
Αρκετά ενδιαφέροντα συ-
μπεράσματα προκύπτουν  από τη
συγκριτική μελέτη των μισθών των
εκπαιδευτικών στις χώρες της Ευρώ-
πης, με βάση τα στοιχεία  από την
Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού δι-
κτύου “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 σύντο-
μα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. www.kemete.gr.
Μία πρώτη επεξεργασία των δεδο-
μένων 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 - μισθολό-
γιο και την αξιολόγηση.
Σύμφωνα με τους πίνακες και τα
διαγράμματα που παραθέτουμε
(σελ.2), οι μισθοί των Ελλήνων εκ-
παιδευτικών , βρίσκονται πολύ κάτω
από το Μ.Ο. των μισθών των 34 χω-
ρών για τις οποίες δίνονται στοιχεία.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο
μισθός του Έλληνα  καθηγητή ανέρ-
χεται 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 Αυ-
στριακού 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 χω-
ρών της ευρωζώνης, με μόνες χώρες
να έπονται την Εσθονία  και τη Σλο-
βακία.
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ

1,2

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ
ETUCE
«ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ»
ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΕΙΣ ΚΕΜΕΤΕ–
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

3,4

5

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΩΝ

6-7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΒΙΒΛΙΑ

15

«Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ
ΚΡΙΣΗ»

8-9

ETUCE: «ΒΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ

10-13

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ

14

Συναδέλφισσες/
συνάδελφοι,
Συνεχίζουμε την προσπάθει-
α ενημέρωσης και επικοινω-
νίας μαζί σας με το τρίτο
τεύχος της «Φρυκτωρίας».
Στο ψηφιακό ενημερωτικό
δελτίο του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. που
σας κοινοποιούμε, θα βρεί-
τε 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 κά-
νουν 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 δρά-
σεις 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 διά-
στημα οι προσπάθειες αυ-
τές θα συνεχιστούν και θα
ενταθούν στην κατεύθυνση
της συμβολής μας σε ένα
ευρύτερο διάλογο για τα
προβλήματα του κλάδου
και της εκπαίδευσης γενικό-
τερα.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

ΧΩΡΕΣ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΙΚΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΛΥΚΕΙΟ)

ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

(ΛΥΚΕΙΟ)

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 80806 80806 131146 131146
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡ-
ΓΟ 75997 75997 132101 132101

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 48490 52570 48490 52570

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 44823 48484 59451 66853

ΔΑΝΙΑ 40545 41457 48890 53504

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 33669 35703 43790 47270

ΑΥΣΤΡΙΑ 32115 32115 67581 67581

ΙΣΠΑΝΙΑ 31411 31411 44035 44035
ΒΕΛΓΙΟ
ΦΛΑΜ. 29662 37061 51399 65086

ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ (ΣΚΩΤΙΑ) 29631 29631 39406 39406

ΒΕΛΓΙΟ ΓΑΛ. 29158 36279 50243 63574

ΣΟΥΗΔΙΑ 28971 31496 40267 43190

ΚΥΠΡΟΣ 26539 26539 58107 58107

ΒΕΛΓΙΟ ΓΕΡΜ. 26297 33135 45189 57617

ΓΑΛΛΙΑ 26169 26385 47610 47847

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 24889 30669 31096 40809

ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ (ΑΓΓΛΙΑ
& ΟΥΑΛΛΙΑ) 24874 24874 42351 42351
ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟ (Β. ΙΡ-
ΛΑΝΔΙΑ) 24874 24874 42351 42351

ΙΤΑΛΙΑ 24846 24846 37212 38902

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 21261 21261 43285 43285

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 18243 18243 28273 28273

ΜΑΛΤΑ 16994 16994 22515 22515

ΕΛΛΑΔΑ 14104 14104 25756 25756

ΤΟΥΡΚΙΑ 11225 10631 13191 12596

ΔΗΜ. ΤΣΕΧΙΑΣ 9858 9858 11907 11907

ΚΡΟΑΤΙΑ 9069 9069 12283 12283

ΕΣΘΟΝΙΑ 7298 7298 10667 10667

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 6102 6102 8262 8262

ΠΟΛΩΝΙΑ 6015 6800 10120 11583

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5563 5563 11267 11267

ΛΕΤΟΝΙΑ 4163 4163 4332 4332

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 3774 3774 6954 6954

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2777 2777 7380 7380

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2761 2761 2761 2761

Μ.Ο 24205 25404 37637 39827

www.kemete.gr
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Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 2011, η ETUCE ξεκίνησε πρόγραμμα
για δράσεις των εκπαιδευτικών συνδικάτων για την
αμφισβήτηση των στερεοτύπων των φύλων και το δια-
χωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας. Το έργο θα
ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Τα στερεότυπα των φύλων είναι μία από τις κύριες αιτί-
ες της ανισότητας μεταξύ των φύλων στην αγορά εργα-
σίας. Αν και οι γυναίκες έχουν σημειώσει τεράστιες
προόδους όσον αφορά την εκπαίδευση και την απόκτη-
ση 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 εκπαίδευ-
ση.

Ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αξιο-
ποιηθεί πλήρως το δυναμικό στον τομέα της εκπαίδευ-
σης για να ξεπεραστούν οι έμφυλες διακρίσεις στην
αγορά εργασίας, με στόχο την προώθηση όχι μόνο της
ισότητας των φύλων στο επάγγελμα του εκπαιδευτι-
κού, αλλά και να προκαλέσει μια αλλαγή στις επιλογές
των μαθητών και των μαθητριών για τη μελλοντική
σταδιοδρομία τους, με την παροχή στους εκπαιδευτι-
κούς και στα συνδικάτα των εκπαιδευτικών τεχνογνωσί-
ας και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την προώ-
θηση της ισότητας των δύο φύλων στον τομέα της εκ-
παίδευσης και, κατά συνέπεια, στην κοινωνία στο σύ-
νολό 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 διδασκαλί-
ας, εκπαιδευτικά υλικά και αλληλεπίδραση στην τάξη.

2. Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτι-
κών, των εκπαιδευτικών συνδικάτων, των φοιτητών

και των μαθητών/τριών σχετικά με το θέμα της ισότητας
των φύλων (ρόλοι, συμμετοχή στην αγορά εργασίας, νο-
μοθεσία, αμοιβές, συμμετοχή των  γυναικών στη λήψη
αποφάσεων). Να ενισχυθεί η οπτική της ισότητας των φύ-
λων στη διδασκαλία με σκοπό την άμβλυνση των στερεο-
τύπων στους μαθητές και τις μαθήτριες (μελλοντικούς
εργαζομένους/εργαζόμενες) για την επιλογή της σταδιο-
δρομίας τους.

3. Παροχή γνώσεων και πληροφοριών στους εκπαιδευτι-
κούς για την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία σε
θέματα ισότητας και τις συνθήκες εργασίας εν γένει,
όπως γονική άδεια, άδεια μητρότητας, ίση αμοιβή, σεξου-
αλική 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 στερεο-
τύπων των φύλων.

4. Αλλαγή στις διδακτικές προσεγγίσεις, βελτίωση της
στάσης και των προσωπικών ικανοτήτων των εκπαιδευ-
τικών 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 εκπαι-
δευτικές προσεγγίσεις.

Τον Μάιο του 2012, η ETUCE διοργάνωσε διήμερο σεμινά-
ριο με συμμετοχή εκπαιδευτικών από τα Ευρωπαϊκά Συν-
δικάτα, όπου οι συμμετέχοντες εξέτασαν τα  διάφορα ε-
θνικά πλαίσια στην Ευρώπη, όσον αφορά τη σύνδεση με-
ταξύ 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 σταδιοδρομί-
ας. 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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Σύντομη αναφορά στα βασικά σημεία του διήμερου εκ-
παιδευτικού σεμιναρίου της ETUCE το Μάιο 2012, από
την Kounka Damianiva (Βουλγαρία).

Εισήγηση με θέμα «Τα στερεότυπα του φύλου στην εκ-
παίδευση και την αγορά εργασίας με την οπτική του δη-
μοκρατικού 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 συν-
δικάτα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύ-
λων 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 εκπαί-
δευση και στην αγορά εργασίας» από την Anna Krasteva,
Department of Political Science, New Bulgarian University
(Βουλγαρία).

Ομάδες εργασίας – συζήτηση για τα μέτρα και τις δρά-
σεις που πρέπει να αναλάβουν τα εκπαιδευτικά συνδικά-
τα στο θέμα αυτό.

Παρουσίαση στην ολομέλεια των αποτελεσμάτων των
ομάδων εργασίας.

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Συζήτηση με θέμα «Ανισότητα των φύλων στην εκπαί-
δευση 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 επικύρω-
ση του «Οδηγού της ETUCE – Η πρόκληση των στερεοτύ-
πων 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 φύ-
λου στην αγορά εργασίας». (Τα βασικά σημεία):

Οι κύριοι τομείς της ETUCE για την ισότητα των φύλων
στην Ευρώπη είναι οι εξής:

- Ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

- Εξάλειψη του χάσματος της εκπροσώπηση των φύλων.

- Ισορροπία εργασίας-ζωής.

-Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και προά-
σπιση 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 εκ-
παίδευση και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας,
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία ιδίως σε περιό-
δους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι συστάσεις επικεντρώνονται στις εξής πέντε προτε-
ραιότητες:

1. Αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών και των συνδικάτων των εκπαιδευτικών στο ζήτη-
μα των στερεοτύπων των φύλων.

2. Ανάπτυξη εργαλείων που να συμβάλουν στην ισότη-
τα των φύλων στην εκπαίδευση.

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

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

5. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανταλλαγή βέλτιστων πρα-
κτικών από επιτυχείς θεσμικές ή / και νομοθετικές αλ-
λαγές στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης.

Όλα τα υλικά από το συνέδριο είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. kemete.sch.gr στο σύνδεσμο
«ENGLISH».



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.»
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Στέφθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία 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 ρωτή-
σουν για τις νέες εξελίξεις
και τις ανατροπές στα οικο-
νομικά και ασφαλιστικά των
εκπαιδευτικών.
Τα θέματα και των δύο ημε-
ρίδων ήταν:
Το νέο Βαθμολόγιο-
Μισθολόγιο, όλες οι αλλα-
γές στα ασφαλιστικά των
εκπαιδευτικών και συγκρί-

σεις με τα αντίστοιχα μισθο-
λόγια των εκπαιδευτικών
των άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών.
Το ωράριο, αργίες και δια-
κοπές των εκπαιδευτικών
στην Ελλάδα και σε όλη την
Ευρώπη.
Η αξιολόγηση μέσα από την
εφαρμογή του νέου Βαθμο-
λογίου και ο τρόπος εξέλι-
ξης των εκπαιδευτικών από
το νόμο 4024.
Το ΚΕΜΕΤΕ εκπροσώπη-
σαν ο Πρόεδρος Νικηφόρος
Κωνσταντίνου και ο Γεν.
Γραμματέας Ανδρέας Πα-
παδαντωνάκης και την ΟΛ-
ΜΕ η Οργανωτική Γραμμα-
τέας Ελένη Ζωγραφάκη

