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Ελεύθερη πρόσβαση
στά ΑΕΙ προτείνει ή ΟΛΜΕ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ πρόσβαση στά ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και
ένα μεταβατικό σχέδιο, πού θά ισχύσει μέχρι νά επιτευχθεί

ή έλεύθερη πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
προτείνει ή ΟΛΜΕ. Τό μεταβατικό σύστημα των
Εξετάσεων βάσει της προτάσεοος της ΟΛΜΕ
προβλέπει την αποσύνδεση τοΰ Λυκείου άπό τό σύστημα
προσβάσεως σέ ΑΕΙ-ΤΕΙ.'Η εισαγωγή σέ ΑΕΙ και ΤΕΙ θά
γίνεται μετά την αποφοίτηση άπό τό Λύκειο, μέ Πανελλαδικές
Εξετάσεις σέ περιορισμένο άριθμό μαθημάτων,
μέ διαφορετικό συντελεστή βαρύτητος γιά ορισμένα εξ
αυτών. Ή εξεταστέα ύλη θά καθορίζεται κεντρικά άπό τό
υπουργείο Παιδείας και θά αντιστοιχεί στήν διδακτέα
ύλη. Ol δέ εξετάσεις θά διεξάγονται μέ ανάλογο σύστημα
γιά τούς αποφοίτους καί τών δύο τύπων λυκείων (ΓενικόΈπαγγελματικό). Τέλος, οι ύποψήφιοι θά έχουν απεριόριστες
ευκαιρίες νά συμμετέχουν στήν διαδικασία της
προσβάσεως στήν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Πανελλαδικών
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Οχι της Διαμαντοπούλου
στο διάλογο για την Παιδεία
Το όχι της πρώην

υπουργού

Παιδείας κ Αννας
Διαμαντοπούλου εισέπραξε
ο Κώστας Γαβρόγλου
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
πρόεδρος της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής για τον Εθνικό
Διάλογο στην Παιδεία Η κ Διαμαντόπουλου
είχε δεχθεί πρόσκληση να συμμετέχει
στο διάλογο αρνήθηκε όμως μέσω μιας
μακροσκελούς επιστολής της προτείνοντας
παράλληλα στους συμμετέχοντες να
μελετήσουν πρακτικά που συγκροτήθηκαν
κατά τη διάρκεια της θητείας της στο
υπουργείο Αντίθετα ανοιχτοί στο διάλογο
ήταν οι πρώην υπουργοί Μαριέττα Γιαν
νάκου και Γεράσιμος Αρσένης οι οποίοι
έχουν ήδη δεχτεί να παρευρεθούν στη
Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη Σύμφωνα
με πληροφορίες πρόταση για συμμετοχή
έχει δεχθεί και ο Κωνσταντίνος Αρβανιτό
πουλος διάδοχος της κ Διαμαντοπούλου
στον υπουργικό θώκο και αναμένεται η
απάντπσή του
ΕΛ ΟΙΚ
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ΣΙΤΙΣΗ

Ζητούν
ένταξη
276 δήμοι
ΣΤΟΥΙ 276 ΕΦΤΑΣΑΝ οι
δήμοι σε σύνολο 324 σε όλη
τη χώρα που έχουν υποβάλει
αίτημα να περιληφθούν
στο πρόγραμμα προσφοράς

συσσιτίου στους μαθητές
των Δημοτικών Σχολείων
Υπολογίζεται ότι το 15
των νοικοκυριών έχει
εισόδημα λόγω της
εκτεταμένης ανεργίας και
οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα
έντονες στα παιδιά Δεν
είναι μόνον η επισιτιστική
ανασφάλεια αφού η πείνα
αποδεικνύεται ότι έχει
μηδενικό

επιπτώσεις

στις επιδόσεις τους
στα μαθήματα στην ψυχική
τους διάθεση αλλά και τη
συμπεριφορά τους
Οφείλουμε στα παιδιά
μας και πρέπει να
δραστηριοποιηθούμε

