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Συναδέλφισσες/
συνάδελφοι,
Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας με το τρίτο
τεύχος της «Φρυκτωρίας».
Στο ψηφιακό ενημερωτικό
δελτίο του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. που
σας κοινοποιούμε, θα βρείτε χρήσιμα στοιχεία που
αφορούν τον κλάδο και τα
οποία προκύπτουν από
μελέτες του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.,
αλλά και από δράσεις και
κείμενα της ETUCE.
Θεματικά οι βασικοί άξονες
της
«Φρυκτωρίας» του
Δεκεμβρίου έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις της
κρίσης στην εκπαίδευση,
αλλά και με τα φαινόμενα
βίας και παρενόχλησης
κατά του εκπαιδευτικού
προσωπικού
Στο τεύχος αυτό επίσης, θα
ενημερωθείτε για τις δράσεις που ανέπτυξε το
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., σε συνεργασία
με τις Ε.Λ.Μ.Ε. αλλά και για
τις ενέργειες στήριξης προς
τους εκπαιδευτικούς.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν και θα
ενταθούν στην κατεύθυνση
της συμβολής μας σε ένα
ευρύτερο διάλογο για τα
προβλήματα του κλάδου
και της εκπαίδευσης γενικότερα.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.
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ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ...
Αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από τη
συγκριτική μελέτη των μισθών των
εκπαιδευτικών στις χώρες της Ευρώπης, με βάση τα στοιχεία από την
Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού δικτύου “Ευρυδίκη» «Teachers’ and
School Heads’ Salaries and
Allowances in Europe, 2011/12”
Μια μελέτη των στοιχείων αυτών
έχει ήδη αναλάβει το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ..
Η μελέτη είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. www.kemete.gr.
Μία πρώτη επεξεργασία των δεδομένων πάντως, δείχνει την καθίζηση
που έχουν υποστεί οι μισθοί των
Ελλήνων εκπαιδευτικών σε σχέση με
τους αντίστοιχους συναδέλφων τους
από χώρες της Ευρώπης, μετά από
την εφαρμογή του νόμου 4024/2011
για το ενιαίο βαθμολόγιο - μισθολόγιο και την αξιολόγηση.
Σύμφωνα με τους πίνακες και τα
διαγράμματα που παραθέτουμε
(σελ.2), οι μισθοί των Ελλήνων εκπαιδευτικών , βρίσκονται πολύ κάτω
από το Μ.Ο. των μισθών των 34 χωρών για τις οποίες δίνονται στοιχεία.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο
μισθός του Έλληνα καθηγητή ανέρχεται στο το 19% του μισθού του
συναδέλφου του στο Λουξεμβούργο,
στο 29% του Νορβηγού, στο 31% του
Γερμανού στο 35% του Δανού στο
42% του Φιλανδού στο 44% του Αυστριακού στο 45% του Ισπανού στο
49% του Σουηδού και το 53% του
Κύπριου καθηγητή.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι στην
κατάταξη αυτή η Ελλάδα βρίσκεται
στην 15η θέση μεταξύ των 17 χωρών της ευρωζώνης, με μόνες χώρες
να έπονται την Εσθονία και τη Σλοβακία.
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Συνέδριο της ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση) «Δράσεις των
εκπαιδευτικών συνδικάτων για την αμφισβήτηση των στερεοτύπων των φύλων και το
διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας»
Ιστορικό
Τον Νοέμβριο του 2011, η ETUCE ξεκίνησε πρόγραμμα
για δράσεις των εκπαιδευτικών συνδικάτων για την
αμφισβήτηση των στερεοτύπων των φύλων και το διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας. Το έργο θα
ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2012.
Τα στερεότυπα των φύλων είναι μία από τις κύριες αιτίες της ανισότητας μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας. Αν και οι γυναίκες έχουν σημειώσει τεράστιες
προόδους όσον αφορά την εκπαίδευση και την απόκτηση προσόντων, οι σταδιοδρομίες τους διακόπτονται
συχνά ή μπλοκάρονται από τις οικογενειακές ευθύνες,
που είναι άνισα κατανεμημένες μεταξύ γυναικών και
ανδρών.
Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαδραματίζουν καίριο
ρόλο στη διαμόρφωση των στερεοτύπων των φύλων
και τα στερεότυπα των φύλων στην εκπαίδευση είναι
ένας από τους λόγους για την ανισότητα των φύλων
στην αγορά εργασίας. Τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών
μπορούν και πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο
στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων. Με τις
δράσεις αυτού του προγράμματος η ETUCE επιδιώκει
να εργαστεί προς την κατεύθυνση των εκπαιδευτικών
συστημάτων, με σκοπό τη μείωση των στερεοτύπων
των φύλων και να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς και
τα συνδικάτα τους, με την απαραίτητη τεχνογνωσία για
την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
Ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό στον τομέα της εκπαίδευσης για να ξεπεραστούν οι έμφυλες διακρίσεις στην
αγορά εργασίας, με στόχο την προώθηση όχι μόνο της
ισότητας των φύλων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αλλά και να προκαλέσει μια αλλαγή στις επιλογές
των μαθητών και των μαθητριών για τη μελλοντική
σταδιοδρομία τους, με την παροχή στους εκπαιδευτικούς και στα συνδικάτα των εκπαιδευτικών τεχνογνωσίας και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης και, κατά συνέπεια, στην κοινωνία στο σύνολό της.
Στόχοι του προγράμματος:
1. Να προσδιορίσει και να εξετάσει τη σχέση μεταξύ
της ανισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας και
την εκπαίδευση: αναπαραγωγή των στερεοτύπων των
φύλων στο μαθησιακό περιβάλλον, μέθοδοι διδασκαλίας, εκπαιδευτικά υλικά και αλληλεπίδραση στην τάξη.
2. Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών συνδικάτων, των φοιτητών

και των μαθητών/τριών σχετικά με το θέμα της ισότητας
των φύλων (ρόλοι, συμμετοχή στην αγορά εργασίας, νομοθεσία, αμοιβές, συμμετοχή των γυναικών στη λήψη
αποφάσεων). Να ενισχυθεί η οπτική της ισότητας των φύλων στη διδασκαλία με σκοπό την άμβλυνση των στερεοτύπων στους μαθητές και τις μαθήτριες (μελλοντικούς
εργαζομένους/εργαζόμενες) για την επιλογή της σταδιοδρομίας τους.
3. Παροχή γνώσεων και πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς για την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία σε
θέματα ισότητας και τις συνθήκες εργασίας εν γένει,
όπως γονική άδεια, άδεια μητρότητας, ίση αμοιβή, σεξουαλική παρενόχληση κ.α. Πληροφόρηση για το έργο που
έχει επιτελεσθεί από τα συνδικάτα σε αυτούς τους τομείς
μέχρι σήμερα, με σκοπό να μπορέσουν οι μαθητές/τριες
να επιλέξουν μια σταδιοδρομία, ανεξαρτήτως των στερεοτύπων των φύλων.
4. Αλλαγή στις διδακτικές προσεγγίσεις, βελτίωση της
στάσης και των προσωπικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών με στόχο την ένταξη της οπτικής του φύλου στην
παιδαγωγική διαδικασία.
5. Προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με βάση τις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.
Τον Μάιο του 2012, η ETUCE διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο με συμμετοχή εκπαιδευτικών από τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα, όπου οι συμμετέχοντες εξέτασαν τα διάφορα εθνικά πλαίσια στην Ευρώπη, όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ της ανισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας και
στην εκπαίδευση και αναζήτησαν τρόπους για να εισαχθεί
η οπτική του φύλου στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Επίσης οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες για το πώς
μπορεί να βελτιωθεί η ευαισθησία σχετικά με την ισότητα
των φύλων στη διδασκαλία με σκοπό την άμβλυνση των
στερεοτύπων
σε
μαθητές/τριες
(μελλοντικούς
εργαζομένους/εργαζόμενες) για την επιλογή σταδιοδρομίας. Επίσης συζητήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη
σύνταξη ενός οδηγού δράσης.
Τελικό Συνέδριο στη Βαρσοβία 11 και 12 Σεπτεμβρίου
2012
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 45 εκπαιδευτικοί (εκπρόσωποι
συνδικαλιστικών οργανώσεων από όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης) από 22 ευρωπαϊκές χώρες.
Την ΟΛΜΕ εκπροσώπησε η αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.
Ελένη Γλαρέντζου.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου:
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
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Συνέδριο της ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση) «Δράσεις των
εκπαιδευτικών συνδικάτων για την αμφισβήτηση των στερεοτύπων των φύλων και το
διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας»
Σύντομη αναφορά στα βασικά σημεία του διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου της ETUCE το Μάιο 2012, από
την Kounka Damianiva (Βουλγαρία).
Εισήγηση με θέμα «Τα στερεότυπα του φύλου στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας με την οπτική του δημοκρατικού πολίτη», Anne Marie Faradji (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο).
Συζήτηση με θέμα «Καταπολεμώντας τα στερεότυπα του
φύλου στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα», Anna
Wotosik,
πρόεδρος
του
“Toward
the
girls
Association” (Πολωνία) και Nilole Mosconi, University
Paris Quest Nanterre (Γαλλία).
Παρουσίαση «καλών πρακτικών» από εκπαιδευτικά συνδικάτα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στην εκπαίδευση από τις Nieves Martinez Ten και
Laura Lopez Machin (Ισπανία), Melanie Bittner
(Γερμανία), Barbara Kutrowska (Πολωνία), Rosamund
McNeil (Ηνωμένο Βασίλειο).
Εισήγηση με θέμα «Στερεότυπα του φύλου στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας» από την Anna Krasteva,
Department of Political Science, New Bulgarian University
(Βουλγαρία).

- Ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.
- Εξάλειψη του χάσματος της εκπροσώπηση των φύλων.
- Ισορροπία εργασίας-ζωής.
-Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και προάσπιση των δικαιωμάτων στο χώρο της εργασίας.
Όλες αυτές οι περιοχές είναι πολύ σημαντικές για την
επίτευξη της ισότητας των φύλων στην πράξη. Μόνο με
τη δέσμευση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
μπορεί αυτό το κοινωνικό ζήτημα να αντιμετωπιστεί.
Η αμφισβήτηση των στερεοτύπων του φύλου στην εκπαίδευση και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας,
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ιδίως σε περιόδους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Οι συστάσεις επικεντρώνονται στις εξής πέντε προτεραιότητες:
1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των συνδικάτων των εκπαιδευτικών στο ζήτημα των στερεοτύπων των φύλων.
2. Ανάπτυξη εργαλείων που να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση.

Ομάδες εργασίας – συζήτηση για τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν τα εκπαιδευτικά συνδικάτα στο θέμα αυτό.

3. Άμβλυνση των επιπτώσεων των στερεοτύπων των
φύλων στην επιλογή σταδιοδρομίας των μαθητών και
των μαθητριών.

Παρουσίαση στην ολομέλεια των αποτελεσμάτων των
ομάδων εργασίας.

4. Λήψη συγκεκριμένων μέτρων ώστε να συμπεριλαμβάνεται το θέμα της ισότητας των φύλων στο διάλογο
με τους εργοδότες.

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012
Συζήτηση με θέμα «Ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας» με τους Kounka
Damianiva (ETUCE), Jo Morris (European Institute for
Gender Equality), Charles Nolda (EFEE), Isabella Biletta
(Eurofound), Anne Marie Faradji (Council of Europe).
Ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και την επικύρωση του «Οδηγού της ETUCE – Η πρόκληση των στερεοτύπων του φύλου στην εκπαίδευση και οι ανισότητες του
φύλου στην αγορά εργασίας».
Ολομέλεια – Συμπεράσματα από τις ομάδες εργασίας.
Οδηγός της ETUCE – Η αμφισβήτηση των στερεοτύπων
του φύλου στην εκπαίδευση και οι ανισότητες του φύλου στην αγορά εργασίας». (Τα βασικά σημεία):
Οι κύριοι τομείς της ETUCE για την ισότητα των φύλων
στην Ευρώπη είναι οι εξής:

5. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από επιτυχείς θεσμικές ή / και νομοθετικές αλλαγές στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης.
Όλα τα υλικά από το συνέδριο είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. kemete.sch.gr στο σύνδεσμο
«ENGLISH».
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Ημερίδες με θέμα «το νέο βαθμολόγιο - μισθολόγιο και η εξέλιξη των
εκπαιδευτικών μέσα από την αξιολόγηση. Το ωράριο των εκπαιδευτικων και οι
συνθήκες του εκπαιδευτικού έργου.»
Στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία η συνδιοργάνωση δύο
ενημερωτικών ημερίδων με
τις ΕΛΜΕ Καστοριάς την
Τετάρτη 3/10, και ΕΛΜΕ
Φλώρινας την Πέμπτη 4/10
και ώρα 19:00.
Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν και κάθισαν
μέχρι τέλους για να ρωτήσουν για τις νέες εξελίξεις
και τις ανατροπές στα οικονομικά και ασφαλιστικά των
εκπαιδευτικών.
Τα θέματα και των δύο ημερίδων ήταν:
Το νέο ΒαθμολόγιοΜισθολόγιο, όλες οι αλλαγές στα ασφαλιστικά των
εκπαιδευτικών και συγκρί-

σεις με τα αντίστοιχα μισθολόγια των εκπαιδευτικών
των άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών.
Το ωράριο, αργίες και διακοπές των εκπαιδευτικών
στην Ελλάδα και σε όλη την
Ευρώπη.
Η αξιολόγηση μέσα από την
εφαρμογή του νέου Βαθμολογίου και ο τρόπος εξέλιξης των εκπαιδευτικών από
το νόμο 4024.
Το ΚΕΜΕΤΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Νικηφόρος
Κωνσταντίνου και ο Γεν.
Γραμματέας Ανδρέας Παπαδαντωνάκης και την ΟΛΜΕ η Οργανωτική Γραμματέας Ελένη Ζωγραφάκη

Ενέργειες στήριξης προς τους εκπαιδευτικούς.
Δωρεάν παραχώρηση δωματίων από
την ΕΛΜΕΚ στην Πάφο

Δωρεάν κατασκηνωτικές θέσεις
για παιδιά εκπαιδευτικών

Η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών Κύπρου
(ΟΕΛΜΕΚ), μετά από αίτημα του Κέντρου
Μελετών (ΚΕΜΕΤΕ), πρόσφερε ΔΩΡΕΑΝ
δεκάδες δωμάτια (Studio, 2 δωματίων με
κουζίνα) στους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, για τις 2 εβδομάδες του Πάσχα αλλά
και τον Ιούλιο του 2012.
Οι ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΤΕ, σε άλλες ιστοσελίδες και στα emails
των σχολείων οδήγησαν δεκάδες εκπαιδευτικούς να κάνουν αίτηση και να μεταβούν
μετά από κλήρωση στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ΟΕΛΜΕΚ στην Πάφο για τις
διακοπές του Πάσχα αλλά και του καλοκαιριού.
Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί για
την περίοδο της πρωτοχρονιάς .
Μείνετε ενήμεροι, παρακολουθώντας την
ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις του
ΚΕ.Μ.Ε.ΤΕ

Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε η
πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών
(ΚΕΜΕΤΕ) να αναζητήσει συνεργασία
με Δήμους και Υπουργεία που διαθέτουν
δικές τους κατασκηνώσεις.
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν άμεσα οι
Δήμοι Αθηναίων και Αγίου Δημητρίου,
οι οποίοι πρόσφεραν δεκάδες θέσεις
ΔΩΡΕΑΝ για τα παιδιά των εκπαιδευτικών.
Το ΚΕΜΕΤΕ απευθύνθηκε αμέσως
στους εκπαιδευτικούς της χώρας μέσω
ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΤΕ, σε όλες τις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, και στα εμαιλ των σχολείων.
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος ήταν δεκάδες
και μετά την κλήρωση στα γραφεία του
Κέντρου Μελετών πάρα πολλά παιδιά
εκπαιδευτικών συμμετείχαν ΔΩΡΕΑΝ
στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα
(Δήμου Αθηναίων) και της Ραφήνας
(Δήμου Αγίου Δημητρίου) σε δύο κατασκηνωτικές περιόδους Ιουλίου και Αυγούστου.

www.kemete.gr

ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.
ΚαστοριάΦλώρινα
3& 4/10/2012

