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ΑΠΟΨΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΕΚΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΣΗ ΠΑΔΕΔ-ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ

Ζ ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ ΓΗΑΦΧΝΔΗ κε ηνλ
αθνξηζηηθό θαη νινθιεξσηηθό κεδεληζκό.
Ο αθνξηζηηθόο θαη νινθιεξσηηθόο κεδεληζκόο πνπ δηαθεξύηηνπλ Κηλήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο Π..Γ.Α.
θαη ζην Γ.. ηεο ΠΟΔΓ θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΠΟΔΓ, είλαη πξαγκαηηθά αλεθδηήγεηνο! Μόληκε επσδόο
ηνπο ε ηάρα «θαηαζηξνθηθή ηξηεηία» πνπ δηεξρόκαζηε, ε «ρεηξόηεξε όισλ ησλ επνρώλ». Μήπσο ην όηη από ηελ
επόκελε ρξνληά ν ππεύζπλνο ηκήκαηνο ζα έρεη κείσζε σξαξίνπ δελ είλαη επηηπρία; Κη αλ δηαθσλνύλ ζήκεξα, γηαηί ηόηε
ζηελ θξίζηκε ςεθνθνξία ζην Γ ηεο ΠΟΔΓ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πέξαζε νκόθσλα;
ΓΖΚΗ θαη ΑΚΗΓΑ θαηεγνξνύλ ηελ ΠΟΔΓ όηη δηέξρεηαη ηε ρεηξόηεξε ηξηεηία θαη ηίπνηα δελ πεηύρακε, ιεο θαη
απηνί δε ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη είλαη απινί παξαηεξεηέο. Πνηα είλαη όκσο ε πξαγκαηηθόηεηα
αλ ηελ πξνζκεηξήζνπκε αληηθεηκεληθά; Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ αθόκε απηή ηελ
ηξηεηία, ε ΠΟΔΓ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο πνξεύηεθε κε ζνβαξόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα κε κνλαδηθό
γλώκνλα ην θαιό ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θιάδνπ. Πην θάησ ζεκεηώλνπκε ηη θεξδίζακε μερλώληαο γηα ιίγν ην
ηη ζα έπξεπε ή ηη ζα ζέιακε λα θεξδίζνπκε.
Γελ κπνξεί θάπνηνο λα αγλνήζεη θαη λα εθκεδελίδεη ηα πάληα όηαλ:

ηε ζπγθεθξηκέλε ηξηεηία έρεη ηξνρηνδξνκεζεί ν
λένο ζεζκόο ηνπ ππεύζπλνπ ηκήκαηνο.

Έρεη ξπζκηζηεί θαη μεθαζαξηζηεί ην ζέκα ησλ
επηζθέςεσλ ησλ επηζεσξεηώλ ζηα ζρνιεία.

Έρεη νινθιεξσζεί ε πινπνίεζε εθαξκνγήο ηνπ
ζεζκνύ ηνπ γξακκαηεηαθνύ πξνζσπηθνύ.

Έζησ θαη αλ ε ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ αζθεί
έληνλε θξηηηθή, βξηζθόκαζηε ζε πνξεία αιιαγήο ησλ
Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ηνπ Χξνινγίνπ
Πξνγξάκκαηνο, κηαο αιιαγήο πνπ δεηνύζε ε ΠΟΔΓ
εδώ θαη θαηξό θαη πνπ επειπηζηνύκε όηη ζα μαιαθξώζεη
ην δάζθαιν θαη ζα ηνπ δώζεη ηα ερέγγπα γηα λα
πνξεπζεί κε ζηγνπξηά ζην αύξην.

Δπηπιένλ νη ζπλάδειθνη απνιακβάλνπλ έζησ,
ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηόζν ηνπ ζπληνληζηή ησλ
Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ όζν θαη ησλ πεξηόδσλ γηα
ηα Αιιόγισζζα.

Δθαξκόδεηαη ν ζεζκόο ηνπ κέληνξα γηα ηνπο
λένπο ζπλαδέιθνπο θαη δίλνληαη ώξεο ηόζν ζην

κέληνξα όζν θαη ζην κεληνξεπόκελν.

