Εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροσώπων 86ης Γ.Σ. της ΔΟΕ
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών "Ο Εμμ. Παπάς"
Τετάρτη 31 Μαϊου 2017

Συνάδελφε,

Πραγματοποιούνται την Τετάρτη 31/5/2017 οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων της 86ης Γ.Σ. της ΔΟΕ, σε
ένα χρονικό σημείο όπου η παρουσία, και μόνο, του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Παιδείας σε συνδυασμό με τις
σιβυλλικές του εξαγγελίες αλλά και των, σε διαρκή εξέλιξη επί το χείρον, αλλαγών που πραγματοποιεί η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας με τροπολογίες σε διάφορα νομοσχέδια, είναι σαφές ότι σηματοδοτούν την αλλαγή των
βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών (του πυρήνα) της δημόσιας εκπαίδευσης.
Πρόκειται για μια σταθερά εξελισσόμενη πορεία ολέθριων αναδιαρθρώσεων που ξεκίνησαν τη Μεγάλη
Εβδομάδα του 2016, με την Υπουργική Απόφαση Φίλη για το «ενιαίο» ολοήμερο σχολείο, η οποία από ότι ολοκάθαρα
φαίνεται θα έχει κατάληξη σε ένα σχολείο που η μορφή του θα ξεπερνά και τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις έχοντας χάσει
το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χαρακτήρα του.
Η Γενική Συνελεύση του Συλλόγου μας καθώς και η 86η Γενική Συνέλευση του Κλάδου, θα πραγματοποιηθούν στη
σκιά του 4ουμνημονίου που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την ελληνική κοινωνία στην απόλυτη εξαθλίωση.Η εκπαίδευση,
όπως είναι φυσικό, θα κινηθεί μέσα στα δεδομένα που διαμορφώνουν οι αποφάσεις της ελληνικής Βουλής.
Αν όμως σκεφτούμε το τι συμβαίνει στην ελληνική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, θα διακρίνουμε ότι η Δημόσια
δωρεάν Παιδεία δεν αποτελεί, δυστυχώς, προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα και
οι εκπαιδευτικοί υποβαθμίζονται οικονομικά και απαξιώνονται κοινωνικά. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα χρόνια της κρίσης.
Σημάδια της αντίληψης ότι η Παιδεία είναι ένα «βάρος» από το οποίο ο δημόσιος τομέας «πρέπει» να απαλλαγεί
προϋπήρξαν της κρίσης και εντάθηκαν ως πολιτικές αποφάσεις στα χρόνια της.
Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται σταθερά
προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου, των μορφωτικών δικαιωμάτων των
μαθητών και της επιστημονικής – οικονομικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών.
Αγωνίζεται πάντα με το θεσμικό ρόλο που υπηρετεί στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συλλόγων

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε.
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δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή .

ό Ολοήμερο σχολείο για όλους τους μαθητές
ό Άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το
νέο σχολείο
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ό Μαζικούς μόνιμους διορισμούς
ό Στήριξη της Ειδικής Αγωγής
ό Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων
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Αξίζουμε περισσότερα