5

ΤΕΥΧΟΣ

3

ΣΕΛΙΔΑ

Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργασίας των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης σε ώρες
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις 27 χώρες της Ε.Ε.
Για μια ακόμη φορά επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από δηλώσεις παραγόντων και δημοσιεύσεις σε Μ.Μ.Ε. το θέμα
του ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Το θέμα ασφαλώς εντάσσεται στην προσπάθεια μείωσης της μισθολογικής δαπάνης και πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσα από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Επειδή κάποιες φορές τα στοιχεία παραποιούνται θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε τους πίνακες για το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία προέρχονται από το Δίκτυο Ευρυδίκη Αριθμοί Κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη
2009 (http://www.eurydice.org). Ολόκληρη η μελέτη στο www.kemete.gr
Χώρες Ε.Ε./27

Κατώτερη Δ.Ε.
Διδακτικές ώρες

Ανώτερη Δ.Ε.
Διδακτικές ώρες

Βέλγιο-γαλ.
Βέλγιο-γερμ.
Βέλγιο-φλαμ.
Βουλγαρία
Δ. Τσεχίας
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες*
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία**
Η.Β. (Αγγλία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία)
***
Η.Β. (Σκωτία)
Μ/Ο Ε.Ε 25/27

18/20
18/20
18
23
17
20
17/21
18/24
22
16/21 Μ.Ο 18,5
17/19
17
18
18
21
18
18/19
20
26

17/18
17/18
17/18
24
16
19
17/20
18/22
22
16/21Μ.Ο18,5
17/19
14
18
18
21
18
18/19
20
20

17/18
14
22
17/22
17
17
13/17

17
14
20
17/22
15
17
11/17

23
19,1

23
18,4

*Αναφέρεται μόνο ο συνολικός εργάσιμος χρόνος
**Αναφέρονται ο διαθέσιμος και ο συνολικά εργάσιμος χρόνος
***Αναφέρεται μόνο ο διαθέσιμος χρόνος
****Ο μέσος όρος αφορά τις χώρες της Ε.Ε. που υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία

Κατώτερη
Δ.Ε.
Διαθέσιμος
χρόνος
Στο σχολείο

Κατώτερη Δ.Ε.
Διαθέσιμος χρόνος
Στο σχολείο

30
30

30
30

20
30

20
30

22

22

28

28

35

35

19/25
31
32

17/27
31
32

23
27,5 ****
Μ/Ο Ε.Ε
10/27

23
27,5****
Μ/Ο Ε.Ε 10/27
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Διαθέσιμος χρόνος
Ο αριθμός ωρών παρουσίας στο σχολείο την εβδομάδα αφορά στον διαθέσιμο χρόνο, εκτός από
τον διδακτικό χρόνο, που αφιερώνεται στην εκτέλεση καθηκόντων στο σχολείο ή σε άλλη τοποθεσία που καθορίζεται από τον διευθυντή του σχολείου.
Δέκα χώρες καθορίζουν ακριβή χρόνο που οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο
σχολείο κάθε εβδομάδα. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι
παρόντες στο σχολείο κάθε βδομάδα δεν ξεπερνά τις 30 ώρες, εκτός από την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία, Βόρειο Ιρλανδία).
Όσον αφορά το διαθέσιμο χρόνο στο σχολείο από τις χώρες που υπάρχουν στοιχεία ο μέσος όρος
είναι 27.5 ώρες και για την κατώτερη και για την ανώτερη β/θμια εκπαίδευση, ενώ για την Ελλάδα
είναι 30 ώρες.

7

Η Εκπαίδευση ….σε κρίση!
(Αποσπάσματα από το περιοδικό της Education International «Worlds of Education»)

Ηνωμένο Βασίλειο: «Η τέλεια
Καταιγίδα. Μέτρα λιτότητας
και μεταρρυθμίσεις υπονομεύουν την ισότητα στην εκπαίδευση», David Rose
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δαπάνες για την παιδεία θα μειωθούν
κατά 14,4% μεταξύ 2010/11 και
2014/15. Είναι πολύ ανησυχητικό
το γεγονός, ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση από το 1950. Αυτές οι δημοσιονομικές περικοπές
έχουν αρχίσει ήδη να επηρεάζουν
αρνητικά την εκπαίδευση, και
ειδικά μια σειρά έργων που προορίζονται για τη στήριξη εκείνων
των μαθητών/τριών που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι για πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα έχει σταματήσει η απευθείας χρηματοδότηση των σχολείων από την κεντρική κυβέρνηση και αυτά τα
χρήματα δίνονται μέσω των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών, με
αποτέλεσμα τη μειωμένη χρηματοδότηση.
Ισπανία: «Η επίθεση στη δημόσια
εκπαίδευση»,
Mar

Προβλεπόμενες περικοπές στη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Ομάδα

Προβλέψεις για τη μείωση

Δημοτικό (6-10 ετών)

75% των σχολείων θα αντιμετωπίσουν
μια πραγματική μείωση του προϋπολογισμού τους όσον αφορά το 2012

Δευτεροβάθμια (11-16)

90% των σχολείων θα αντιμετωπίσουν
μια πραγματική μείωση του προϋπολογισμού όσον αφορά το 2012

Δευτεροβάθμια (16-18)

15,8% μείωση της χρηματοδότησης μεταξύ 2011-12 και
2014-15

Παραδείγματα των βασικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απειλούνται
Πρόγραμμα

Σκοπός

Κατάσταση

Κάθε παιδί ένας αναγνώστης

Πρόσθετη διδακτική
στήριξη για μικρά παιδιά
στην ανάγνωση

Μετρήστε αριθμούς

Πρόσθετη διδακτική
στήριξη για μικρά παιδιά
στην αριθμητική

Στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών
αυτά τα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο
κινδυνεύουν να μειωθούν ή και να καταργηθούν

Φροντιστήριο για τον
καθένα

Πρόσθετη διδακτική
στήριξη στα Μαθηματικά και τα Αγγλικά για
τις ηλικίες 7-16
Επιχορηγήσεις για παιδιά ηλικίας 16-18 ετών
για την αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση

Candela
Οι μεγαλύτερες περικοπές στην
εκπαίδευση αφορούν εκείνα τα
προγράμματα που απευθύνονται
σε μαθητές/τριες που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ το 44%
των μαθητών/τριών της χώρας
ανήκει σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Είναι παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό
εισόδημα, με έλλειψη μορφωτικού επιπέδου ή από οικογένειες
πρώτης ή δεύτερης γενιάς μεταναστών. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσια σχολεία.
Ένα από τα βασικά προβλήματα

Εκπαιδευτικό επίδομα

Συμβουλευτική

Ατομική συμβουλευτική
και επαγγελματικός προσανατολισμός σε σχολεία και κολλέγια

Η χρηματοδότηση
από 560m £ έχει
αντικατασταθεί με
ένα μικρότερο ποσό
των 180m£
Οι σύμβουλοι αντικαθίστανται από τηλεφωνικές και διαδικτυακές συμβουλές

σύμφωνα με τα συνδικάτα των
εκπαιδευτικών, που οργανώνουν
μαζικές αντιδράσεις για τις περικοπές στην εκπαίδευση, είναι, ότι
ενώ έχουν περικοπεί οι δαπάνες
για τη δημόσια εκπαίδευση, το
κράτος χρηματοδοτεί την ιδιωτική
εκπαίδευση.