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

Καστοριά-

Φλώρινα

3& 4/10/2012

Δωρεάν παραχώρηση δωματίων από
την ΕΛΜΕΚ  στην Πάφο

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 Ελ-
λάδα, για τις 2 εβδομάδες του Πάσχα αλλά
και τον Ιούλιο του 2012.
Οι ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΚΕ-
ΜΕΤΕ, σε άλλες ιστοσελίδες και στα emails
των σχολείων οδήγησαν δεκάδες εκπαιδευ-
τικούς να κάνουν αίτηση και να μεταβούν
μετά από κλήρωση στις ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις της ΟΕΛΜΕΚ στην Πάφο για τις
διακοπές του Πάσχα αλλά και του καλοκαι-
ριού.
Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί για
την περίοδο της  πρωτοχρονιάς .
Μείνετε ενήμεροι, παρακολουθώντας την
ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις του
ΚΕ.Μ.Ε.ΤΕ

www.kemete.gr

Δωρεάν κατασκηνωτικές θέσεις
για παιδιά εκπαιδευτικών

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 εκπαιδευτι-
κών.
Το ΚΕΜΕΤΕ απευθύνθηκε αμέσως
στους εκπαιδευτικούς της χώρας μέσω
ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΚΕ-
ΜΕΤΕ, σε όλες τις εκπαιδευτικές ιστο-
σελίδες, 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 κατα-
σκηνωτικές περιόδους Ιουλίου και Αυ-
γούστου.

Ενέργειες στήριξης προς τους εκπαιδευτικούς.

www.kemete.gr


Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργασίας των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης σε ώρες
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις 27 χώρες της Ε.Ε.
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Χώρες Ε.Ε./27 Κατώτερη Δ.Ε.
Διδακτικές ώρες

Ανώτερη Δ.Ε.
Διδακτικές ώρες

Κατώτερη
Δ.Ε.
Διαθέσιμος
χρόνος
Στο σχολείο

Κατώτερη Δ.Ε.
Διαθέσιμος χρόνος
Στο σχολείο

Βέλγιο-γαλ. 18/20 17/18
Βέλγιο-γερμ. 18/20 17/18
Βέλγιο-φλαμ. 18 17/18
Βουλγαρία 23 24
Δ. Τσεχίας 17 16
Δανία 20 19
Γερμανία 17/21 17/20
Εσθονία 18/24 18/22
Ιρλανδία 22 22
Ελλάδα 16/21 Μ.Ο 18,5 16/21Μ.Ο18,5 30 30
Ισπανία 17/19 17/19 30 30
Γαλλία 17 14
Ιταλία 18 18 20 20
Κύπρος 18 18 30 30
Λετονία 21 21
Λιθουανία 18 18
Λουξεμβούργο 18/19 18/19 22 22
Ουγγαρία 20 20
Μάλτα 26 20 28 28
Κάτω Χώρες*
Αυστρία 17/18 17
Πολωνία 14 14
Πορτογαλία 22 20 35 35
Ρουμανία 17/22 17/22
Σλοβενία 17 15
Σλοβακία 17 17
Φινλανδία 13/17 11/17 19/25 17/27
Σουηδία** 31 31
Η.Β. (Αγγλία, Ουα-
λία, Β. Ιρλανδία)
***

32 32

Η.Β. (Σκωτία) 23 23 23 23
Μ/Ο Ε.Ε 25/27 19,1 18,4 27,5 ****

Μ/Ο Ε.Ε
10/27

27,5****
Μ/Ο Ε.Ε 10/27

*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

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 προ-
σωπικού, μέσα από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Επειδή κάποιες φορές τα στοιχεία παραποι-
ούνται 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
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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 τοποθεσί-
α 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 Η-
νωμένο 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.

http://www.eurydice.org
www.kemete.gr


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

Ηλικιακή Ομάδα
Προβλέψεις για τη μείωση

Δημοτικό (6-10 ετών)
75% των σχολείων θα αντιμετωπίσουν
μια πραγματική μείωση του προϋπολογι-
σμού τους όσον αφορά το 2012

Δευτεροβάθμια (11-16)
90% των σχολείων θα αντιμετωπίσουν
μια πραγματική μείωση του προϋπολογι-
σμού όσον αφορά το 2012

Δευτεροβάθμια (16-18) 15,8% μείωση της χρηματοδότησης με-
ταξύ 2011-12 και 2014-15

Πρόγραμμα Σκοπός Κατάσταση

Κάθε παιδί ένας ανα-
γνώστης

Πρόσθετη διδακτική
στήριξη για μικρά παιδιά
στην ανάγνωση

Στο πλαίσιο των ευ-
ρύτερων περικοπών
αυτά τα προγράμμα-
τα σε εθνικό επίπεδο
κινδυνεύουν να μειω-
θούν ή και να καταρ-
γηθούν

Μετρήστε αριθμούς Πρόσθετη διδακτική
στήριξη για μικρά παιδιά
στην αριθμητική

Φροντιστήριο για τον
καθένα

Πρόσθετη διδακτική
στήριξη στα Μαθηματι-
κά και τα Αγγλικά για
τις ηλικίες 7-16

Εκπαιδευτικό επίδο-
μα

Επιχορηγήσεις για παι-
διά ηλικίας 16-18 ετών
για την αύξηση της πρό-
σβασης στην εκπαίδευση

Η χρηματοδότηση
από 560m £ έχει
αντικατασταθεί με
ένα μικρότερο ποσό
των 180m£

Συμβουλευτική Ατομική συμβουλευτική
και επαγγελματικός προ-
σανατολισμός σε σχολεί-
α και κολλέγια