Γόζεθε
ην
δηθαίσκα
πξόζβαζεο
ζηνπο
πξνζσπηθνύο θαθέινπο

Ξεθίλεζε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ
ζπληνληζηή ησλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη ζε
λεπηαγσγεία

Δπηηεύρζεθε έλα κεγάιν εθπόλεκα ζηελ Δηδηθή
Δθπαίδεπζε κε λέα ζρέδηα ππεξεζίαο, κνληκνπνηήζεηο
θαη μερσξηζηή ππξακίδα πξναγσγώλ

ηα Δληαία Οινήκεξα ρνιεία νη ζπλάδειθνη
έρνπλ από 1-4 πεξηόδνπο κείσζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο
ρξόλνπ

Γίλνληαη πεξίνδνη γηα θάζε εθπαηδεπηηθό πνπ έρεη
ζηελ ηάμε ηνπ ηεηαξηνεηή θνηηεηή παηδαγσγηθνύ
ηκήκαηνο

Δληζρύζεθε ν ζεζκόο ησλ ΕΔΠ

Απνθαζίδεηαη ε αλέγεξζε ηδηόθηεησλ Γξαθείσλ
ηεο Οξγάλσζεο ζηε Λεπθσζία θαη ε αγνξά ηδηόθηεηνπ
γξαθείνπ ζηελ Ακκόρσζην.

Δίλαη πξαγκαηηθά ιππεξό γηα απιώο ςεθνζεξηθνύο ζθνπνύο λα
εθκεδελίδνπλ θάπνηνη ηε δξάζε ηεο ΠΟΔΓ, ηε ζηηγκή πνπ ε αληηθεηκεληθή
αιήζεηα θαη ε πξαγκαηηθόηεηα ηνπο δηαςεύδεη θαηεγνξεκαηηθά!
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Ζ ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ δελ πηνζεηεί ην κέηξν γηα απνρώξεζε από ην
δηάινγν γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε
Γε γίλεηαη νη αλαθνξέο καο ζην παξειζόλ λα δηαθξίλνληαη από
εζθεκκέλε επηιεθηηθή κλήκε! Η ΠΑΓΔΓ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ από ην
2005 ήηαλ ε κνλαδηθή Κίλεζε πνπ εληνπίδνληαο αδπλακίεο θαη
έιιεηςε νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή
Μεηαξξύζκηζε, είρε πάκπνιιεο θνξέο εηζεγεζεί ζην Γ.. ηεο
ΠΟΔΓ, ζηηο Π..Γ.Α. θαη γεληθά ζηα δηάθνξα ζώκαηα ηεο ΠΟΔΓ
πνπ ζπκκεηέρεη, απνρώξεζε από ην δηάινγν γηα ην ζρεδηαζκό
θαη πινπνίεζε ηεο κείδνλνο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξύζκηζεο
πνπ άξρηζε επίζεκα από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2005. Σόηε ε ΠΑΓΔΓ
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ, ζεβάζηεθε απόιπηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο
ΠΟΔΓ θαη ησλ Π..Γ.Α. θαη όρη κόλν ζπκκεηείρε ζηηο όπνηεο
δηαδηθαζίεο, αιιά κε ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο
πξνζπαζνύζε λα αιιάμεη ζηα κέηξα ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο πξνο ην θαιύηεξν, όζα απνθαζίδνληαλ ζηα
πιαίζηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξύζκηζεο.

αδπλακίεο θαη ηα θξίζηκα ζεκεία πνπ έρεη επηζεκάλεη ε Οξγάλσζε
κε επηζηνιέο θαη έγγξαθα πνπ απνζηέιιεη, επηδηώθεη λα έρεη ιόγν
θαη ξόιν ζηηο ηειηθέο απνθάζεηο, όηαλ ζα ιεθζνύλ. Δθηηκνύκε
σο ΠΑΓΔΓ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ όηη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζα ήηαλ
ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΟ λα πάξνπκε σο κέηξν γηα ηα Δθθξεκνύληα
Αηηήκαηα ( όηαλ κάιηζηα ζηηο ζπλειεύζεηο ηνπ Οθηώβξε όηαλ
πήξακε ηελ εμνπζηνδόηεζε από ηνλ Κιάδν γηα δηαρείξηζε, ηνλίδακε
όηη ηα Δθθξεκνύληα Αηηήκαηα ΓΔ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ κε ηελ
Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε) ηελ απνρώξεζε από ην δηάινγν γηα