για να μην
πληρώσουν τις συνέπειες
της κρίσης για την οποία δεν
έχουν καμία ευθύνη τόνισε
στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
η καθηγήτρια της Ιατρικής
Σχολής Αθηνά Λιανού
από το ινστιτούτο Πρόληψη

που δραστηριοποιείται
από το 201 2 στην προσφορά

γευμάτων σε μαθητές Την
περασμένη χρονιά κάλυψε
τις ανάγκες 24.000 παιδιών
και συνεχίζει χάρη σε προσφορές

ιδιωτικών φορέων
με βασικό χορηγό το ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος Από χθες
προστέθηκε και η εταιρεία

τού Ελ Βενιζέλος που ανέλαβε
να καλύψει το κόστος
σίτισης τεσσάρων σχολείων
στο πλαίσιο του προγράμματος

κοινωνικής ευθύνης που
εφαρμόζει από το 2000
Η συγκινητική νότα ήρθε
από τη διευθύντρια ενός
Σχολείου της Σαλαμίνας
που έχει ενταχθεί στο
πρόγραμμα σίτισης εδώ και
Δημοτικού

τρία χρόνια Περίπου 1 1 ΟΙ
20 μαθητές εξασφαλίζουν
σε καθημερινή βάση υγιεινό

κολατσιό Δεν είναι μόνον
το φαγητό και οι σωστές τροφές
τόνισε η Ελένη Τούτσπ
που ανέφερε ότι οι μαθητές
ανέπτυξαν τη συλλογικότητα
Εχουν αναλάβει μόνοι τους

τη διανομή και την καθαριότητα
ενώ στέλνουν στο
σύστημα ανακύκλωσης τις
συσκευασίες του φαγητού
Το επόμενο βήμα που ετοιμάζουν

μαζί με τους δασκάλους

τους είναι να ξεκινήσουν
πρόγραμμα κομποστοποίη
σης για τα υπολείμματα των

τροφών

Χ.ΤΖ
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PISA

Τελευταία η Ελλάδα
σε μαθηματικά επιστήμες
Στο χαμηλότερο επίπεδο επιδόσεων
στα Μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες
και στην Κατανόηση Κειμένου βρίσκεται
η Ελλάδα σύμφωνα με τα
του διαγωνισμού PISA του
ΟΟΣΑ Σελ 6
αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα
του PISA

ι

Αποτελέσματα του PISA 2012

απογοητεύουν

Ποσοστά

Μαθηματικά
μ.ό ΟΟΣΑ

Τουλάχιστον ο ένας στους τέσσερις

Ελληνες μαθητές δεν είναι σε
θέση να εντοπίζει πληροφορίες
σε ένα κείμενο να διενεργεί

διαδικασίες

ρουτίνας ακολουθώντας
οδηγίες να κάνει απλή σύνδεση
ανάμεσα στην πληροφορία που
βρίσκεται στο κείμενο και σε κοινή
καθημερινή γνώση Αυτό υποδηλώνει
ο πάτος στον οποίο βρίσκεται
η Ελλάδα στα ποιοτικά δεδομένα
που μετράει ο ΟΟΣΑ για τα
εκπαιδευτικά συστήματα των χω
ρών-μελών του
Ειδικότερα χθες ο ΟΟΣΑ
μια ποιοτική ανάλυση
των αποτελεσμάτων στους
PISA από το 2003 έως
και το 2012 0 διαγωνισμός PISA
διενεργείται κάθε τρία χρόνια και
σε αυτόν μετέχουν 15χρονοι
από τις χώρες του ΟΟΣΑ
εξεταζόμενοι στα Μαθηματικά
στην Κατανόηση Κειμένου και
στις Φυσικές Επιστήμες To PISA
δίνει πλήθος πληροφοριών που
δεν προσφέρει καμία άλλη έρευνα
εθνική ή διεθνής όπως είναι π.χ
τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση
οι στάσεις και οι πεποιθήσεις
τους οι στρατηγικές μάθησης
που ακολουθούν το κλίμα που
επικρατεί στο σχολείο οι
που οργανώνει το
σχολείο τα εξωσχολικό μαθήματα
παρουσίασε