σουν στην επιλογή του σχολείου.
Επιπλέον, τα «καλύτερα» σχολεία
θα λάβουν κίνητρα. Στην Καταλονία, έχει δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας με πλήρη αρμοδιότητα να κατευθύνει τη διαδικασία αξιολόγησης και να λαμβάνει
δωρεές από δημόσιες και ιδιωτικές
Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην επιχειρήσεις.
Ισπανία κυριαρχείται από τα λεγό- Το συνδικάτο των εκπαιδευτικών
μενα educación concertada, που USTEC-STES δηλώνει: «οι πολιείναι ιδιωτικά σχολεία επιδοτού- τικές αυτές δεν εξυπηρετούν τις
μενα από την κυβέρνηση. Η Ρω- ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήμαιοκαθολική Εκκλησία διαχειρί- ματος αλλά τα ιδιωτικά συμφέροζεται τα δύο τρίτα των σχολείων ντα».
αυτών. Η σημερινή κυβέρνηση
προτίθεται να επεκτείνει αυτό το
μοντέλο και στην προπανεπιστη- Αργεντινή: «Στήριξη από το
μιακή εκπαίδευση, η οποία, μέχρι κράτος για τα δικαιώματα των
τώρα, είναι ως επί το πλείστον εργαζομένων», Eduardo Pereyra
δημόσια. Τουλάχιστον σε τέσσε- Όσον αφορά την εκπαίδευση,
ρις αυτόνομες Περιφέρειες έχει τρεις βασικοί νόμοι ψηφίστηκαν
αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια η μετά από αιτήματα της συνομοχρηματοδότηση στον τομέα αυτό σπονδίας των συνδικάτων των εκμε την παροχή κεφαλαίων για τη παιδευτικών CTERA. Πρώτον, ο
δημιουργία νέων επιδοτούμενων νόμος για την αύξηση των δαπαιδιωτικών σχολείων, σε βάρος της νών στην εκπαίδευση στο 6% του
δημόσιας εκπαίδευσης.
ΑΕΠ (τώρα είναι στο 6,4%). ΔεύΈνα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι τερον, ο νόμος για την Επαγγελη εισαγωγή του μοντέλου ανταγω- ματική-Τεχνική Εκπαίδευση. Και
νιστικότητας- αποδοτικότητας και τρίτον, ο νέος Εθνικός Νόμος για
παραγωγικότητας στην εκπαίδευ- την Παιδεία ο οποίος καταργεί τον
ση με όρους ελεύθερης αγοράς. προηγούμενο για την αποκέντρωΥπερασπιστές του ιδιωτικού τομέ- ση και την ιδιωτικοποίηση της εκα προωθούν το «δικαίωμα στην παίδευσης, θέτοντας έτσι το κράελευθερία της επιλογής του σχο- τος ξανά, στο ρόλο του ως προλείου» για τις οικογένειες. Η ιδέα στάτη του δικαιώματος στην εκαυτή εναρμονίζεται τέλεια με το παίδευση.
προωθούμενο νέο σύστημα αξιο- Επιπλέον, η κυβέρνηση αποφάσιλόγησης, το οποίο χρησιμοποιεί σε την παροχή επιδόματος τέκνου
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των για όλα τα παιδιά στη χώρα και
σχολείων σαν μοναδικό κριτήριο. όχι μόνο για τα παιδιά των εργαΤον περασμένο Ιανουάριο, το Υ- ζόμενων. Αυτό το μέτρο αποτελεί
πουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ακόμα ένα βήμα προς την απαραίτην πρόθεσή του να εφαρμόσει το τητη κοινωνική ισότητα που η
συστηματικό έλεγχο της ακαδημα- CTERA σταθερά επιδιώκει.
ϊκής επίδοσης, που θα οδηγήσει
στη δημιουργία ενός συστήματος Ακόμα, η επιτυχής διαπραγμάτευκατάταξης μεταξύ των σχολείων. ση του συνδικάτου με την κυβέρΔεν είναι ακόμα σαφές αν τα απο- νηση εξασφάλισε τον κατώτατο
τελέσματα αυτά θα δημοσιευθούν. μισθό και καλύτερες συνθήκες
Αλλά θα πρέπει να σταλούν σε εργασίας για τους εκπαιδευτικούς
κάθε οικογένεια για να τη βοηθή- σε εθνικό επίπεδο.

Περισσότερα από 1.000 σχολεία
έχουν ανοίξει από το 2003, αν και
η χώρα εξακολουθεί να έχει ανάγκη
περισσότερα.
Δωρεάν
netbooks δόθηκαν σε κάθε μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
βοηθώντας να γεφυρωθεί το χάσμα στην εκπαιδευτική ανισότητα.
Η Γ. Γραμματέας της CTERA
Stella Maldonado θεωρεί ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της
κρίσης στην Αργεντινή πριν από
μια δεκαετία και τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη. Τονίζει ότι
«χάρη στην αντίσταση του συνόλου της χώρας, και ιδιαίτερα των
συνδικαλιστικών και κοινωνικών
οργανώσεων, η Αργεντινή έχει
τώρα μια κυβέρνηση που μπορεί
να αναγνωρίζει στο λαό της την
επιθυμία για μια καλύτερη ζωή.
Μόνο ανταποκρινόμενοι στα συμφέροντα του λαού και όχι των επιχειρήσεων και των κερδοσκόπων,
θα έχουμε δίκαια, ισότιμα και δημοκρατικά έθνη».

Βία και παρενόχληση
κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού
Πορίσματα σχετικού προγράμματος της ETUCE
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης από τρίτους στα σχολεία

Εισαγωγικά
Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (ETUCE),
εκτιμώντας τη σοβαρότητα των περιστατικών βίας κατά των εκπαιδευτικών από τρίτους (γονείς,
μαθητές/-τριες κ.ά.) στα σχολεία
των χωρών μελών της ΕΕ, ανέλαβε
την εκπόνηση ενός σχετικού προγράμματος, που κατέληξε πρόσφατα στη σύνταξη ενός Οδηγού Εφαρμογής. Το πνεύμα στο οποίο κινήθηκε αυτή η συλλογική εργασία, η θεωρητική επεξεργασία των ποικίλων
πτυχών του, οι κατευθύνσεις και τα
προτεινόμενα μέτρα εκτίθενται στη
συνέχεια.
Ο Οδηγός Εφαρμογής, περίληψη
του οποίου παρατίθεται στο τέλος
αυτού του άρθρου, εκπονήθηκε στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
«Κοινωνικοί εταίροι στην εκπαίδευση που ανησυχούν για τη βία στα
σχολεία: Πώς θα επιτύχουμε την
πρόληψη και τον περιορισμό της
βίας και της παρενόχλησης ‘από
τρίτους’ στα σχολεία». Στηρίζεται
στα αποτελέσματα των συζητήσεων
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του προγράμματος,
όπου συνέβαλαν ενεργά αντιπρόσωποι τόσο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (ETUCE) όσο και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Εργοδοτών στην Εκπαίδευση (EFEE).
Τα σχολεία, ως εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών και άλλου
σχολικού προσωπικού και ως μαθησιακό περιβάλλον των νέων ανθρώπων, πρέπει να είναι ασφαλή και
σίγουρα, ώστε να διασφαλίζουν το
καλύτερο δυνατό πλαίσιο διδασκαλί-

ας και μάθησης.
Τα περιστατικά βίας στα σχολεία
επηρεάζουν τη διδασκαλία και έχουν
βλαπτική επίδραση στο εργασιακό
περιβάλλον
των
διδασκόντων/
διδασκουσών και στην ποιότητα μάθησης των μαθητών/-τριών. Ενώ τα
κρούσματα πιο βίαιων περιστατικών,
όπως οι καταστάσεις ΑΜΟΚ, παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο (είναι
λιγότερο από το 5% των καταστάσεων βίας «από τρίτους»), κάθε περιστατικό βίας μπορεί να αποβεί οδυνηρό τόσο για όσες/όσους συμμετέχουν άμεσα σε αυτό όσο και για
όσες/όσους παρίστανται ως μάρτυρες, προσωπικό ή μαθητές/-τριες.
Στην πραγματικότητα, είναι σε σχετικά υψηλό ποσοστό τα περιστατικά
βίαιης δραστηριότητας στα οποία
εκτίθενται οι εκπαιδευτικοί και το
λοιπό προσωπικό του σχολείου σε
καθημερινή βάση και τα οποία αναστατώνουν το διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον.
Καθίσταται, συνεπώς, επιβεβλημένο
οι κοινωνικοί εταίροι της εκπαίδευσης να αναλάβουν σχεδιασμένη κοινή δράση για την πρόληψη της βίας
και της παρενόχλησης του προσωπικού στα σχολεία, και να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα όπου τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν και οι
εκπαιδευτικοί και οι εργοδότες τους
να μπορούν να επιτελέσουν το έργο
τους σε θετικό, υγιές και ασφαλές
πλαίσιο. Αυτό είναι πιο αναγκαίο σε
καιρούς οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, γιατί σε αυτές τις συνθήκες η συνολική επιδείνωση της
ευημερίας της κοινωνίας και των
κριτηρίων της ποιότητας ζωής προκαλεί απογοήτευση, που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα σχολεία. Οι κοινωνικοί εταίροι στην εκπαί-