Οι σύμβουλοι αντι-
καθίστανται από τη-
λεφωνικές και διαδι-
κτυακές συμβουλές

Ηνωμένο Βασίλειο: «Η τέλεια
Καταιγίδα. Μέτρα λιτότητας
και μεταρρυθμίσεις υπονομεύ-
ουν την ισότητα στην εκπαίδευ-
ση», David Rose
Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δαπά-
νες για την παιδεία θα μειωθούν
κατά 14,4% μεταξύ 2010/11 και
2014/15. Είναι πολύ ανησυχητικό
το γεγονός, ότι αυτή είναι η μεγα-
λύτερη μείωση  από το 1950. Αυ-
τές οι δημοσιονομικές περικοπές
έχουν αρχίσει ήδη να επηρεάζουν
αρνητικά την εκπαίδευση, και
ειδικά μια σειρά έργων που  προ-
ορίζονται για τη στήριξη εκείνων
των μαθητών/τριών που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι για πολλά εκπαι-
δευτικά προγράμματα έχει στα-
ματήσει η απευθείας χρηματοδό-
τηση των σχολείων από την κε-
ντρική κυβέρνηση και αυτά τα
χρήματα δίνονται μέσω των τοπι-
κών εκπαιδευτικών αρχών, με
αποτέλεσμα τη μειωμένη χρημα-
τοδότηση.
Ισπανία: «Η επίθεση στη δημό-
σια εκπαίδευση», Mar
Candela
Οι μεγαλύτερες περικοπές στην
εκπαίδευση αφορούν εκείνα τα
προγράμματα που απευθύνονται
σε μαθητές/τριες που έχουν ιδιαί-
τερες ανάγκες. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ το 44%
των μαθητών/τριών της χώρας
ανήκει σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Είναι παιδιά που προέρ-
χονται από οικογένειες με χαμηλό
εισόδημα, με έλλειψη μορφωτι-
κού επιπέδου ή από οικογένειες
πρώτης ή δεύτερης γενιάς μετα-
ναστών. Η συντριπτική πλειοψη-
φία είναι εγγεγραμμένοι σε δημό-
σια σχολεία.
Ένα από τα βασικά προβλήματα

Προβλεπόμενες περικοπές στη χρηματοδότηση της δη-
μόσιας εκπαίδευσης

Παραδείγματα των βασικών εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων που απειλούνται



σύμφωνα με τα συνδικάτα των
εκπαιδευτικών, που οργανώνουν
μαζικές αντιδράσεις για τις περι-
κοπές στην εκπαίδευση, είναι, ότι
ενώ έχουν περικοπεί οι δαπάνες
για τη δημόσια εκπαίδευση, το
κράτος χρηματοδοτεί την ιδιωτική
εκπαίδευση.
Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην
Ισπανία κυριαρχείται από τα λεγό-
μενα educación concertada, που
είναι ιδιωτικά σχολεία επιδοτού-
μενα από την κυβέρνηση. Η Ρω-
μαιοκαθολική Εκκλησία διαχειρί-
ζεται τα δύο τρίτα των σχολείων
αυτών. Η σημερινή κυβέρνηση
προτίθεται να επεκτείνει αυτό το
μοντέλο και στην προπανεπιστη-
μιακή εκπαίδευση, η οποία, μέχρι
τώρα, είναι  ως επί το πλείστον
δημόσια. Τουλάχιστον σε τέσσε-
ρις αυτόνομες Περιφέρειες έχει
αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια η
χρηματοδότηση στον τομέα αυτό
με την παροχή κεφαλαίων για τη
δημιουργία νέων επιδοτούμενων
ιδιωτικών σχολείων, σε βάρος της
δημόσιας εκπαίδευσης.
Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι
η εισαγωγή του μοντέλου ανταγω-
νιστικότητας- αποδοτικότητας και
παραγωγικότητας στην εκπαίδευ-
ση με όρους ελεύθερης αγοράς.
Υπερασπιστές του ιδιωτικού τομέ-
α προωθούν το «δικαίωμα στην
ελευθερία της επιλογής του σχο-
λείου» για τις οικογένειες. Η ιδέα
αυτή εναρμονίζεται τέλεια με το
προωθούμενο νέο σύστημα αξιο-
λόγησης, το οποίο χρησιμοποιεί
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των
σχολείων σαν μοναδικό κριτήριο.
Τον περασμένο Ιανουάριο, το Υ-
πουργείο Παιδείας ανακοίνωσε
την πρόθεσή του να εφαρμόσει το
συστηματικό έλεγχο της ακαδημα-
ϊκής επίδοσης, που θα οδηγήσει
στη δημιουργία ενός συστήματος
κατάταξης μεταξύ των σχολείων.
Δεν είναι ακόμα σαφές αν τα απο-
τελέσματα αυτά θα δημοσιευθούν.
Αλλά θα πρέπει να σταλούν σε
κάθε οικογένεια για να τη βοηθή-

σουν στην επιλογή του σχολείου.
Επιπλέον, τα «καλύτερα» σχολεία
θα λάβουν κίνητρα. Στην Καταλο-
νία, έχει δημιουργηθεί ένας ανε-
ξάρτητος φορέας με πλήρη αρμο-
διότητα να κατευθύνει τη διαδικα-
σία αξιολόγησης και  να λαμβάνει
δωρεές από δημόσιες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις.
Το συνδικάτο των εκπαιδευτικών
USTEC-STES δηλώνει: «οι πολι-
τικές αυτές δεν εξυπηρετούν τις
ανάγκες του εκπαιδευτικού συστή-
ματος αλλά τα ιδιωτικά συμφέρο-
ντα».

Αργεντινή: «Στήριξη από το
κράτος για τα δικαιώματα των
εργαζομένων», Eduardo Pereyra
Όσον αφορά την εκπαίδευση,
τρεις βασικοί νόμοι ψηφίστηκαν
μετά από αιτήματα της συνομο-
σπονδίας των συνδικάτων των εκ-
παιδευτικών CTERA. Πρώτον, ο
νόμος για την αύξηση των δαπα-
νών στην εκπαίδευση στο 6% του
ΑΕΠ (τώρα είναι στο 6,4%). Δεύ-
τερον, ο νόμος για την Επαγγελ-
ματική-Τεχνική Εκπαίδευση. Και
τρίτον, ο νέος Εθνικός Νόμος για
την Παιδεία ο οποίος καταργεί τον
προηγούμενο για την  αποκέντρω-
ση και την ιδιωτικοποίηση της εκ-
παίδευσης, θέτοντας έτσι το κρά-
τος ξανά, στο ρόλο του ως προ-
στάτη του δικαιώματος στην εκ-
παίδευση.
Επιπλέον, η κυβέρνηση αποφάσι-
σε την παροχή επιδόματος τέκνου
για όλα τα παιδιά στη χώρα και
όχι μόνο για τα παιδιά των εργα-
ζόμενων. Αυτό το μέτρο αποτελεί
ακόμα ένα βήμα προς την απαραί-
τητη κοινωνική ισότητα που η
CTERA σταθερά επιδιώκει.
Ακόμα, η επιτυχής διαπραγμάτευ-
ση του συνδικάτου με την κυβέρ-
νηση εξασφάλισε τον κατώτατο
μισθό και καλύτερες συνθήκες
εργασίας για τους εκπαιδευτικούς
σε εθνικό επίπεδο.