διαγωνισμούς

μαθητές

δραστηριότητες

εντός και εκτός σχολείου
Στον διαγωνισμό του 2012 η
Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη και
τελευταία ομάδα χωρών με μέση
επίδοση χαμηλότερη από τον μέσο
όρο των χωρών του ΟΟΣΑ Μεταξύ
65 χωρών στην Κατανόηση
Κειμένου η Ελλάδα ήταν στην
39η θέση και στη 41η θέση στα
Μαθηματικά και στις Φυσικές
Επιστήμες
Ωστόσο το ζητούμενο είναι να
μελετηθεί τι συμβαίνει στα ποιοτικά
δεδομένα της ελληνικής
Ο ΟΟΣΑ κατατάσσει
τα αποτελέσματα των χωρών σε
έξι επίπεδα το πρώτο είναι χο
χειρότερο το έκτο το καλύτερο
Με άριστα το 20 το επίπεδο 1 θα
μπορούσε να ανιτστοιχεί σε βαθμό
έως 3,5 και το επίπεδο 6 σε βαθμό
από 16,6 και πάνω Ετσι με βάση
τα ποιοτικά αποτελέσματα
• Στο
χειρότερο επίπεδο βρέθηκε
ο ένας στους τρεις 35,7
Ελληνες μαθητές στα Μαθηματικά
ο ένας στους πέντε 22,6
στην Κατανόηση Κειμένου και ο
ένας στους τέσσερις 25,5 στις
Φυσικές Επιστήμες Οι αντίστοιχοι
μ.ό του ΟΟΣΑ είναι 23 18 και

Καιονόηση
κειμένου

Αντίστροφα στο καλύτερο
επίπεδο στα Μαθηματικά βρέθηκε
το 0,6 των Ελλήνων στην
Κατανόηση Κειμένου το 0,5 και

Κατανόηση

Μαθηματικά

κειμένου

Φυσικές
επιστήμες
17,8

3,3

1.2

1.2

μ.ό ΟΟΣΑ

23

18

3,8

4,2

Σαγκάη

3,8

2.9

2,7

Σιγκαπούρη

19

5

5,8

Σιγκαπούρη

8,3

9.6

Χονγκ Κονγκ

12,3

1,9

1.8

Χονγκ Κονγκ

8.5

9,9
6,8

Ιαπωνία

10,5

3,9

3.4

Εσθονία

10,5

9,1

5

Ελβετία

6,8

1

1

Ιαπωνία

11.1

9,8

8,5

5,6

Φινλανδία

3,5

2,2

3,2

Φινλανδία

12,3

11,3

7,7

ΕΛΛΑΔΑ

0,6

0,5

0,2

ΕΛΛΑΔΑ

35,7

22,6

25,5

Ρουμανία

0,6
0,6

0,1

0

Σερβία

38,9

33,1

35

0,5

0.2

Τουρκία

42

21.6

26,4
36,9

Κύπρος

Ταϊλάνδη

0,5

0,1

0,1

Βουλγαρία

43,8

39.4

Κατάρ

0,3

0,2

0,1

Καζαχστάν

45,2

57,1

41,9

Ταϊλάνδη

49,7

33

33,6

Ινδονησία

75,7

55,2

εκπαίδευσης

17,8
•

Φυσικές
επιστήμες

30,8

Σαγκάη

η χρήση των νέων τεχνολογιών

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚ ΑΣ Α

Ποσοστά
μαθητών με πολύ
χαμηλή επίδοση

μαθητών με πολύ
υψηλή επίδοση

Πολύ χαμηλές οι επιδόσεις Ελλήνων
μαθητών στον διαγωνισμό του ΟΟΣΑ

66,6
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στους αρνητικούς
δείκτες η Ελλάδα
είναι υψηλότερα από
τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
και στους θετικούς
πολύ χαμηλότερα
στις Φυσικές Επιστήμες το 0,2
Οι αντίστοιχοι μ.ό του ΟΟΣΑ είναι
1,2 και 1,2
Οπως προκύπτει στους