δευση ενδιαφέρονται ολοένα και
περισσότερο για τις επιπτώσεις της
βίας από τρίτους στους εκπαιδευτικούς και τους εργοδότες στο χώρο
της εκπαίδευσης, όχι μόνο γιατί υπονομεύουν την υγεία και την αξιοπρέπεια των ατόμων, αλλά επίσης γιατί
έχουν πρακτικές οικονομικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις συχνές απουσίες από το χώρο εργασίας, τις ηθικές διαστάσεις και τον κύκλο εργασίας του προσωπικού. Το «τρίτο μέρος» μπορεί επίσης να δημιουργήσει
ένα περιβάλλον επισφαλές, ακόμη
και εχθρικό προς το κοινό, και κατά
συνέπεια να έχει ευρέως αρνητικό
κοινωνικό αντίκτυπο.
Με την προοπτική να προκύψει μια
συνεχής αλλαγή που θα έχει διαρκή
αντίκτυπο στο σχολικό περιβάλλον,
χρειάζεται να ξεκινήσουν έγκαιρα
δράσεις που θα προσδιορίζουν επακριβώς και θα ενισχύουν τις θεμελιώδεις αξίες του σχολείου και θα
εμπλέκουν όλους τους αρμόδιους
στη σχολική εκπαίδευση, κοινωνικούς εταίρους, σχολική ηγεσία, εκπαιδευτικούς, μαθητές/-τριες και
γονείς. Προς τούτο, απαιτούνται συνεχείς δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, ώστε
να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης
της πρόληψης της βίας από τρίτους
ως προϋπόθεσης για υγιή και ασφαλή σχολεία.
Το ντοκουμέντο αυτό αντανακλά την
εργασία των κοινωνικών εταίρων
στην εκπαίδευση για την πρόληψη
και μείωση της βίας και της παρενόχλησης από τρίτους στην εκπαίδευση
ως ακρογωνιαίο λίθο για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών δράσεων στο
θέμα αυτό σε ευρωπαϊκή, εθνική,
περιφερειακή και τοπική κλίμακα.

Υποδομή
Η εφαρμογή του Οδηγού πρέπει να
θεωρηθεί ως προέκταση της εργασίας των κοινωνικών εταίρων στην εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο.
Το 2010 οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί
Εταίροι στο χώρο της εκπαίδευσης,
οι τοπικές κυβερνήσεις, τα νοσοκομεία, η ιδιωτική ασφάλεια και οι τομές του εμπορίου, αντιπροσωπευόμενοι από τους φορείς ETUCE, EFEE,
EPSU,
CEMR,
UNI-EUROPA,
HOSPEEM,
COESS
και
EUROCOMMERCE, συμφώνησαν και
δεσμεύτηκαν σε Πολυτομεακές Οδηγίες για την Αντιμετώπιση της Βίας
και της Παρενόχλησης από τρίτους
σε σχέση με την Εργασία.
Σύμφωνα με την ΕΕ και την εθνική
νομοθεσία,
εργοδότες
και
εργαζόμενοι/-ες έχουν υποχρεώσεις
στο πεδίο της υγιεινής και ασφάλειας. Είναι καθήκον της εργοδοσίας να
διασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων σε κάθε
τομέα που σχετίζεται με την εργασία. Καθώς μια κοινή προσέγγιση στην
υγιεινή και ασφάλεια έχει αποδειχτεί ως πλέον επιτυχής, οι εργοδότες
έχουν επίσης την υποχρέωση να διαβουλεύονται με τους εργαζομένους
και/ή τους/τις αντιπροσώπους των
εργαζομένων και να επιτρέπουν
στους εργαζόμενους να συμμετέχουν
σε όλα τα ζητήματα που αφορούν
την υγιεινή και την ασφάλεια στην
εργασία. Οι πολυ-τομεακές οδηγίες
περαιτέρω αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τη διατομεακή «ΣυμφωνίαΠλαίσιο για την παρενόχληση και τη
βία στην εργασία», που υπογράφηκε
από τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς
Εταίρους τον Απρίλιο του 2007. Στοχεύουν στην υποστήριξη κοινών δραστηριοτήτων από εργοδότες, εργαζομένους και αντιπροσώπους /
συνδικάτα, για την πρόληψη, τη μείωση και τον περιορισμό της βίας από
τρίτους, καθώς και των συνεπειών
της. Προάγουν μέτρα για περαιτέρω
ενίσχυση της συνειδητοποίησης του
θέματος αυτού δείχνοντας τη δέσμευση των κοινωνικών εταίρων σε
από κοινού εργασία και συμμετοχή

σε κοινές εμπειρίες και καλές πρακτικές. Περαιτέρω, αυτές οι κατευθύνσεις παρέχουν σε εργοδότες και
εργαζομένους και στους αντιπροσώπους τους σε όλα τα επίπεδα κατευθυντήριες αρχές για προσδιορισμό,
πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων εργασίας που
σχετίζονται με την παρενόχληση και
τη βία που υποκινείται από
«τρίτους». Το πρόγραμμα των ETUCE
και EFEE «Κοινωνικοί Εταίροι στην
Εκπαίδευση ενδιαφερόμενοι για τη
βία στα σχολεία: Πώς θα εφαρμοστούν πρόληψη και περιορισμός της
βίας και της παρενόχλησης από
‘τρίτους’ στα σχολεία», στόχευσε
επακριβώς σε αυτά τα σημεία εστιάζοντας συγκεκριμένα στις ειδικές
προκλήσεις της βίας και της παρενόχλησης από τρίτους στον τομέα της
εκπαίδευσης.
Προάγοντας κοινή δράση της ETUCE
και της EFEE κατά της βίας από τρίτους στην εκπαίδευση η παρούσα
πρωτοβουλία συνέβαλε στην πραγμάτωση των στόχων σχετικά με την
πρόσληψη και την κοινωνική πολιτική της ΕΕ, όπως ρητά προσδιορίζονται στη «Στρατηγική Ευρώπη 2000»
με τις πρωτοβουλίες/ναυαρχίδες
της για έξυπνη, αειφόρο και ενταξιακή ανάπτυξη, καθώς και στην Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα. Το
πρόγραμμα στόχευε, επίσης, στη
συνέχιση της υποστήριξης των εθνικών εταίρων στην εκπαίδευση στην
εφαρμογή σχεδίων δράσης των κοινωνικών εταίρων σε αυτό το πεδίο,
την Ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο
για την παρενόχληση και τη βία στην
εργασία και ιδίως την Οδηγία
89/391/EEC για την εισαγωγή μέτρων ενθάρρυνσης καινοτομιών στην
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, παράλληλα με τη στρατηγική για την
υγεία και την ασφάλεια της ΕΕ.
Με αυτή την πρωτοβουλία οι κοινωνικοί εταίροι του τομέα της εκπαίδευσης επιδίωξαν να ενισχύσουν τη
συνειδητοποίηση πάνω στο θέμα της
βίας από τρίτους στο σχολικό επίπεδο και να προωθήσουν περαιτέρω
τις πολυ-τομεακές οδηγίες για την
αντιμετώπιση της βίας και της παρε-

νόχλησης που σχετίζεται με την εργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στον εκπαιδευτικό τομέα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη. Η ETUCE και η
EFFEE εξέτασαν ως ποιο βαθμό η βία
από τρίτους αφορά τον εκπαιδευτικό
τομέα στην Ευρώπη, και περιέγραψαν αδρομερώς τη δράση των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των
εργοδοτών σε ό,τι αφορά τα μέτρα
πρόληψης της βίας από τρίτους για
την υποστήριξη της εργασίας σε αυτό τον τομέα. Γι’ αυτό το σκοπό
πραγματοποιήθηκαν δύο περιφερειακά σεμινάρια, στις 26 Απριλίου
2012 στη Βαρσοβία και στις 7 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες, όπου και
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
των τριών μελετών περίπτωσης επί
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Πολωνίας.
Ορισμός της βίας από τρίτους για
τον εκπαιδευτικό τομέα
Η βία από τρίτους είναι διαδεδομένη
μορφή βίας και παρενόχλησης. Η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (EU-OSHA)
ορίζει τη βία από τρίτους ως
«φυσική βία, λεκτική επιθετικότητα
ή απειλή φυσικής βίας κατά την οποία ο/η επιτιθέμενος/-η δεν είναι
συνάδελφος στην εργασία, π.χ. είναι
ένα πρόσωπο, θαμώνας, πελάτης ή
πάσχων, που απολαμβάνει τα παρεχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Η βία
κατά ενός/μιας εκπαιδευτικού, π.χ.
από μέρους μαθητή/-μαθήτριας ή
γονέα, θα θεωρούνταν, συνεπώς,
βία από τρίτους και ως τέτοια θα
ήταν ένας επαγγελματικός κίνδυνος
(απειλή) για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που καλύπτεται από τη σχετική ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Εξετάζοντας περιπτώσεις βίας από
τρίτους, υπάρχουν δύο πλευρές που
πρέπει να εξετάζονται: η πρώτη η
πλευρά της βίας και η δεύτερη η
πλευρά του τρίτου μέρους. Η πλευρά της βίας φαίνεται προφανές να
εξηγηθεί ως επιθετικότητα, που μπορεί να είναι τόσο φυσική όσο και/ή
λεκτική. Η δεύτερη πλευρά, της βίας