Φηάζακε ζήκεξα ζην δηα ηαύηα, όπνπ πιείζηα από ηα ζέκαηα
πνπ όιν απηό ην δηάζηεκα (2005-2011) ζπδεηήζεθαλ θαη
ηξνρηνδξνκήζεθαλ ζε θάπνην βαζκό πνπ θαζέλαο κπνξεί λα θξίλεη
θαη λα έρεη άπνςε, έθηαζαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαθεξύμεηο ηνπ
ΤΠΠ ζην ηέινο. ην ζηάδην ιήςεο ησλ ηειηθώλ απνθάζεσλ (ΝΑΠ,
ΝΩΠ, ΝΑ, Πξόηαζε γηα αιιαγή ζηνλ ηξόπν δηνξηζκνύ-Καηάινγνο
Γηνξηζίκσλ, θ.ά.). Οκνινγνπκέλσο, νη αλεζπρίεο ηεο ΠΟΔΓ θαη ηνπ
επξύηεξνπ δηδαζθαιηθνύ θόζκνπ κε ηελ ελεκέξσζε πνπ έηπραλ, νη

Γελ κπνξνύκε λα αθήζνπκε, κε ηηο ηόζεο δηαπηζηώζεηο θαη
παξαηεξήζεηο πνπ όινη καο έρνπκε θάλεη γηα ηα ΝΑΠ, ην ΝΩΠ, ην
ΝΑ, ηα ΑΠ ησλ Νεπηαγσγείσλ θ.ι.π., ην ΤΠΠ λα πάξεη
απνθάζεηο γηα καο ρσξίο εκάο! Απνθάζεηο πνπ ζα επεξεάζνπλ
όρη κόλν ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ δαζθάισλ, αιιά θαη ηελ αλέιημή
ηνπο, ηνλ ηξόπν δνπιεηάο ηνπο, ηνλ ηξόπν επηινγήο ηνπο θ.ι.π.

Γελ κπνξνύκε λα αθήζνπκε ην ΤΠΠ λα
πάξεη απνθάζεηο γηα καο, ρσξίο εκάο!
ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε.

«Δλ θαηξώ ησ δένληη» θαη ε ΠΑΓΔΓ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ έιαβε κε
θάζε επίγλσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηηο απνθάζεηο ηεο.

ΠΑΓΔΓ-ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ: πλεηή ζηξαηεγηθή δηεθδίθεζεο πνπ ζα επηθέξεη ζην
κέγηζην δπλαηό βαζκό ηελ επίιπζε ησλ εθθξεκνύλησλ αηηεκάησλ
Αμηνινγώληαο ηα δεδνκέλα πνπ νξζώλνληαη κπξνζηά καο, ην  Δίκαζηε ζίγνπξνη όηη ζ΄ απηό ην ζεκείν έρνπκε κε ην κέξνο
ζπγθείκελν κε άιια ιόγηα, ε ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ πηνζέηεζε
ηελ θνηλή γλώκε;
θαη εηζεγήζεθε πξνο ην Γ.. ηεο ΠΟΔΓ κηα ιεινγηζκέλε θαη
 Πόζα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρνπλ αξζξνγξαθήζεη
ζπλεηή ζηξαηεγηθή δηεθδίθεζεο, ε νπνία πξώηα θαη θύξηα δε
ππέξ ησλ αηηεκάησλ; Μόλν ηεο ΠΑΓΔΓ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ.
ζα πξνθαιέζεη ην αίζζεκα ηεο θνηλήο γλώκεο, αιιά
ηαπηόρξνλα ζα επηθέξεη ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό ηελ  Ση κέηξα έρεη ε ΠΟΔΓ πνπ λα επεξεάδνπλ άκεζα ην ΤΠΠ;
επίιπζε ησλ εθθξεκνύλησλ αηηήκαησλ πνπ έρνπκε
Μήπσο ην θιείζηκν ησλ Ζ.Τ.;
δηαηππώζεη επαλεηιεκκέλα ζηα έγγξαθά καο πξνο ην ΤΠΠ.
 Μήπσο ην λα ζπκαηνπνηήζνπκε κηα κεξίδα ζπλαδέιθσλ πνπ
έρνπλ αμηνιόγεζε κε ηε δηαθνπή επηθνηλσλίαο κε ην ΤΠΠ
Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία είλαη ε ζπζηξάηεπζε θαη
ζπκπαξάζηαζε ησλ νξγαλσκέλσλ γνληώλ ζηνλ αγώλα καο. Η
νπόηε δε ζα πξέπεη λα δερόκαζηε νύηε ηνπο επηζεσξεηέο ζηηο
ΠΟΔΓ έρεη απόθαζε ώζηε ηα όπνηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνύλ λα
ηάμεηο;
κελ πιήηηνπλ ηα παηδηά, ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο.
 Δίκαζηε ζίγνπξνη όηη νη δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο ππό ηηο
Δπηπιένλ ζε ηέηνηα επνρή νθείινπκε λα είκαζηε πξνζεθηηθνί
πεξηζηάζεηο θαη νη βαξύγδνππεο θαη ζνξπβώδεηο
γηα λα κελ πξνθαιέζνπκε ηελ θνηλή γλώκε θαη ηελ ζηξέςνπκε
δηαθεξύμεηο δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθή εηθόλα ηεο
ελαληίνλ καο.
ΠΟΔΓ θαη ησλ δαζθάισλ, επηθέξνληαο ηαπηόρξνλα