3,3

αρνητικούς

δείκτες η Ελλάδα είναι υψηλότερα
από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
και στους θετικούς πολύ χα¬

μηλότερα Η ανάλυση των δεδομένων
για τους Ελληνες μαθητές
ανέδειξε ότι οι παράγοντες που
σχετίζονται με τις χαμηλές
είναι το κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο της οικογένειας
οι μετανάστες το φύλο η
εκπαίδευση και ως προς
τα Μαθηματικά η στάση απέναντι
στο μάθημα αυτο-αντίληψη επιμονή
άγχος ανέφερε χθες στην
Κ η Χρύσα Σοφιανοπούλου εθνική
διαχειρίστρια του PISA και επί
κουρη καθηγήτρια Ανάλυσης της
Εκπαιδευτικής Επίδοσης και της
Πληροφορικής Κατάρτισης στο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ως προς τις επιδόσεις των χω

επιδόσεις

προσχολική

ρών του ΟΟΣΑ Βραζιλία Γερμανία
Ιταλία Μεξικό Πολωνία Πορτογαλία
Ρωσία Τυνήσια και Τουρκία
βελτίωσαν τις επιδόσεις τους
στα Μαθηματικό μεταξύ 2003 και
2012 με τη μείωση του ποσοστού

των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις
στο αντικείμενο Οπως σχολιάζει
η κ Σοφιανοπούλου Προφανώς
πρόκειται για χώρες με
πολλές μεταξύ τους κοινωνικοοικονομικός
και πολιτισμικές
Αλλά εκεί βρίσκεται η ουσία
όλες οι χώρες μπορούν να
βελτιώσουν τις επιδόσεις των
τους εάν ληφθούν οι
πολιτικές και υπάρχει
βούληση για την εφαρμογή τους
διαφορές

μαθητών

κατάλληλες
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Σπάνε τάξεις και κόβουν ώρες
δεν έκανε ούτε
μία ώρα μάθημα την εβδομάδα
Εκπαιδευτικός
Κάποιοι άλλοι δεν ξεπερνούσαν
τις δύο Οργια αργομισθίας ανακάλυψαν
σε σχολεία της Βούλας της Βάρης και
της Βουλιαγμένης οι ελεγκτές Δημόσιας
Διοίκησης Το πόρισμα 27 σελίδων του
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών
Διοίκησης με ημερομηνία 23
Οκτωβρίου 2012 αποτελεί καταπέλτη
για τις πρακτικές που υιοθετούνταν σε
βάθος χρόνου σε σχολεία των συγκεκριμένων
περιοχών αποκάλυπτε η Κ
Δημόσιας

11

Νοεμβρίου 2012 http://goo.gl/oFJZ2p

Μετά τρία χρόνια τον Δεκέμβριο του
2015 ο ακόμη τότε νέος υπουργός Παιδείας
Νίκος Φίλης έστειλε εγκύκλιο στα
σχολεία http://goo.gl/j3TtbW δίνοντας
εντολή οι εκπαιδευτικοί να ολοκληρώνουν
το ωράριο τους μόνο κάνοντας
στην τάξη και όχι εξωδιδακτικές
δραστηριότητες Προχθές στη Βουλή
ο κ Φίλης ξεσπάθωσε αφού μάλλον κα¬
μάθημα

ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ

τις προσπάθειες όσων εκπαιδευτικών
υπηρετούν με αγάπη το λειτούργημά
τους κοπιάζουν συνειδητά και δεν
να αξιολογηθούν Ας δούμε
ενδεικτικά πώς χειρίζεται η ΟΛΜΕ το