Περισσότερα από 1.000 σχολεία
έχουν ανοίξει από το 2003, αν και
η χώρα εξακολουθεί να έχει ανά-
γκη περισσότερα. Δωρεάν
netbooks δόθηκαν  σε κάθε μαθη-
τή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
βοηθώντας να γεφυρωθεί το χά-
σμα στην εκπαιδευτική ανισότητα.
Η Γ. Γραμματέας της CTERA
Stella Maldonado θεωρεί ότι υ-
πάρχουν ομοιότητες μεταξύ της
κρίσης στην Αργεντινή πριν από
μια δεκαετία και τη σημερινή κα-
τάσταση στην Ευρώπη. Τονίζει ότι
«χάρη στην αντίσταση του συνό-
λου 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 συμ-
φέροντα του λαού και όχι των επι-
χειρήσεων και των κερδοσκόπων,
θα έχουμε δίκαια, ισότιμα και δη-
μοκρατικά έθνη».



Εισαγωγικά

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκ-
παιδευτικών Οργανώσεων (ETUCE),
εκτιμώντας τη σοβαρότητα των πε-
ριστατικών βίας κατά των εκπαι-
δευτικών από τρίτους (γονείς,
μαθητές/-τριες κ.ά.) στα σχολεία
των χωρών μελών της ΕΕ, ανέλαβε
την εκπόνηση ενός σχετικού προ-
γράμματος, που κατέληξε πρόσφα-
τα στη σύνταξη ενός Οδηγού Εφαρ-
μογής. Το πνεύμα στο οποίο κινήθη-
κε αυτή η συλλογική εργασία, η θε-
ωρητική 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 εκπαίδευ-
ση 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 αντιπρόσω-
ποι τόσο της Ευρωπαϊκής Συνομο-
σπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανώσε-
ων (ETUCE) όσο και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Εργοδοτών στην Εκ-
παίδευση (EFEE).
Τα σχολεία, ως εργασιακό περιβάλ-
λον των εκπαιδευτικών και άλλου
σχολικού προσωπικού και ως μαθη-
σιακό περιβάλλον των νέων ανθρώ-
πων, 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 μά-
θησης των μαθητών/-τριών. Ενώ τα
κρούσματα πιο βίαιων περιστατικών,
όπως οι καταστάσεις ΑΜΟΚ, παρα-
μένουν σε χαμηλό επίπεδο (είναι
λιγότερο από το 5% των καταστάσε-
ων βίας «από τρίτους»), κάθε περι-
στατικό βίας μπορεί να αποβεί οδυ-
νηρό τόσο για όσες/όσους συμμετέ-
χουν άμεσα σε αυτό όσο και για
όσες/όσους παρίστανται ως μάρτυ-
ρες, προσωπικό ή μαθητές/-τριες.
Στην πραγματικότητα, είναι σε σχετι-
κά υψηλό ποσοστό τα περιστατικά
βίαιης δραστηριότητας στα οποία
εκτίθενται οι εκπαιδευτικοί και το
λοιπό προσωπικό του σχολείου σε
καθημερινή βάση και τα οποία ανα-
στατώνουν το διδακτικό και μαθησι-
ακό περιβάλλον.
Καθίσταται, συνεπώς, επιβεβλημένο
οι κοινωνικοί εταίροι της εκπαίδευ-
σης να αναλάβουν σχεδιασμένη κοι-
νή δράση για την πρόληψη της βίας
και της παρενόχλησης του προσωπι-
κού στα σχολεία, και να δημιουργή-
σουν μια ατμόσφαιρα όπου τα παι-
διά 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 δημοσιονο-
μικής κρίσης, γιατί σε αυτές τις συν-
θήκες η συνολική επιδείνωση της
ευημερίας της κοινωνίας και των
κριτηρίων της ποιότητας ζωής προ-
καλεί απογοήτευση, που θα μπορού-
σε να επηρεάσει αρνητικά τα σχολεί-
α. Οι κοινωνικοί εταίροι στην εκπαί-

δευση ενδιαφέρονται ολοένα και
περισσότερο για τις επιπτώσεις της
βίας από τρίτους στους εκπαιδευτι-
κούς και τους εργοδότες στο χώρο
της εκπαίδευσης, όχι μόνο γιατί υπο-
νομεύουν την υγεία και την αξιοπρέ-
πεια των ατόμων, αλλά επίσης γιατί
έχουν πρακτικές οικονομικές επιπτώ-
σεις σε ό,τι αφορά τις συχνές απου-
σίες από το χώρο εργασίας, τις ηθι-
κές διαστάσεις και τον κύκλο εργασί-
ας του προσωπικού. Το «τρίτο μέ-
ρος» 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 επα-
κριβώς και θα ενισχύουν τις θεμε-
λιώδεις αξίες του σχολείου και θα
εμπλέκουν όλους τους αρμόδιους
στη σχολική εκπαίδευση, κοινωνι-
κούς εταίρους, σχολική ηγεσία, εκ-
παιδευτικούς, μαθητές/-τριες και
γονείς. Προς τούτο, απαιτούνται συ-
νεχείς δημόσιες δαπάνες για την εκ-
παίδευση σε όλα τα επίπεδα, ώστε
να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης
της πρόληψης της βίας από τρίτους
ως προϋπόθεσης για υγιή και ασφα-
λή σχολεία.
Το ντοκουμέντο αυτό αντανακλά την
εργασία των κοινωνικών εταίρων
στην εκπαίδευση για την πρόληψη
και μείωση της βίας και της παρενό-
χλησης από τρίτους στην εκπαίδευση
ως ακρογωνιαίο λίθο για την περαι-
τέρω ανάπτυξη κοινών δράσεων στο
θέμα αυτό σε ευρωπαϊκή, εθνική,
περιφερειακή και τοπική κλίμακα.