ΣΑ ΥΟΛΗΑ ΓΗΚΑ Α


πιήγκα ζηνλ αγώλα καο θαη ζηηο δηεθδηθήζεηο καο;

Κίλεζεηο νη νπνίεο ελαληηώλνληαη ζηελ εγγξαθή ησλ αληηθαηαζηαηώλ, ζα έρνπλ ππνςεθίνπο γηα ηηο εθινγέο ηεο
ΠΟΔΓ από ηηο ηάμεηο ησλ αληηθαηαζηαηώλ!



Κηλήζεηο αιιά θαη ΔΔ επηηξνπέο ηεο ΠΟΔΓ, ελώ γλσξίδνπλ όηη ζηηο 9 Απξηιίνπ ζα είλαη ην παγθύπξην πλέδξην ηεο
ΠΟΔΓ αλαθνηλώλνπλ ζπλέδξηα κε παξόκνην ζέκα θαη ζε πνιύ θνληηλέο εκεξνκελίεο!



Μέινο ηνπ Γ ηεο ΠΟΔΓ από ηελ ΑΚΗΓΑ αληί λα είλαη ζηε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 24 Μαξηίνπ επηζθεπηόηαλ ηα
ζρνιεία γηα πξνεθινγηθνύο ζθνπνύο δειώλνληαο πσο δελ ππνινγίδεη θαλέλα!
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Ο ζθνπόο ΓΔΝ αγηάδεη ηα κέζα.
Όηαλ άιιεο Κηλήζεηο πξνβαίλνπλ ζε βαξύγδνππεο αλαθνηλώζεηο γηα
ςεθνζεξηθνύο θαη κόλν ιόγνπο, ε ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ αξλείηαη λα
ηνπο αθνινπζήζεη Η όιε δξάζε θαη πνξεία ηεο Κίλεζεο καο εδώ θαη
ρξόληα απνδεηθλύεη ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο. Έηζη θαη ζήκεξα. Όηαλ νη άιινη
αλαιώλνληαη ζε αλαθνηλώζεηο γηα λα καο θαηεγνξνύλ, ε ΠΑΓΔΓ
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ αμηνπνηνύζε ην ρξόλν ηεο γηα δηεμαγσγή έξεπλαο γηα
ζπλδηθαιηζηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο ΠΟΔΓ γηα κηζζνινγηθή
αλαβάζκηζε ησλ Μνπζηθώλ.
ε αλαθνίλσζε άιιεο Κίλεζεο αθήλεηαη λα λνεζεί εζθαικέλα όηη ε
ΠΑΓΔΓ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ αξλείηαη λα εγθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή κειέηε γηα ηε
κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ κνπζηθώλ! Οπδέλ αλαιεζέζηεξν!!! ην
ελ ιόγσ Γ ηεο ΠΟΔΓ, ζηηο 10 Μαξηίνπ, όηαλ ήξζε ε ζηηγκή λα
ζπδεηεζεί ην ζέκα ησλ Μνπζηθώλ, ζηειέρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο Κίλεζεο
είραλ ήδε απνρσξήζεη από ηε ζπλεδξία. Πξνο ηη ινηπόλ, νη αλαιεζείο
θαηεγνξίεο; Ο θαζέλαο κπνξεί λα θξίλεη, θαη ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο
πνπ δηάγνπκε, δε ζα έπξεπε λα εκπνδίδεη όιεο ηηο Κηλήζεηο λα
δηαηεξήζνπλ έλα ζσζηό ήζνο θαη αμηνπξέπεηα! Η θαιύηεξε απάληεζε
ζηε ζπγθεθξηκέλε Κίλεζε είλαη νη πξάμεηο! Η ΠΑΓΔΓ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ έρεη
πξνρσξήζεη από κόλε ηεο ζηελ έξεπλα από ηνλ Γεληθό Οξγαλσηηθό ηεο
Πάκπν Παπαδόπνπιν. Μηα έξεπλα πνπ έγηλε θαζαξά γηα λα απόδεημεη
ζην θξάηνο ηελ επθνιία πινπνίεζεο ηεο κηζζνινγηθήο
αλαβάζκηζεο ησλ Μνπζηθώλ.