από τρίτους, είναι πιο σύνθετη και
θεμελιώνεται σε μια νομική έννοια:
το τρίτο μέρος είναι ένα πρόσωπο
εκτός της σχέσης μεταξύ των δύο
μερών (ανθρώπων) που συνδέονται
νομικά με συμβόλαιο, π.χ. με ένα
συμβόλαιο απασχόλησης.
Με άλλα λόγια, ένας εργοδότης, π.χ.
μια τοπική ή κεντρική εκπαιδευτική
αρχή ή ένας διευθυντής σχολείου,
θα θεωρούνταν «πρώτο μέρος». Το
δεύτερο μέρος είναι, συνεπώς, ένας/
μια εκπαιδευτικός, ένας διδάσκων/
μια διδάσκουσα ή ένα μέλος του
σχολικού προσωπικού. Συνεπώς, γονείς, μαθητές/-τριες, συγγενείς ή
φίλοι τους, παλιότεροι μαθητές/τριες ή μέλη της ευρύτερης κοινότητας και οι όμοιοι θα μπορούσαν να
θεωρηθούν ως τρίτο μέρος.
Στο πρώτο περιφερειακό σεμινάριο
οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων
προσδιόρισαν τις ιδιαιτερότητες της
βίας από του τρίτους στον τομέα της
εκπαίδευσης που διαφοροποιούν τις
επιπτώσεις της βίας από τρίτους στο
διδακτικό προσωπικό από τις επιπτώσεις της στο προσωπικό άλλων
τομέων. Αυτές οι διαφορές εξηγούν
γιατί είναι απαραίτητο το ζήτημα της
βίας από τρίτους να αφορά ειδικά
και τον τομέα της εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών των λόγων συγκαταλέγονται:
ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσωπικού – πράξεις βίας που εκδηλώνονται κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού για τον απλό λόγο ότι το συγκεκριμένο
πρόσωπο
είναι
διδάσκων/-ουσα, εκπαιδευτής/-τρια
ή εργάζεται σε εκπαιδευτικό χώρο,
εντάσεις κατά του εκπαιδευτικού
προσωπικού ως παρόχων εκπαίδευσης
και
ταυτόχρονα
ως
αξιολογητών/-τριών των επιδόσεων
των μαθητών/-τριών,
μακροπρόθεσμη σχέση (μαθητές/τριες και αντίστοιχοι γονείς/
οικογένεια),
η εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό και
νομική υποχρέωση – οι μαθητές/τριες δεν μπορούν να αποκλειστούν
από το σχολείο όπως οι χρήστες/
πελάτες από ένα κατάστημα.
Οι Πολυτομεακές Κατευθύνσεις για

το Χειρισμό της Βίας και της Παρενόχλησης από Τρίτους που σχετίζεται
με την εργασία εξηγούν περαιτέρω
ότι η βία από μέρους τρίτων θα μπορούσε να είναι μια «εφάπαξ» ενέργεια ή, αντίθετα, ένα πιο συστηματικό περίγραμμα ή συμπεριφορά, από
ένα άτομο ή μια ομάδα, που πηγάζει από τις πράξεις ή τη συμπεριφορά πελατών, θαμώνων, ασθενών,
χρηστών υπηρεσιών, μαθητών/τριών ή γονέων, μελών της κοινότητας ή ενός παρόχου υπηρεσιών.
Μπορεί να υποκινηθεί από συναισθηματικούς λόγους, προσωπική
απαρέσκεια, προκαταλήψεις εδραζόμενες σε φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα και πεποιθήσεις,
αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό και εικόνα του σώματος. Μπορεί να συνιστά ποινικά αδικήματα κατά του εργαζομένου/της
εργαζόμενης και της υπόληψης του/
της ή της περιουσίας του εργοδότη
ή πελάτη, και μπορεί να είναι μια
οργανωμένη ή μια ευκαιριακή πράξη, που απαιτεί την παρέμβαση των
δημόσιων αρχών. Μπορεί να επηρεάζει καθοριστικά την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα των θυμάτων, και να συμβαίνει στο χώρο εργασίας, στο δημόσιο χώρο ή σε ιδιωτικό περιβάλλον, και να σχετίζεται με την εργασία. Η βία από τρίτους μπορεί επίσης
να συμβαίνει ως παρενόχληση ή βία
από τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα
(cyber-bullying/cuber-harassment),
μέσω των ευρέος φάσματος τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.
Για την αντιμετώπιση της βίας από
τρίτους στα σχολεία απαιτείται να
προσδιοριστούν ολοκληρωμένα μέτρα και να καθιερωθούν κοινές διαδικασίες που θα απαντούν στο ζήτημα και να δείχνουν τις αναγκαίες
αλλαγές.
Μια συνοπτική παρουσίαση του Οδηγού Εφαρμογής για την αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης
από τρίτους στον τόπο εργασίας σε
ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Οδηγός Εφαρμογής
Πώς να αποτρέπεται και να περιορίζεται η βία και η παρενόχληση
από τρίτους στα σχολεία

Ο Οδηγός Εφαρμογής αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Social Partners in Education
Concerned about Violence in Schools
(Κοινωνικοί Εταίροι στην Εκπαίδευση
που Ανησυχούν για τη Βία στα Σχολεία). Βασίζεται στα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων του προγράμματος στις οποίες συνεισέφεραν ενεργά εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Συνδικαλιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών (ETUCE) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργοδοτών στην
Εκπαίδευση (EFEE).
Εκτιμώντας τόσο τις διαφορετικές πολιτισμικές συνθήκες όσο
και τις διαφορετικές συνθήκες ανά
χώρα, οι κοινωνικοί εταίροι επιβεβαιώνουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον
τους για την επίτευξη ενός κοινού
στόχου σύμφωνα με τον οποίο τα
σχολεία, τα οποία αποτελούν το εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων και το μαθησιακό
περιβάλλον για τα νεαρά άτομα, είναι ασφαλή και προστατευμένα έτσι,
ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο
δυνατό πλαίσιο για τη διδασκαλία
και τη μάθηση.

Η εκπαίδευση είναι ένας από
τους τομείς με τον υψηλότερο
κίνδυνο εκδήλωσης βίας από τρίτους. Παρόλο που η εκδήλωση
των πλέον σοβαρών κρουσμάτων
βίας παραμένει σε χαμηλό επίπεδο, κάθε κρούσμα βίας μπορεί να
είναι οδυνηρό τόσο για τους
άμεσα εμπλεκόμενους όσο και
για εκείνους που το παρακολουθούν.
Σύμφωνα με το δίκαιο της
ΕΕ και το εθνικό δίκαιο, αμφότεροι, εργοδότες και εργαζόμενοι,
έχουν υποχρεώσεις στον τομέα
της υγείας και της ασφάλειας.
Επιπλέον, το 2010, οι Ευρωπαίοι
Κοινωνικοί Εταίροι από τους κλάδους της εκπαίδευσης, της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, της υγειονομικής περίθαλψης, της ιδιωτικής
προστασίας και του εμπορίου δεσμεύτηκαν να τηρούν τις Διακλαδικές κατευθύνσεις αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης από τρίτους στον τόπο εργασίας.
Οι κοινωνικοί εταίροι στην
εκπαίδευση ανησυχούν για τις
επιπτώσεις της βίας και της παρενόχλησης από τρίτους στους εκπαιδευτικούς και στους υπόλοιπους εργαζομένους στον κλάδο
της εκπαίδευσης, διότι δεν υπονομεύουν μόνο την υγεία και την
αξιοπρέπεια του ατόμου, αλλά
έχουν και πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις σε σχέση με την
απουσία από την εργασία, το ηθικό κλίμα και τη ρευστότητα του
προσωπικού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά
τις οποίες η γενικότερη υποβάθμιση της κοινωνικής ευημερίας
και των προτύπων διαβίωσης
προκαλεί δυσχέρειες που ενδέχεται να έχουν αρνητική αντανάκλαση στα σχολεία.
Με στόχο να επιφέρουν
μια αλλαγή που θα έχει επιπτώσεις διαρκείας στο σχολικό περιβάλλον, οι δράσεις που προσδιορίζουν και ενισχύουν τις θεμελιώδεις αξίες στο σχολείο (π.χ. αμοιβαίος σεβασμός, δημοκρατική
πολιτική συνείδηση) θα πρέπει να
ξεκινούν από μικρή ηλικία και θα
πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές
όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς
της εκπαίδευσης, οι κοινωνικοί
εταίροι, οι διευθυντές των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τους. Γι’ αυτό το
λόγο, χρειάζεται συνεχής δημόσια
επένδυση στην εκπαίδευση, σε
όλα τα επίπεδα, για να διασφαλιστεί μια παιδεία υψηλής ποιότητας, περιλαμβανομένης της πρόληψης της βίας και της παρενό-

