
στόχους,
επιδιώξεις και δομή.
Το
πρόγραμμα επιμόρφωσης
σύμφωνα με την
απόφαση της
ΠΟΕΔ, θα πρέπει να γίνει με
τέτοιο τρόπο ώστε
ο κάθε
συνάδελφος
που
θα
συμμετάσχει σ’ αυτό να είναι
γνώστης των υποχρεώσεων
του και του περιεχομένου των
Α.Π. πάνω στο οποίο πάει να
επιμορφωθεί.
Παράλληλα, ο χρόνος που θα
δοθεί στους εκπαιδευτές υποστηρικτές του προγράμματος
πρέπει να είναι τέτοιος που να
καλύπτει όλα τα σχολεία. Στην
απόφαση της ΠΟΕΔ τονίζεται

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Δυναμική αντίδραση της
ΠΟΕΔ μετά από πρόταση
της ΠΑΔΕΔ‐ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
επίσης ότι η λειτουργία του
προγράμματος θα πρέπει να
γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην διασαλεύεται η ομαλή
λειτουργία των σχολείων.

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΑ
ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΥΠΠ
Η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρεί ότι
για ακόμη μια φορά το
Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να
είναι δέσμιο στην παγιωμένη
δυστοκία και δυσκινησία που το
χαρακτηρίζει.
Με την απόφαση της η ΠΟΕΔ
δίνει την πάσα στον Υπουργό για
διέξοδο από το αδιέξοδο στο
οποίο φαίνεται να οδηγείται η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Ήρθε η ώρα για έργα και όχι για
μεγαλόστομες και βαρύγδουπες

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔ

Σ

το κρίσιμο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ που 3.Στις 27 Οκτωβρίου να γίνει Παγκύπρια Συνέλευση
διεξήχθη την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, η ΠΑΔΕΔ - Μελών στην οποία θα ζητηθεί από τη διδασκαλικό
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ από την αρχή κατέθεσε την άποψη ότι ο κλάδο η εξουσιοδότηση του ΔΣ της ΠΟΕΔ για τη
μόνος δρόμος για τους δασκάλους είναι η λήψη λήψη απεργιακών μέτρων όποτε αυτό κριθεί
κλιμακωτών μέτρων αντίδρασης. Ο πρόεδρος της αναγκαίο.
ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΡΙΑ εξέφρασε την κάθετη διαφωνία μας 4. Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Παγκύπρια
με την πρόταση του υπουργείου για την επιμόρφωση, Ομοσπονδία Γονέων και να γίνει ενημέρωση των
τις έντονες επιφυλάξεις μας για την πορεία των γονιών για τις ανησυχίες της ΠΟΕΔ για το τέλμα και το
θεμάτων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αλλά και αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η εκπαιδευτική
την έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι το μεταρρύθμιση
υπουργείο δεν απάντησε στην επιστολή της ΠΟΕΔ η 5.Στις 2 Νοεμβρίου να συγκληθεί το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΠΟΕΔ για επανεξέταση των
οποία στάλθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου.
δεδομένων
Μετά από πολύωρη συζήτηση των μελών του ΔΣ της
6.Να κληθούν οι συνάδελφοι να αναστείλουν τη
ΠΟΕΔ ψηφίστηκαν τα πιο κάτω μέτρα:
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιμόρφωση των
1.Να ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας η ανάκληση
Αναλυτικών προγραμμάτων μέχρι νεωτέρας απόφασης
των κατηγόριων και των ύβρεων κατά της ΠΟΕΔ
του ΔΣ της ΠΟΕΔ.
και των αξιωματούχων της.
7.Να σταματήσει η συμμετοχή των συναδέλφων σε
2.Να γίνει δημοσιογραφική διάσκεψη.
συνέδρια του Υπουργείου Παιδείας.

Σελίδα 2

ΑΠΟΨΗ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ &
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ!