Ζ ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ κε ηε δηθή ηεο έξεπλα
πηζηέπεη όηη ην θόζηνο γηα λα ππάξμεη κηζζνινγηθή
αλαβάζκηζε ησλ κνπζηθώλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ Α10
δελ ζα έρεη κεγάιεο δηαθνξέο απν ηελ εθηίκεζε πνπ
παξνπζηάδεηαη πην θάησ.
Κόζηνο 1εο
Υξνληάο
Κόζηνο 2

εο

Ληγόηεξν από 50 ρηιηάδεο επξώ
Υξνληάο

Ληγόηεξν από 100 ρηιηάδεο επξώ

Κόζηνο 5 πξώησλ
ρξόλσλ

Ληγόηεξν από 1 εθαηνκκύξην επξώ

Κόζηνο 10
πξώησλ ρξόλσλ

Ληγόηεξν από 3 εθαηνκκύξηα επξώ

Γηα ηελ ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ ε κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ
Μνπζηθώλ δε ζα’ πξεπε λα ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε έξεπλα γηα λα
ππνζηεξίρζεί ην δίθαην απηό αίηεκα, κηα θαη ζεσξεί αδηθία ηε
κηζζνινγίθε θαζήισζε ηεο νκάδαο απηήο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν. Ούηε θαη ππνζηεξίδεη ην αίηεκα ησλ Μνπζηθώλ,
γηαηί απιώο ε πινπνίεζε ηνπ έρεη κηθξό θόζηνο! Η ΠΑΓΔΓ
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
έξεπλαο, θαζώο ζα απνηειεί ηζρπξό ραξηί ζηα ρέξηα ηεο ΠΟΔΓ γηα
ζηήξημε θαη δηεθδίθεζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ηεθκεξίσζε ηνπ κεηαμύ άιισλ
επηρεηξεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηε ζπλάληεζε πνπ ειπίδνπκε ζύληνκα λα
έρνπκε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο.
Μεηά ηελ έληνλε άξλεζε ηνπ ΤΠΠ λα πξνρσξήζεη ζηελ νηθνλνκηθή
αλαβάζκηζε ησλ Μνπζηθώλ θαη ηελ απαξάδεθηε επηκνλή ηνπ ζηελ άληζε
κεηαρείξηζε ηεο νκάδαο απηήο ησλ ζπλαδέιθσλ, ε ΠΑΓΔΓ
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ζεσξεί επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα ηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα ελώπησλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, αθνύ κόλν κε πνιηηηθή
απόθαζε πιένλ κπνξεί λα ξπζκηζηεί.
Ζ ΠΟΔΓ έρεη επαλεηιεκκέλα δεηήζεη ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν
ηεο Γεκνθξαηίαο ζε κηα πξνζπάζεηα δηεμόδνπ από ην ιαβύξηλζν
ησλ εθθξεκνύλησλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ. Γηαηί απηή θαζπζηεξεί;
Μήπσο ε θηινθπβεξλεηηθή Κίλεζε, όπσο απηναπνθαιείηαη, ζα έπξεπε
λα πηέζεη γηα ηε ζπλάληεζε απηή, αληί λα καο θαηεγνξεί;
Δλ αλακνλή ηεο ζπλάληεζεο κε ην Πξνεδξηθό, ε ΠΑΓΔΓ
ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ ζην ηειεπηαίν Γ.. ηεο ΠΟΔΓ ήηαλ έηνηκε λα
ηνπνζεηεζεί μεθάζαξα ππέξ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο από