χλησης από τρίτους ως προϋπόθεσης για υγιή και ασφαλή σχολεία.
Πέρα από τον ορισμό της
βίας και της παρενόχλησης από
τρίτους για τον κλάδο της εκπαίδευσης, ο οποίος περιλαμβάνει
τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν
τις επιπτώσεις της βίας και της
παρενόχλησης από τρίτους στο
διδακτικό προσωπικό από τις επιπτώσεις στο προσωπικό που εργάζεται σε άλλους κλάδους, ο Οδηγός αυτός αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος.
Ο Οδηγός θα πρέπει να αξιολογείται και να προσαρμόζεται στις
εθνικές συνθήκες αναφορικά με
τη βία και την παρενόχληση των
εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζόμενων στην εκπαίδευση από τρίτους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένου τόπου εργασίας.
Ο Οδηγός εξηγεί τα πέντε
συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται για την πρόληψη και τον
περιορισμό της βίας και της παρενόχλησης από τρίτους στα σχολεία και θυμίζει τη σημασία που έχει
η παρακολούθηση των επιπτώσεων των μέτρων που λαμβάνονται
μέσω τακτικών επισκοπήσεων. Τα
πέντε βήματα είναι τα εξής:
Βήμα 1: Διαπίστωση της
κατάστασης - Ξεκινήστε κατανοώντας την κατάσταση,
Βήμα 2: Συνεργασία – Λήψη πρόσφορων και σωστά κατευθυνόμενων μέτρων,
Βήμα 3: Προώθηση καλών πρακτικών,
Βήμα 4: Αναφορά περιστατικών – Γνωρίζοντας πώς και
από πού να ζητήσετε βοήθεια,
και Βήμα 5: Αρχική και διαρκής
εκπαίδευση.
Τα αποτελέσματα του
προγράμματος τροφοδοτούν τις

εργασίες της Ευρωπαϊκής Κλαδικής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για την Εκπαίδευση και βοηθούν στη σύνταξη της κοινής
έκθεσης προόδου για τον κλάδο
της εκπαίδευσης, την οποία οι
κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν
να υποβάλουν κατά την υπογραφή των διακλαδικών κατευθύνσεων αντιμετώπισης της βίας από
τρίτους.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στον ιστότοπο: www.edu-osh.eu

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η απεργία των εννιά ημερών που
ξεκίνησε στις 10 Σεπτέμβρη από τους
εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων του Σικάγο, τρίτης μεγαλύτερης εκπαιδευτικής περιφέρειας των
ΗΠΑ στέλνει σε κάθε γωνιά της γης
ένα μήνυμα υπεράσπισης της δημόσιας εκπαίδευσης και αντίστασης
στην πολιτική της ιδιωτικοποίησης
και υποταγής της εκπαίδευσης στους
νόμους της αγοράς. Οι 26.000 δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μέλη του
Συνδικάτου Δασκάλων του Σικάγου CTU) μαζί με το βοηθητικό προσωπικό απήργησαν για πρώτη φορά μετά
από 25 χρόνια!
Η απεργία οργανώθηκε ενάντια στην
«εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», που
περιλαμβάνει ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ανάλογα με
τις επιδόσεις και τις «επιτυχίες» των
μαθητών τους σε κάποια τεστ. Δηλαδή, ο μισθός, αλλά και η εργασιακή
ασφάλεια των δασκάλων θα εξαρτώνται από αποτελέσματα των μαθητών
στις εξετάσεις. Επίσης προβλέπεται
το κλείσιμο ή η συγχώνευση σχολείων στις γειτονιές με αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή τις φτωχογειτονιές,
ενώ ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση
ιδιωτικών σχολείων. Παράλληλα οι
εκπαιδευτικοί
ζητούσαν
αυξήσεις
στους μισθούς τους, μετά την απόφαση του δημάρχου να παρατείνει
κατά 10 μέρες τη σχολική χρονιά στο
Ιλινόις.
Η πρόεδρος του συνδικάτου των εκπαιδευτικών του Σικάγου (CTU), Κάρεν Λούις, δήλωσε στο ξεκίνημα των
κινητοποιήσεων: «Υπάρχουν πάρα
πολλοί εξωσχολικοί παράγοντες που
δεν μπορούμε να ελέγξουμε που επηρεάζουν στο πώς οι μαθητές μας
θα ανταποκριθούν σε αυτά τα τεστ...
Η φτώχεια –για την οποία κανείς δεν
θέλει να μιλήσει– η έκθεση στη βία,
η έλλειψη στέγης (άστεγοι), η πείνα
και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες
στους οποίους εμείς δεν μπορούμε
να παρέμβουμε». Πρόσθεσε επίσης
ότι η αξιολόγηση μπορεί να στοιχίσει
τη δουλειά σε 6.000 δασκάλους στην
επόμενη διετία.
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Από τη δεκαετία του 1990 η κυρίαρχη πολιτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την ευθυγράμμισή της στα νέα
δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος η διαμόρφωση του ευέλικτου, «αποκεντρωμένου» σχολείου
της αγοράς, που οικοδομείται πάνω
στα ερείπια του σημερινού δημόσιου
σχολείου. Βασικά κλειδιά του αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου,

όπου αυτό έχει εφαρμοστεί, είναι: α)
η επιλογή σχολείου από τους γονείς,
β) ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα
σχολεία για να εξασφαλίσουν μαθητές
και
χρηματοδότηση
(αποκέντρωση), γ) το άνοιγμα του
σχολείου στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, ώστε
τόσο τα αναλυτικά προγράμματα όσο
και η εργασία των εκπαιδευτικών να
μην έχουν ως σκοπό να καλλιεργήσουν οι μαθητές κριτική σκέψη αλλά
να εκγυμνάζονται σε ληξιπρόθεσμες
δεξιότητες άμεσα χρηστικές στην
αγορά εργασίας, δηλαδή στις επιχειρήσεις, δ) αξιολόγηση των σχολείων
με βάση την επίδοση των μαθητών
σε εθνικές (ή περιφερειακές) εξετάσεις (ποσοτικά, κυρίως, κριτήρια και
όχι ποιοτικά), γεγονός με άμεση επίπτωση στις κρατικές και ιδιωτικές
επιχορηγήσεις και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εσωτερική ζωή των
σχολείων.
Ο προσδιορισμός των «δεικτών ποιότητας» για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης» είναι προϊόν μιας
τεχνοκρατικής και ακραίας οικονομίστικης αντίληψης για την εκπαίδευση. Η λογική αυτή οδηγεί στην εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης και
ελέγχου με «πιστοποιητικά ποιότητας» σύμφωνα με τα πρότυπα της
βιομηχανίας και του εμπορίου.
Επιδιώκει να επικυρωθούν ως αντικειμενικά μετρήσιμα στοιχεία της
προσωπικότητας και νοητικές λειτουργίες των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η διδακτική ή μαθησιακή ικανότητα, η
πνευματική και επιστημονική συγκρότηση, η ικανότητα επικοινωνίας
και ο τρόπος συμπεριφοράς, οι ιδέες,
η φαντασία, η πρωτοβουλία κ.ά.
Όμως αυτή η μέτρηση των ανθρώπινων διανοητικών λειτουργιών γίνεται
με βάση τις αρχές και τους στόχους
του σχολείου της αγοράς. Με άλλα
λόγια, η αγορά διεισδύει παντού:
«γνώση που δεν πουλάει δεν είναι
γνώση», «ικανότητες που δεν εμπορευματοποιούνται δεν είναι ικανότητες», κι αφού το σχολείο «παράγει»
ικανότητες, μπορεί κι αυτό να αλωθεί
από τους νόμους της αγοράς .
Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί
«χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους σε προτυπο-

