
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Διάλογος – Κινητοποιήσεις για την Παιδεία 
 

 Η δημόσια εκπαίδευση έχει πολλά ανοικτά προβλήματα. Η ΟΛΜΕ οφείλει με την 

παρέμβασή της σε όλα τα επίπεδα, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αγωνιστικής 

διεκδίκησης των αιτημάτων του κλάδου, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του 

δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού. 

 Η ΟΛΜΕ δεν μπορεί να συμμετάσχει σε διάλογο προσχηματικού-επικοινωνιακού 

χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να πάρει όλα τα μέτρα για να 

αποκαλύψει τις επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών στο χώρο της δημόσιας 

εκπαίδευσης. 

 Η συμμετοχή της ΟΛΜΕ σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να έχει 

θεσμικό χαρακτήρα και συγκεκριμένη ατζέντα με στόχευση την προώθηση των 

διεκδικήσεων των αιτημάτων του κλάδου και με ταυτόχρονη πλατιά ενημέρωση των 

συναδέλφων και δημιουργία αγωνιστικών συσπειρώσεων. Επίσης να 

διευκρινίσουμε ότι οι συγκεκριμένες θεματικές διαλέξεις για την Παιδεία, που 

οργανώνει η Επιτροπή Διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας δεν απευθύνονται και 

ούτε μπορεί να αφορούν το συνδικαλιστικό κίνημα. 

 Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΟΛΜΕ πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα όλες τις 

βασικές της θέσεις, που έχουν ψηφιστεί από τα Συνέδρια του κλάδου. 

 Με βάση αυτές τις θέσεις σαν πλαίσιο, η ΟΛΜΕ μαζί με τις ΕΛΜΕ χρειάζεται να 

προχωρήσουν σε παραπέρα επεξεργασία των θέσεων αυτών, με θεματικές 

εκδηλώσεις στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και ευρύτερα στους κοινωνικούς 

φορείς. Θα είναι ιδιαίτερα θετικό αν το άνοιγμα αυτό στη βάση και στην κοινωνία 

πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τους δασκάλους.  
 

Οι βασικοί θεματικοί άξονες για την ΟΛΜΕ είναι: 
 

 Δαπάνες για την Παιδεία 

 Κάλυψη κενών, μόνιμοι διορισμοί – διαδικασία 

 Εργασιακές σχέσεις εκπαιδευτικών (ωράριο, αναβάθμιση ρόλου Συλλόγου 

διδασκόντων, δικαιώματα αναπληρωτών-ωρομισθίων, αριθμός μαθητών στην τάξη, 

κ.ά.) 

 Αποτροπή συστήματος αξιολόγησης-χειραγώγησης 

 Μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού έργου 

 Νέος δημοκρατικός τρόπος επιλογής στελεχών με βασικό κριτήριο την εκλογή από 

τη βάση, και με αντικειμενικά κριτήρια. 

 Δομή εκπαίδευσης  (προσχολική, ενιαία 12χρονη, πρόσβαση σε τριτοβάθμια) 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 



 

Είναι δεδομένο ότι οι θέσεις αυτές της ΟΛΜΕ, θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό άξονα 

δράσης και να απασχολήσουν τον κλάδο το επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος της 

σχολικής χρονιάς. 

Είναι προφανές ότι το πρόγραμμα διεκδίκησης πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μορφές 

επικοινωνίας και συμμαχιών (δάσκαλοι-γονείς), αλλά και την κλιμάκωση των 

κινητοποιήσεων. 

 

Αθήνα, 2/2/2016 
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