αλεμάξηεην νίθν γηα θνζηνιόγεζε ηνπ δίθαηνπ αηηήκαηνο ησλ
Μνπζηθώλ. Η πξαθηηθή όκσο πνπ αθνινπζνύλ νξηζκέλα κέιε ηνπ Γ..
ηεο ΠΟΔΓ λα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηα ίδηα ζέκαηα θάζε θνξά, λα
θάλνπλ άζθνπεο ηνπνζεηήζεηο επί ηνπνζεηήζεσλ, πνιιέο θνξέο λα
θσλαζθνύλ θαη λα δίλνπλ ξεζηηάι εξκελείαο, έρεη σο απνηέιεζκα ν
πνιύηηκνο ρξόλνο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. λα αλαιώλεηαη ζε θύθινπο
ζπδεηήζεσλ άλεπ νπζίαο. αθώο ην θάζε κέινο ηνπ Γ.. έρεη ην
δηθαίσκα λα εθθξάδεη ηελ άπνςε ηνπ όηαλ ζπδεηείηαη έλα ζέκα, όρη όκσο
λα παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο ηεο Κίλεζεο ηνπ κε δηαθνξεηηθό πεξηηύιηγκα,
αιιά ζηελ νπζία ηελ ίδηα θαξακέια ζπαηαιώληαο πνιύηηκν ρξόλν.
Η παξαπάλσ ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ Γ..
ΠΟΔΓ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα ζηεξίδνπλ ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο δξάζε
ζηελ αξρή «απνύ θσλάμεη παξαπάλσ», είρε σο απνηέιεζκα νξηζκέλα
από ηα ζέκαηα ηεο αηδέληαο ηνπ Γ.. ΠΟΔΓ λα κελ ζπδεηεζνύλ ιόγσ
έιιεηςεο ρξόλνπ θαη λα παξαπεκθζνύλ ζην επόκελν Γ..
ηεο
Οξγάλσζεο. Έλα από ηα ζέκαηα απηά, ήηαλ δπζηπρώο, θαη ην ζέκα ησλ
Μνπζηθώλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πνζνύ πνπ ρξεηάδεηαη ε ΠΟΔΓ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο γηα νηθνλνκηθή αλαβάζκηζή ηνπο.
ην ηειεπηαίν Γ.. ηεο ΠΟΔΓ πνπ έγηλε ζηηο 24 Μαξηίνπ ε ΠΑΓΔΓ
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ έρεη εγθξίλεη ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. Σαπηόρξνλα
όκσο, επηκέλεη ζηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο απόθαζεο πνπ
ζα δώζεη νξηζηηθή ιύζε ζην όιν δήηεκα. Η ζέζε ηεο ΠΑΓΔΓ
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ήηαλ θαη είλαη μεθάζαξε: ηεξίδεη ηε κηζζνινγηθή
αλαβάζκηζε ησλ Μνπζηθώλ.
Δθείλν πνπ μελίδεη έηλαη ην γηαηί ζηελ αλαθνίλσζε άιιεο Κίλεζεο
αθήλεηαη λα λνεζεί θάηη δηαθνξεηηθό. ην βσκό ησλ εθινγώλ ε
ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ δε ζπκκεξίδεηαη θαη δε ζα αθνινπζήζεη, ζε
αληίζεζε κε άιινπο απ’ όηη θαίλεηαη, ηε Μαθθηαβειιηθή αξρή «ν
ζθνπόο αγηάδεη ηα κέζα»!