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



Υποδομή

Η εφαρμογή του Οδηγού πρέπει να
θεωρηθεί ως προέκταση της εργασί-
ας των κοινωνικών εταίρων στην εκ-
παίδευση σε αυτό το πεδίο.
Το 2010 οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί
Εταίροι στο χώρο της εκπαίδευσης,
οι τοπικές κυβερνήσεις, τα νοσοκο-
μεία, η ιδιωτική ασφάλεια και οι το-
μές του εμπορίου, αντιπροσωπευό-
μενοι από τους φορείς ETUCE, EFEE,
EPSU, CEMR, UNI-EUROPA,
HOSPEEM, COESS και
EUROCOMMERCE, συμφώνησαν και
δεσμεύτηκαν σε Πολυτομεακές Οδη-
γίες 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 ασφάλει-
ας. Είναι καθήκον της εργοδοσίας να
διασφαλίζει την υγιεινή και την α-
σφάλεια των εργαζομένων σε κάθε
τομέα που σχετίζεται με την εργασί-
α. Καθώς μια κοινή προσέγγιση στην
υγιεινή και ασφάλεια έχει αποδει-
χτεί ως πλέον επιτυχής, οι εργοδότες
έχουν επίσης την υποχρέωση να δια-
βουλεύονται 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 εφαρ-
μόζουν τη διατομεακή «Συμφωνία-
Πλαίσιο για την παρενόχληση και τη
βία στην εργασία», που υπογράφηκε
από τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς
Εταίρους τον Απρίλιο του 2007. Στο-
χεύουν στην υποστήριξη κοινών δρα-
στηριοτήτων από εργοδότες, εργαζο-
μένους και αντιπροσώπους /
συνδικάτα, για την πρόληψη, τη μεί-
ωση και τον περιορισμό της βίας από
τρίτους, καθώς και των συνεπειών
της. Προάγουν μέτρα για περαιτέρω
ενίσχυση της συνειδητοποίησης του
θέματος αυτού δείχνοντας τη δέ-
σμευση των κοινωνικών εταίρων σε
από κοινού εργασία και συμμετοχή

σε κοινές εμπειρίες και καλές πρα-
κτικές. Περαιτέρω, αυτές οι κατευ-
θύνσεις  παρέχουν σε εργοδότες και
εργαζομένους  και στους αντιπροσώ-
πους τους σε όλα τα επίπεδα κατευ-
θυντήριες αρχές για προσδιορισμό,
πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώ-
πιση 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 εφαρμο-
στούν πρόληψη και περιορισμός της
βίας και της παρενόχλησης από
‘τρίτους’ στα σχολεία», στόχευσε
επακριβώς σε αυτά τα σημεία εστιά-
ζοντας συγκεκριμένα στις ειδικές
προκλήσεις της βίας και της παρενό-
χλησης από τρίτους στον τομέα της
εκπαίδευσης.
Προάγοντας κοινή δράση της ETUCE
και της EFEE κατά της βίας από τρί-
τους στην εκπαίδευση η παρούσα
πρωτοβουλία συνέβαλε στην πραγ-
μάτωση των στόχων σχετικά με την
πρόσληψη και την κοινωνική πολιτι-
κή της ΕΕ, όπως ρητά προσδιορίζο-
νται στη «Στρατηγική Ευρώπη 2000»
με τις πρωτοβουλίες/ναυαρχίδες
της για έξυπνη, αειφόρο και ενταξι-
ακή ανάπτυξη, καθώς και στην Ανα-
νεωμένη Κοινωνική Ατζέντα. Το
πρόγραμμα στόχευε, επίσης, στη
συνέχιση της υποστήριξης των εθνι-
κών εταίρων στην εκπαίδευση στην
εφαρμογή σχεδίων δράσης των κοι-
νωνικών 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 μέ-
τρων ενθάρρυνσης καινοτομιών στην
ασφάλεια και την υγεία των εργαζο-
μένων στους χώρους εργασίας, πα-
ράλληλα με τη στρατηγική για την
υγεία και την ασφάλεια της ΕΕ.
Με αυτή την πρωτοβουλία οι κοινω-
νικοί εταίροι του τομέα της εκπαί-
δευσης επιδίωξαν να ενισχύσουν τη
συνειδητοποίηση πάνω στο θέμα της
βίας από τρίτους στο σχολικό επίπε-
δο και να προωθήσουν περαιτέρω
τις πολυ-τομεακές οδηγίες για την
αντιμετώπιση της βίας και της παρε-

