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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΔΣ της ΕΛΜΕ Προτύπων
Πειραματικών Σχολείων να ενημερώσει τους πολιτικούς, συνδικαλιστικούς
φορείς για την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα Πρότυπα
Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) μετά την εφαρμογή του νόμου 3966/2011 καθώς
και την ψήφιση των τροπολογιών με το νόμο 4072/2012 και να τους
ευαισθητοποιήσει στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με το
εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών αυτών των σχολείων, μέλη του ΔΣ
της ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών σχολείων συναντήθηκαν με την κ. Εφη
Καλαμαρά, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ, υπεύθυνη για θέματα Παιδείας .
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, η κ. Καλαμαρά μας
ενημέρωσε ότι το κόμμα της είχε διατυπώσει και στο εκλογικό του πρόγραμμα
τη θέση του για κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που αφορούν την
παιδεία άρα και του 3966/11, και ότι από την αρχή είχαν εκφράσει την πλήρη
διαφωνία τους με την ίδρυση των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων.
Συζητήθηκαν τα εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών που
εργάζονται στα ΠΠΣ και η κ Καλαμαρά έκφρασε την αντίθεση της στην
επιλεκτική εφαρμογή από το Υπουργείο Παιδείας των διατάξεων εκείνων που
εντείνουν τον αυταρχισμό και εντατικοποιούν ακόμη περισσότερο την δουλειά
των εκπαιδευτικών. Η εκπρόσωπος του ΣΥΝ μας είπε ότι το κόμμα της θα
σταθεί στο πλευρό των εκπαιδευτικών που θα θελήσουν να ανατρέψουν αυτό
το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας.
Επίσης συζητήθηκε η αναγκαιότητα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των
ενδιαφερομένων μελών καθώς και της ανάπτυξης ενός δημοκρατικού
διαλόγου που θα αφορά στη λειτουργία αυτών των σχολείων έτσι ώστε αυτά
να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση της προάσπισης και της προαγωγής
της Δημόσιας και Δωρεάν εκπαίδευσης, ποιοτικά αναβαθμισμένης, σύγχρονης
και αποτελεσματικής για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Τέλος το Δ.Σ. έδωσε υπόμνημα με σειρά αιτημάτων τα οποία αν
ικανοποιηθούν από την πολιτεία θα βελτίωναν σημαντικά, κατά την άποψη
μας, το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ καθώς και τη
λειτουργία των σχολείων.