Του Αποστόλου Λακαςα
τάλαβε αργά τι παίζει σε σχολεία
της Αττικής 13.500 ώρες σε γραμματειακή
υποστήριξη στον χώρο της
Πάνω από 2.000 ολιγομελή
τμήματα πολλά και με κάτω από 10
Εκπαιδευτικοί με 10 ώρες 8 ώρες
15 ώρες εργασία πολύ κάτω από το
ωράριο είπε
Η πρακτική των εκπαιδευτικών
ως εξής Οι τάξεις σπάζουν
σε περισσότερα τμήματα παρά τον
νόμο για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών
σε κάθε τμήμα ώστε να βρουν διδακτικές
ώρες όσοι δεν συμπληρώνουν το
εβδομαδιαίο ωράριο σε ένα σχολείο
Αλλη οδός είναι οι πλεονάζοντες να
ώρες γραμματειακής υποστήριξης
Τι πετυχαίνουν Παραμένουν
εκπαίδευσης

μαθητές

υποχρεωτικό

συνοψίζεται

χρεώνονται

αρνούνται

στο ίδιο σχολείο και δεν υποχρεώνονται
να μετακινηθούν σε άλλο το οποίο έχει
λειτουργικά κενά
Οσους διορισμούς κι αν κάνουμε
που είναι αναγκαίο η εκπαίδευση θα
μοιάζει ότι είναι ένα πιθάρι χωρίς πάτο
αν δεν αντιμετωπίσουμε παθογένειες
στη λειτουργία των σχολείων είπε ο
υπουργός Το πελατειακό κράτος έχει
βολέψει πολλούς εκπαιδευτικούς
πολιτικών αποχρώσεων το
κοπής παιχνίδι ήταν διακομματικό
και επί χρόνια Η αμυντική
στάση της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ στο θέμα
με απαντήσεις του τύπου ίσως αλλά
υπάρχουν εκπαιδευτικοί που υπερβάλλουν
εαυτόν αποτυπώνει μία κακώς
εννοούμενη αλληλεγγύη που προσβάλλει
διαφόρων

συντεχνιακής

θέμα της Αξιολόγησης στο 5.846 λέξεων
υπόμνημά της προς τη Βουλή Το σχετικό
κεφάλαιο εκτείνεται σε 352 λέξεις ενώ
όλο το υπόμνημα δεν περιέχει λέξη
για τον κλάδο Την ίδια στιγμή
αυτοκριτικής

η ελληνική εκπαίδευση πατώνει
στους διεθνείς διαγωνισμούς όπως o
PISA του ΟΟΣΑ
Ορθώς ο κ Φίλης είπε όσα είπε Ωστόσο
οι deja vu αποκαλύψεις του ΣΥΡΙΖΑ
που έρχεται στα λόγια των προηγούμενων
υποδεικνύουν ότι μόνο χρόνος χάθηκε
για να αντιμετωπισθούν σοβαρές
παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος Από την άλλη πάντως
δεν βοηθά και η προσπάθεια των
εκπαιδευτικών να πετάξουν τις όποιες
ευθύνες από τη δική τους καμπούρα
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Να πραγματοποιηθεί τώρα σε όλα τα σχολεία
η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι δε θα πραγματοποιηθεί για φέτος αφήνοντας χιλιάδες
μαθητές από φτωχές οικογένειες χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση
Δευτέρα 8/2/2016 ο υπουργός Παιδείας
σε απάντηση Ερώτησης στη
Βουλή ανακοίνωσε ότι δε θα
για τη φετινή χρονιά η
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για Λύκεια και
ΕΠΑΛ διότι το υπουργείο δεν κατάφερε
να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση
από κοινοτικά κονδύλια
Τα παραπάνω καταγγέλλει με ανακοίνωση
της η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών
του ΠΑΜΕ που αποκαλύπτει την κοροϊδία
της κυβέρνησης και απαιτεί άμεση έναρξη
τόσο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας όσο και
της ΠΔΣ σε όλα τα σχολεία της χώρας
Αναλυτικά στην ανακοίνωση της η Γραμματεία
σημειώνει
Η κυβέρνηση όπως είπε επέλεξε να
μόνο το πρόγραμμα Ενισχυτικής για
τα Γυμνάσια Η αλήθεια όμως είναι ότι ούτε
το
για
συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε
ημερομηνίες έναρξης τη στιγμή
η