Ζ ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ ΣΗΜΑ ΣΗ
ΔΘΝΗΚΔ ΔΠΔΣΔΗΟΤ
Οη εθπαηδεπηηθνί ηηκνύλ ηηο εζληθέο επεηείνπο θαη αληηζηέθνληαη
ζε ό,ηη ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηηο αμίεο ησλ αγώλσλ ηνπ
Έζλνπο γηα Διεπζεξία θαη Γηθαηνζύλε.
Ζ Γηδαζθαιηθή Παξάηαμε ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ, ηηκά θαη θέηνο,
όπσο θάζε ρξόλν ηηο εζληθέο καο επεηείνπο πξνζπαζώληαο, κε
απηό ηνλ ηξόπν, λα δειώζεη ηελ πξνζήισζή ηεο ζηηο αμίεο θαη
ηα ηδαληθά ησλ αγώλσλ ηνπ Έζλνπο καο γηα Διεπζεξία θαη
Γηθαηνζύλε.
Δθδειώζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ παξακνλή ηεο έλαξμεο
ηνπ Αγώλα, ηελ 31ε Μαξηίνπ ζηελ Ακκόρσζην (Απγόξνπ) θαη
ζηε Λεκεζό.
Ζ εθδήισζε ζην Απγόξνπ πνπ ζπλδηνξγαλώλεηαη κε ην ΘΟΗ
Απγόξνπ θαη ηελ Κίλεζε Καζεγεηώλ «Αιιαγή» ήηαλ
αθηεξσκέλε ζηνλ Αγσληζηή ηεο Λεπηεξηάο Γεώξγην Κάξπν κε
θύξην νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε ηνλ Τπνπξγό Βηνκεραλίαο θαη
Σνπξηζκνύ θ. Αληώλε Παζραιίδε.
Ζ εθδήισζε ζηε Λεκεζό ζπλδηνξγαλώλεηαη από ηελ ΠΑΓΔΓ Πξσηνπνξία Λεκεζνύ, ην ΑΠΔΛ θαη ην ΔΑΛ θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Οίθεκα ηεο ΔΚ. ην θαιιηηερληθό
πξόγξακκα ήηαλ ζπλαπιία ηνπ Μνπζηθνύ ρήκαηνο ηνπ Μηράιε
Πνπξγνπξίδε δηαλζηζκέλε κε απαγγειίεο ζπλαδέιθσλ. Κύξηνο
νκηιεηήο ζηελ εθδήισζε ν Γξ. Μάξηνο Παληειή, Πξόεδξνο
ΠΟΔΓ Λεκεζνύ.

Ζ ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ απνηειεί ηε κνλαδηθή δηδαζθαιηθή
παξάηαμε πνπ ηηκά κε ζπλέπεηα, θάζε ρξόλν, όιεο ηηο
εζληθέο καο επεηείνπο θαη ζηηο εθδειώζεηο απηέο κεηέρνπλ
ζπιινγηθά εθπαηδεπηηθνί θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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Α

πνγνήηεπζε πξνθαιεί ζε νιόθιεξν ην δηδαζθαιηθό θόζκν ε ζπλερηδόκελε, απέιπηδα πξνζπάζεηα ηεο
Πξννδεπηηθήο Κίλεζεο Γαζθάισλ, λα σξαηνπνηεί ηελ πξνβιεκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηα Νέα
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΝΑΠ). Απνδεηθλύνληαο γηα άιιε κηα θνξά, πσο είλαη δέζκηα κηθξνπνιηηηθώλ αγθπιώζεσλ, ε
εγεζία ηεο Πξννδεπηηθήο, ζπλερίδεη λα πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο δαζθάινπο πσο ε όιε δηαδηθαζία γηα ηα ΝΑΠ βαίλεη
θαιώο, πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο αλεζπρίαο θαη πσο νπνηαδήπνηε αληίδξαζε ή ακθηζβήηεζε είλαη αδηθαηνιόγεηε
αθόκε θαη θαθόβνπιε. Δίλαη μεθάζαξν πσο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εμππεξεηήζεη ηα κηθξνθνκκαηηθά ζπκθέξνληά ηεο, ε
εγεζία ηεο Πξννδεπηηθήο εζεινηπθιεί θαη πξνζπαζεί απεγλσζκέλα λα παξνπζηάζεη ηε λύρηα γηα κέξα.

Ζ ΚΡΗΣΗΚΖ ηεο
ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ

Ζ «Πξννδεπηηθή» ΚΡΗΣΗΚΖ

ΣΑ ΝΑΠ είλαη δπζλόεηα θαη δπζιεηηνπξγηθά γηα ην
δάζθαιν
Σα ΝΑΠ επηθνξηίδνπλ ηνπο δαζθάινπο κε αθόκε
πεξηζζόηεξεο επζύλεο αληί λα ηνπο δηεπθνιύλνπλ ζην
έξγν ηνπο.
Σα ΝΑΠ πξνθαινύλ ζύγρπζε θαη άγρνο ζην δάζθαιν
γηα ην ηη πιηθό ζα ρξεζηκνπνηεί, πνπ ζα ην βξίζθεη
θιπ.
Σα ΝΑΠ δεκηνπξγνύλ αλεζπρίεο γηα ηελ θαζεκεξηλή
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα (ζπκβάδηζκα αδειθώλ
ηκεκάησλ, ζύγθξηζε ζπλαδέιθσλ από γνλείο θιπ.)
ε πνιιά ζεκεία, ηα ΝΑΠ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ
Κππξηαθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα
Οπνηνζδήπνηε άιινο πξνβιεκαηηζκόο ή αλεζπρία