Η

ΠΟΕΔ στις 20 Σεπτεμβρίου 2010, απέστειλε επιστολή-υπόμνημα προς τον Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού, στο οποίο αποτυπώνονται σε συντομία τα προβλήματαεκκρεμούντα αιτήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και πολύ καιρό. Στο υπόμνημα τονίζεται
μεταξύ άλλων ότι η επιστολή-υπόμνημα αποτελεί μια τελευταία προσπάθεια να έχει η ΠΟΕΔ
θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην επίλυση προβλημάτων
που χρονίζουν.

Με τον πιο εύγλωττο τρόπο στην επιστολή-υπόμνημα αναφέρεται ότι:
«Αναμένουμε σύντομα και, εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τις 12
Οκτωβρίου, τη γραπτή τοποθέτησή σας για τα πιο πάνω ζητήματα, που μπορεί
να φαίνονται πολλά, - υπάρχουν κι άλλα βέβαια -, αλλά αυτό οφείλεται
ακριβώς στη μέχρι σήμερα αδυναμία του Υπουργείου να δώσει λύσεις με
αποτέλεσμα να συσσωρεύονται όλο και περισσότερα».

Δυστυχώς για άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αγνοήσει την ΠΟΕΔ και
με απαξιωτικό τρόπο δεν έχει αποστείλει ακόμη γραπτή απάντηση στην εν λόγω επιστολήυπόμνημα!

Καμία απάντηση από το ΥΠΠ στα υπομνήματα-αιτήματα της ΠΟΕΔ

ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ!

ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σ

το υπόμνημα που στάλθηκε στις 20
Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονταν μεταξύ
άλλων τα πιο κάτω αιτήματα:

τυγχάνουν εφαρμογής μη θεσμοθετημένες
ρυθμίσεις.

Η ΠΟΕΔ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑΣΗ 6.Συνεδρία προσωπικού.
1.Θεσμοθέτηση υπεύθυνου
Ο κακός συντονισμός στο
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υπουργείο άφησε το θέμα να
Η έλλειψη ουσιαστικού
τόσο στα δημοτικά σχολεία
εκφυλιστεί.
Ενώ για τα
διαλόγου παρά τις
όσο και στα νηπιαγωγεία.
στη
Μέση
επικοινωνιακές εξαγγελίες, οι τ ε τ ρ ά μ η ν α
2.Δεξαμενή αντικαταστατών
Εκπαίδευση,
με
συνοπτικές
σοβαρές
ελλείψεις και
για
άμεση
επίλυση
διαδικασίες, στάλθηκε σχετική
αδυναμίες που ακόμη υπάρχουν
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν
τροποποίηση του κανονισμού
σε
όλα
τα
θέματα
που
αντικατάστασης ιδιαίτερα για
στη Βουλή, δεν έγινε το ίδιο
σχετίζονται με την Εκπαιδευτική και για τις συνεδρίες
τα
νηπιαγωγεία.
Μεταρρύθμιση, η οικονομική προσωπικού, κάτι που ήταν
3.Επέκταση της δωρεάν
κρίση που δεν επιτρέπει το ευθύνη του ΥΠΠ να πράξει, αν
υποχρεωτικής Προδημοτική
Εκπαίδευσης για ακόμα ένα σωστό σχεδιασμό και πολλά θεωρούσε το πρόβλημα
άλλα, επιβάλλουν την αλλαγή νομικό.
χρόνο προς τα κάτω.
στάσης από την ΠΟΕΔ!
7.Υπεύθυνος τμήματος.
4.Α ν α γ ν ώ ρ ι σ η
της
8.Θέματα μητρότητας.
παιδονομίας
των
νηπιαγωγών ως διδακτικού χρόνου.
9.Μισθολογική αναβάθμιση μουσικών.
5.Διευκρίνηση πολιτικής για αλλόγλωσσους 10.Α ν α γ ν ώ ρ ι σ η
προϋπηρεσίας
στο
και
αναλφάβητους.
Μέχρι σήμερα προαιρετικό ολοήμερο σχολείο.