T

πραγματοποιηθεί

υλοποιήσει

συγκεκριμένες

που βρισκόμαστε στη μέση της σχολικής χρονιάς
και πλησιάζει το Πάσχα Υπενθυμίζουμε

ότι με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου
Παιδείας που χαρακτηρίζει τη διάθεση ωρών
για Ενισχυτική Διδασκαλία ως κακή διοικητική
πρακτική έχει ήδη περιοριστεί η Ενισχυτική
Διδασκαλία και στα Δημοτικά
Το Νοέμβρη του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ αποφάσισε την επανέναρξη των
προγραμμάτων όπου με ευθύνη της
προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ ΠΑΣΟΚ δεν
είχαν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά
παραπάνω

Η

ανακοίνωση για την επανέναρξη συνοδεύτηκε
από μια ολόκληρη προπαγανδιστική
εκστρατεία για την αντισταθμιστική αγωγή
τη στήριξη των πιο αδύναμων μαθητών
από φτωχές οικογένειες
Σήμερα ακόμα μια κοροϊδία αποκαλύπτεται

μαθητών

Οι προτεραιότητες κυβέρνησης EE δεν
χωράνε την υλοποίηση ούτε καν στοιχειωδών

μέτρων για τη στήριξη των εργαζομένων και
των παιδιών τους
Η κοροϊδία και ο εμπαιγμός δηλαδή δεν
τέλος Η κυβέρνηση στην πράξη ακυρώνει
το μέτρο αυτό ενισχύοντας ακόμα πιο
πολύ τη μαθητική διαρροή και τους ταξικούς
έχουν

φραγμούς στην Παιδεία
Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά εργατικών και λαϊκών
οικογενειών ειδικά παιδιά που φέτος
στη Γ τάξη Λυκείων και ΕΠΑΛ τα
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να
κάνουν φροντιστήριο Υπάρχουν οικογένειες
και πολύ φτωχών οικογενειών που
την έναρξη της Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης σαν ανακούφιση
Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης δεν έχει όριο
Οταν η σημερινή κυβέρνηση ήταν στην
είχε βγει στα κάγκελα και υποσχόταν
Ενισχυτική και ΠΔΣ από το Σεπτέμβρη
Τώρα ως κυβέρνηση ακυρώνουν την ΠΔΣ για
την οποία μάλιστα είχαν υποσχεθεί χιλιάδες
βρίσκονται
οποία

ανέργων

περίμεναν

αντιπολίτευση

διορισμούς εκπαιδευτικών Η πραγματικότητα
είναι ότι από το φετινό προϋπολογισμό δεν
προβλέπεται για το 2016 καμία πρόσληψη
εκπαιδευτικών
Φτάνει πια στα ψέματα και την κοροϊδία
Απαιτούμε εδώ και
• Να ξεκινήσει άμεσα τώρα
η Ενισχυτική Διδασκαλία
και η ΠΔΣ σε όλη τη χώρα
• Η Ενισχυτική Διδασκαλία
και η ΠΔΣ να
πλήρως από τον κρατικό
μόνιμων

χρηματοδοτηθούν

προϋπολογισμό

•

Από την επόμενη χρονιά η Ενισχυτική
και η ΠΔΣ να ξεκινούν με την έναρξη
της σχολικής χρονιάς όπως είχε υποσχεθεί
η κυβέρνηση Να εξασφαλιστούν γι αυτό
το λόγο οι απαραίτητοι μόνιμοι καθηγητές
Μόνιμους διορισμούς που να καλύπτουν όλες
τις ανάγκες από την αρχή της σχολικής χρονιάς
Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους να
Διδασκαλία

•

πάρουν ΑΜΕΣΑ πρωτοβουλίες διεκδίκησης
των δίκαιων αυτών αιτημάτων
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