νόχλησης που σχετίζεται με την ερ-
γασία μεταξύ των κοινωνικών εταί-
ρων στον εκπαιδευτικό τομέα σε ε-
θνικό, περιφερειακό και τοπικό επί-
πεδο στην Ευρώπη. Η ETUCE και η
EFFEE εξέτασαν ως ποιο βαθμό η βία
από τρίτους αφορά τον εκπαιδευτικό
τομέα στην Ευρώπη, και περιέγρα-
ψαν αδρομερώς τη δράση των εκ-
παιδευτικών οργανώσεων και των
εργοδοτών σε ό,τι αφορά τα μέτρα
πρόληψης της βίας από τρίτους για
την υποστήριξη της εργασίας σε αυ-
τό τον τομέα. Γι’ αυτό το σκοπό
πραγματοποιήθηκαν δύο περιφερει-
ακά σεμινάρια, στις 26 Απριλίου
2012 στη Βαρσοβία και στις 7 Ιουνί-
ου 2012 στις Βρυξέλλες, όπου και
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα
των τριών μελετών περίπτωσης επί
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ισπα-
νίας, 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 Επαγγελματι-
κής Ασφάλειας και Υγείας (EU-OSHA)
ορίζει τη βία από τρίτους ως
«φυσική βία, λεκτική επιθετικότητα
ή απειλή φυσικής βίας κατά την ο-
ποία ο/η επιτιθέμενος/-η δεν είναι
συνάδελφος στην εργασία, π.χ. είναι
ένα πρόσωπο, θαμώνας, πελάτης ή
πάσχων, που απολαμβάνει τα παρε-
χόμενα 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 ασφά-
λεια των εργαζομένων, που καλύ-
πτεται 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 πλευ-
ρά της βίας φαίνεται προφανές να
εξηγηθεί ως επιθετικότητα, που μπο-
ρεί 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, γο-
νείς, μαθητές/-τριες, συγγενείς ή
φίλοι τους, παλιότεροι μαθητές/-
τριες ή μέλη της ευρύτερης κοινότη-
τας και οι όμοιοι θα μπορούσαν να
θεωρηθούν ως τρίτο μέρος.
Στο πρώτο περιφερειακό σεμινάριο
οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπρόσω-
ποι 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 επι-
πτώσεις 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. Με-
ταξύ αυτών των λόγων συγκαταλέγο-
νται:
ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού – πράξεις βίας που εκδηλώνο-
νται κατά του εκπαιδευτικού προσω-
πικού για τον απλό λόγο ότι το συ-
γκεκριμένο πρόσωπο είναι
διδάσκων/-ουσα, εκπαιδευτής/-τρια
ή εργάζεται σε εκπαιδευτικό χώρο,
εντάσεις κατά του εκπαιδευτικού
προσωπικού  ως παρόχων εκπαίδευ-
σης 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 Παρενό-
χλησης από Τρίτους που σχετίζεται
με την εργασία εξηγούν περαιτέρω
ότι η βία από μέρους τρίτων θα μπο-
ρούσε να είναι μια «εφάπαξ» ενέρ-
γεια ή, αντίθετα, ένα πιο συστηματι-
κό περίγραμμα ή συμπεριφορά, από
ένα άτομο ή μια ομάδα, που πηγά-
ζει από τις πράξεις ή τη συμπεριφο-
ρά πελατών, θαμώνων, ασθενών,
χρηστών υπηρεσιών, μαθητών/-
τριών ή γονέων, μελών της κοινότη-
τας ή ενός παρόχου υπηρεσιών.
Μπορεί να υποκινηθεί από συναι-
σθηματικούς λόγους, προσωπική
απαρέσκεια, προκαταλήψεις εδρα-
ζόμενες σε φυλετική ή εθνική κατα-
γωγή, θρήσκευμα και πεποιθήσεις,
αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικό προ-
σανατολισμό και εικόνα του σώμα-
τος. Μπορεί να συνιστά ποινικά αδι-
κήματα 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 πρά-
ξη, που απαιτεί την παρέμβαση των
δημόσιων αρχών. Μπορεί να επη-
ρεάζει καθοριστικά την προσωπικό-
τητα, την αξιοπρέπεια και την ακε-
ραιότητα των θυμάτων, και να συμ-
βαίνει στο χώρο εργασίας, στο δη-
μόσιο χώρο ή σε ιδιωτικό περιβάλ-
λον, και να σχετίζεται με την εργασί-
α. 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 τεχνο-
λογιών πληροφορίας και επικοινωνί-
ας.
Για την αντιμετώπιση της βίας από
τρίτους στα σχολεία απαιτείται να
προσδιοριστούν ολοκληρωμένα μέ-
τρα και να καθιερωθούν κοινές δια-
δικασίες που θα απαντούν στο ζήτη-
μα και να δείχνουν τις αναγκαίες
αλλαγές.

Μια συνοπτική παρουσίαση του Ο-
δηγού Εφαρμογής για την αντιμετώ-
πισης της βίας και της παρενόχλησης
από τρίτους στον τόπο εργασίας σε
ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευ-
σης παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Οδηγός Εφαρμογής
Πώς να αποτρέπεται και να περιορίζε-

ται η βία και η παρενόχληση
από τρίτους στα σχολεία

Ο Οδηγός Εφαρμογής ανα-
πτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Social Partners in Education
Concerned about Violence in Schools
(Κοινωνικοί Εταίροι στην Εκπαίδευση
που Ανησυχούν για τη Βία στα Σχο-
λεία). Βασίζεται στα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων του προγράμ-
ματος στις οποίες συνεισέφεραν ε-
νεργά εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Συνδικαλιστικής Επιτροπής Εκπαι-
δευτικών (ETUCE) και της Ευρωπαϊ-
κής Ομοσπονδίας Εργοδοτών στην
Εκπαίδευση (EFEE).

Εκτιμώντας τόσο τις διαφο-
ρετικές πολιτισμικές συνθήκες όσο
και τις διαφορετικές συνθήκες ανά
χώρα, οι κοινωνικοί εταίροι επιβε-
βαιώνουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον
τους για την επίτευξη ενός κοινού
στόχου σύμφωνα με τον οποίο τα
σχολεία, τα οποία αποτελούν το ερ-
γασιακό περιβάλλον για τους εκπαι-
δευτικούς και το υπόλοιπο προσωπι-
κό των σχολείων και το μαθησιακό
περιβάλλον για τα νεαρά άτομα, εί-
ναι 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 τρί-
τους. Παρόλο που η εκδήλωση
των πλέον σοβαρών κρουσμάτων
βίας παραμένει σε χαμηλό επίπε-
δο, κάθε κρούσμα βίας μπορεί να
είναι οδυνηρό τόσο για τους
άμεσα εμπλεκόμενους όσο και
για εκείνους που το παρακολου-
θούν.