ποιημένα τεστ και η διοίκηση του
σχολείου «χρεώνεται» με τη σειρά
της την επιτυχία και την αποτυχία
όλων. Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι
από την επίσημη αξιολόγηση ουσιαστικά «αγνοούνται» ή καταγράφονται τυπικά οι αμέτρητοι κοινωνικοί
και εκπαιδευτικοί παράγοντες που
επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν
την εκπαιδευτική διαδικασία και το
εκπαιδευτικό έργο. Κοινωνική προέλευση,
οικογενειακή
κατάσταση,
συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας,
υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, αναλυτικά προγράμματα, τύπος εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό
κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός. «Αγνοούνται»
οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες
συνθήκες για την εκπαίδευση των
μαθητών από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα της
εγκατάλειψης του σχολείου και του
αναλφαβητισμού.
«Το να κατηγορούμε τους καθηγητές για τα άσχημα αποτελέσματα στα τεστ, σε αστικά σχολεία με
υψηλά ποσοστά φτωχών και σαφώς μη προνομιούχων μαθητών,
καταγόμενων από κακόφημες
περιοχές και προερχόμενων από
διαλυμένες οικογένειες, είναι σα
να κατηγορούμε έναν αγρότη,
επειδή είχε κακή συγκομιδή μετά
από περίοδο ξηρασίας. Είναι σα να
κατηγορούμε έναν οδηγό λεωφορείου επειδή δεν τήρησε τα δρομολόγια,
ενώ μεγάλο μέρος της διαδρομής
που έπρεπε να διανύσει ήταν πλημμυρισμένη». (Paul Street, Χτυπώντας το Νεοφιλελευθερισμό στο Σικάγο).
Μετά από 9 μέρες απεργίας, οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να επιστρέψουν
στις τάξεις τους, κατακτώντας σημαντικές παραχωρήσεις. Αν και η απεργία δεν κατέκτησε όλα τα αιτήματα,
απέκρουσε μια επίθεση (ιδιαίτερα την
μισθοδοσία βάσει αξιολόγησης) στην
οποία μέχρι σήμερα όλα τα συνδικάτα στις ΗΠΑ είχαν υποταχθεί, και
έστειλε ένα μήνυμα υπεράσπισης του
δημόσιου σχολείου αντίστασης στην
πολιτική που θυσιάζει τα κοινωνικά
αγαθά και δικαιώματα στο βωμό τηςαγοράς και του κέρδους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Λάβαμε για τη βιβλιοθήκη μας
Περιοδικά
Σύγχρονη Εκπαίδευση: Στο 170ό
τεύχος του περιοδικού περιλαμβάνονται άρθρα και μελέτες για τη
γλωσσική εκπαίδευση (Συμεών Τσολακίδης) και τη σχολική κουλτούρα
(Καίτη Ερμογένους και Σούλα Παντέλα) στην Κύπρο, για την ιταλική
γλώσσα στη Μέση Εκπαίδευση
(Domenica MInniti-Γκιώνα) και για
τη σχολική επίδοση και την αυτοαντίληψη της σχολικής ικανότητας
των εφήβων (Δημήτρης Κυρίτσης
και Αντώνης Παπαοικονόμου). Επίσης, παρατίθεται ένα αφιέρωμα
στην εκπαίδευση την εποχή των
μνημονίων με τους Λεωνίδα Βατικιώτη
για
το
ρόλο
των
«κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών»
στη μνημονιακή εκπαίδευση και
Canaan Joyce και Μαρία Νικολακάκη για τις εξελίξεις στη δημόσια
εκπαίδευση στην Ελλάδα και την
Αγγλία. Μαζί με αυτά, η επισκόπηση του τριμήνου και «Ο κόσμος των
υπολογιστών».
Φιλολογική: Κυκλοφόρησε το 119ο
τεύχος της τρίμηνης περιοδικής
έκδοσης της Πανελλήνιας Ένωσης
Φιλολόγων με πλούσια ύλη. Γράφουν οι: Ν. Δέτσης για τα
«Λεσβιακά» του Θουκυδίδη, Ζ. Γοντικάκης για την «απολογία» του
Αγαμέμνονα στην Ιλιάδα, Ν. Κοζάνος για τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη στους 15ο, 16ο και
17ο αιώνες, Κ. Οικονόμου για τη

μαθητική ποιητική δημιουργία στη
Διασπορά, Ι. Κουκουλάς για το
«Άγνωστο Αριστούργημα» του
Μπαλζάκ, Κ. Κατσιμάνης για την
«απελευθέρωσιν» των ονομάτων,
Μ. Παπαευσταθίου για τη Βυζαντινή Ιστορία και Ε. Μουλά για τη σχέση της αρχαίας τραγωδίας με τη
θρησκεία. Περιλαμβάνονται, επίσης, σχόλια σε φιλολογικά θέματα,
βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλη ενημερωτική ύλη.
Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης: Στο
102ο τεύχος του περιοδικού περιλαμβάνεται αφιέρωμα στην καταστροφική πορεία της χώρας στην ΕΕ
και την Ευρωζώνη, με κείμενα των
Φωτεινής Πανοπούλου και Σήφη
Σταυρίδη. Άρθρα και μελέτες τους
καταθέτουν οι: Β. Πετράκης για την
«κυβερνώσα αριστερά», Χρ. Κάτσικας για την τραγική κατάσταση της
εκπαίδευσης, Γ. Σόφης για την οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών και Π. Χουντής για τις κρίσιμες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το
συνδικαλιστικό κίνημα. Επίσης, οι Γ.
Αναγνωστάρας, Λ. Νικολάρας, Α.
Φατούρου κ.ά. αναφέρονται στις
πρόσφατες 6εξελίξεις στο ζήτημα
της αξιολόγησης. Από την υπόλοιπη ενδιαφέρουσα ύλη ξεχωρίζουμε
το άρθρο του Γ. Καββαδία για την
αξιολόγηση στα πειραματικά σχολεία, της Ν. Γεωργιάδου για το
«αυγό του φιδιού», του Χρ. Ρέππα
για το νεοφασισμό στην Ελλάδα και
του Άγγ. Χατζηνικολάου για τις δια-

στάσεις του ρόλου και της ευθύνης
των εκπαιδευτικών με αφορμή την
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Contact: Στο 58ο τεύχος του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. παρουσιάζονται αναλυτικά τα υλικά
του 9ου Σεμιναρίου. Επίσης, περιλαμβάνεται αφιέρωμα στον εκλιπόντα Αλέξη Δημαρά με συνεισφορές
των Κ. Θεριανού και Μ. Μπέλλα
(Αλέξης Δημαράς: ο ιστορικός και
πολιτικός της εκπαίδευσης), Παν.
Μπελερή (Αλέξης Δημαράς: Ο φάρος με την ανεκτίμητη κληρονομιά)
και Παναγιώτας Μπελερή (Η τεράστια κληρονομιά του Αλέξη Δημαρά). Τέλος, θέματα διδακτικής αναλύει η Μ Κατσαντώνη.
Ελληνοχριστιανική Αγωγή: Στο
593ο τεύχος γράφουν οι Αντ. Μπιτσάκης για τη διαλεκτική τεχνική
της διδασκαλίας του Απ. Παύλου,
Ιω. Μαρκότσης για τη σύγκριση
Ολυμπιάδας
και
χριστιανικής
άσκησης, Ιω. Αγγελόπουλος για μια
εβδομάδα χωρίς τηλεόραση και Μ.
Σινανίδου για τα όρια αντοχής των
παιδιών στην τηλεόραση και τον
η/υ.
Ευκλείδης Α και Ευκλείδης Β: Τεύχος 85ο της έκδοσης της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας με σχετική
ύλη, αντίστοιχα για το Γυμνάσιο και
για το Λύκειο.

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
CENTRE FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION
OF OLME
ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.
•

Τη μελέτη για το βαθμολόγιο– μισθολόγιο και
την αξιολόγηση.

•

Τον απολογισμό του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. για την περίοδο 2011– 2012.

•

Τη συγκριτική μελέτη για τους μισθούς των
εκπαιδευτικών στις χώρες της Ευρώπης.

Τηλέφωνο: 210-32 2 8 159, 210-32 44 930
Φαξ (ΟΛΜΕ, Υπόψη ΚΕΜΕΤΕ) 210 33 11 338, 210 32 27 382
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kemete@sch.gr

WWW.KEMETE.GR

