«Πανεκπαιδευτική Κινητοποίηση 5 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Παιδείας»

Το εκπαιδευτικό κίνημα στα πλαίσια των αγωνιστικών του κινητοποιήσεων, σε συνέχεια των
περσινών του δράσεων, ξεκινά για φέτος με μια κινητοποίηση των δύο μεγάλων εκπαιδευτικών
Ομοσπονδιών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στις 5 Οκτωβρίου (Παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού).
Η συνεχιζόμενη αδιοριστία, η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, η εκκρεμότητα της
άμεσης εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στα δημόσια νηπιαγωγεία σε όλους τους
Δήμους της χώρας, το ασφαλιστικό, το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών, η ανύπαρκτη καθολική
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα άνισα δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών καθώς και οι
διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται σε επίπεδο περιεχομένου της δημόσιας εκπαίδευσης για το
Δημόσιο Σχολείο του 21ου αιώνα (αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά αντικείμενα, ύλη κ.α.)
αναζητούν λύσεις τις οποίες το εκπαιδευτικό κίνημα συνεχίζει να διεκδικεί με κάθε πρόσφορο μέσο
και τρόπο.
Η εμπειρία των οργανωμένων, καλά σχεδιασμένων και δυναμικών κινητοποιήσεων έδωσε
στο πρόσφατο παρελθόν την απάντηση ότι μόνο με αγώνες μπορούμε να πετύχουμε όσα
διεκδικούμε ως κλάδος. Η θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, η
κατάργηση της τιμωρητικής αξιολόγησης, η επαναφορά του τεκμηρίου της αθωότητας των δημόσιων
λειτουργών, η εγκαθίδρυση δημοκρατικών διαδικασιών με ενίσχυση του ρόλου του συλλόγου
διδασκόντων αποτέλεσαν νίκες του εκπαιδευτικού κινήματος μετά από συντονισμένους και επίμονους
αγώνες.
Στην κατεύθυνση αυτή, με άξονα τις σημερινές ανάγκες του δημόσιου σχολείου και των
μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε., καλούμε
όλους τους συναδέλφους να δώσουν δυναμικό παρόν στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση την
παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στις 13:00 στο Υπουργείο Παιδείας και σε όλες τις πόλεις της
χώρας. Δίνουμε τη μάχη να δοθεί ένα τέλος στην αδιοριστία και να καταστήσουμε σαφές πως οι
εξαγγελίες των διορισμών πρέπει να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο με άμεση προκήρυξη για
μόνιμους διορισμούς όλων των ειδικοτήτων από φέτος και να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του
κράτους. Παράλληλα δεν σταματάμε να διεκδικούμε ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου σε
όλα τα επίπεδα και οικονομική-κοινωνική αναγνώριση των εκπαιδευτικών.
Όλοι και Όλες Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018
13:00 στο Υπουργείο Παιδείας
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