Σα ΝΑΠ είλαη επηζηεκνληθά
Σα ΝΑΠ δίλνπλ ηελ επρέξεηα(!!!) ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα
είλαη επέιηθηνο
ΘΑ ππάξρεη ππνζηήξημε, ΘΑ εηνηκαζηεί βνεζεηηθό
πιηθό, ΘΑ…, ΘΑ…, ΘΑ…
Σα ΝΑΠ επηηξέπνπλ ζην θάζε εθπαηδεπηηθό λα
θηλείηαη κε ην ξπζκό πνπ ν ίδηνο ζεσξεί θαιύηεξν (;;;)
Σα ΝΑΠ βαζίζηεθαλ ζε παξαδείγκαηα ρσξώλ κε
θαιέο επηδόζεηο ζε δηεζλείο δηαγσληζκνύο θιπ. (π.ρ.
Απζηξαιία !!!)
Απιά νη δάζθαινη είλαη αξλεηηθνί!!!

Σα πην πάλσ δελ απνηεινύλ παξά κόλν κεξηθέο από ηηο πνιιέο αλεζπρίεο πνπ έρνπλ νη δάζθαινη ζε ζρέζε κε ηα ΝΑΠ θαη
ηελ επηθείκελε εθαξκνγή ηνπο. Αλεζπρίεο πνπ απιά επηβεβαηώζεθαλ θαη δπζηπρώλ εληζρύζεθαλ, από ηελ πξνρεηξόηεηα
θαη αθαηαιιειόηεηα ησλ ηξηήκεξσλ ζεκηλαξίσλ θαζνιηθήο επηκόξθσζεο (ΔΝΗΜΔΡΩΗ όπσο κεηνλνκάζηεθαλ ζηελ
πνξεία!!!). Καινύκε ηελ εγεζία ηεο Πξννδεπηηθήο, λα ζηακαηήζεη επηηέινπο λα εζεινηπθιεί θαη λα αθνπγθξαζηεί ηηο
αλεζπρίεο ησλ δαζθάισλ γηα ηα ΝΑΠ. Δπεηδή ζην ηέινο ηεο κέξαο, είλαη ν δάζθαινο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ ζα
πιεξώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζθνπηκόηεηεο.

Ζ ΠΑΓΔΓ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑ δε κεδελίδεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ
γίλεηαη αιιά ζηέθεηαη θξηηηθά απέλαληη ηεο. πγθεθξηκέλα
πεξηκέλνπκε:






Να δηαζαθεληζηνύλ όιεο νη ιεπηνκέξεηεο (Δκπέδσζε,
Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία θ.ά.) ζρεηηθέο κε ην σξνιόγην
πξόγξακκα, αιιά θαη λα ζπκθσλεζνύλ ηα σξνιόγηα
πξνγξάκκαηα ησλ κηθξώλ ζρνιέησλ θαη ηνπ
νινήκεξνπ.
Απαληήζεηο από ηελ επίζεκε αξρή ζηνπο κέρξη ηώξα
πξνβιεκαηηζκνύο όπσο απηνί θαηαγξάθεθαλ ζηελ
θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο ΠΟΔΓ ζηελ ηξηήκεξε
επηκόξθσζε. (Μείσζε Ύιεο, Υξήζε Βηβιίνπ,
Δθηύπσζε Τιηθνύ θ.ά.)
Να ελεκεξσζεί ε ΠΟΔΓ πόηε ζα είλαη έηνηκνο ν
νδεγόο γηα θάζε εθπαηδεπηηθό.



Να απνθαζηζηεί επηηέινπο ζε πνηεο
εθαξκνζηνύλ ηα ΝΔΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ.

ηάμεηο

ζα



Να ππάξμεη ζπζηεκαηηθόο δηάινγνο ηεο ΠΟΔΓ κε ηελ
Δπηηξνπή Γηακόξθσζεο Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ
θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. (Ο ζεκεξηλόο κεραληζκόο
δηαιόγνπ δελ επαξθεί).
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Σα έμνδα ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ:

 Παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ
 Τιηθό ηνπ πλεδξίνπ (πξόγξακκα ζπλεδξίνπ, βηβιίν
πεξηιήςεσλ, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο)

 Τιηθό γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθό ζε CD από ηελ ΠΑΓΔΓ
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ

 Καθέ θαηά ηα δηαιείκκαηα