Σύμφωνα με το δίκαιο της
ΕΕ και το εθνικό δίκαιο, αμφότε-
ροι, εργοδότες και εργαζόμενοι,
έχουν υποχρεώσεις στον τομέα
της υγείας και της ασφάλειας.
Επιπλέον, το 2010, οι Ευρωπαίοι
Κοινωνικοί Εταίροι από τους κλά-
δους της εκπαίδευσης, της τοπι-



κής αυτοδιοίκησης, της υγειονο-
μικής περίθαλψης, της ιδιωτικής
προστασίας και του εμπορίου δε-
σμεύτηκαν να τηρούν τις Διακλα-
δικές κατευθύνσεις αντιμετώπι-
σης της βίας και της παρενόχλη-
σης από τρίτους στον τόπο εργα-
σίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι στην
εκπαίδευση ανησυχούν για τις
επιπτώσεις της βίας και της παρε-
νόχλησης από τρίτους στους εκ-
παιδευτικούς και στους υπόλοι-
πους εργαζομένους στον κλάδο
της εκπαίδευσης, διότι δεν υπο-
νομεύουν μόνο την υγεία και την
αξιοπρέπεια του ατόμου, αλλά
έχουν και πραγματικές οικονομι-
κές επιπτώσεις σε σχέση με την
απουσία από την εργασία, το ηθι-
κό κλίμα και τη ρευστότητα του
προσωπικού. Αυτό ισχύει ιδιαίτε-
ρα σε εποχές οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά
τις οποίες η γενικότερη υποβάθ-
μιση της κοινωνικής ευημερίας
και των προτύπων διαβίωσης
προκαλεί δυσχέρειες που ενδέχε-
ται να έχουν αρνητική αντανά-
κλαση στα σχολεία.

Με στόχο να επιφέρουν
μια αλλαγή που θα έχει επιπτώ-
σεις διαρκείας στο σχολικό περι-
βάλλον, οι δράσεις που προσδιο-
ρίζουν και ενισχύουν τις θεμελιώ-
δεις αξίες στο σχολείο (π.χ. αμοι-
βαίος 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 σχο-
λείων, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθη-
τές και οι γονείς τους. Γι’ αυτό το
λόγο, χρειάζεται συνεχής δημόσια
επένδυση στην εκπαίδευση, σε
όλα τα επίπεδα, για να διασφαλι-
στεί μια παιδεία υψηλής ποιότη-
τας, περιλαμβανομένης της πρό-
ληψης της βίας και της παρενό-

χλησης από τρίτους ως προϋπό-
θεσης για υγιή και ασφαλή σχο-
λεία.

Πέρα από τον ορισμό της
βίας και της παρενόχλησης από
τρίτους για τον κλάδο της εκπαί-
δευσης, ο οποίος περιλαμβάνει
τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν
τις επιπτώσεις της βίας και της
παρενόχλησης από τρίτους στο
διδακτικό προσωπικό από τις επι-
πτώσεις στο προσωπικό που ερ-
γάζεται σε άλλους κλάδους, ο Ο-
δηγός αυτός αποτελεί ένα υπο-
στηρικτικό εργαλείο για τον τρό-
πο αντιμετώπισης του ζητήματος.
Ο Οδηγός θα πρέπει να αξιολο-
γείται και να προσαρμόζεται στις
εθνικές συνθήκες αναφορικά με
τη βία και την παρενόχληση των
εκπαιδευτικών και των υπόλοι-
πων εργαζόμενων στην εκπαίδευ-
ση από τρίτους, λαμβάνοντας ι-
διαίτερα υπόψη τις συνθήκες κά-
θε συγκεκριμένου τόπου εργασί-
ας.

Ο Οδηγός εξηγεί τα πέντε
συγκεκριμένα βήματα που απαι-
τούνται για την πρόληψη και τον
περιορισμό της βίας και της παρε-
νόχλησης από τρίτους στα σχολεί-
α και θυμίζει τη σημασία που έχει
η παρακολούθηση των επιπτώσε-
ων των μέτρων που λαμβάνονται
μέσω τακτικών επισκοπήσεων. Τα
πέντε βήματα είναι τα εξής:

Βήμα 1: Διαπίστωση της
κατάστασης - Ξεκινήστε κατα-
νοώντας την κατάσταση,

Βήμα 2: Συνεργασία – Λή-
ψη πρόσφορων και σωστά κατευ-
θυνόμενων μέτρων,

Βήμα 3: Προώθηση κα-
λών πρακτικών,

Βήμα 4: Αναφορά περι-
στατικών – Γνωρίζοντας πώς και
από πού να ζητήσετε βοήθεια,
και Βήμα 5: Αρχική και διαρκής
εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα του
προγράμματος τροφοδοτούν τις

εργασίες της Ευρωπαϊκής Κλαδι-
κής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλό-
γου για την Εκπαίδευση και βοη-
θούν στη σύνταξη της κοινής
έκθεσης προόδου για τον κλάδο
της εκπαίδευσης, την οποία οι
κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν
να υποβάλουν κατά την υπογρα-
φή των διακλαδικών κατευθύνσε-
ων αντιμετώπισης της βίας από
τρίτους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στον ιστότοπο: www.edu-osh.eu

www.edu-osh.eu


Η απεργία των εννιά ημερών που
ξεκίνησε στις 10 Σεπτέμβρη από τους
εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχο-
λείων του Σικάγο, τρίτης μεγαλύτε-
ρης εκπαιδευτικής περιφέρειας των
ΗΠΑ στέλνει σε κάθε γωνιά της γης
ένα μήνυμα υπεράσπισης της δημό-
σιας εκπαίδευσης και αντίστασης
στην πολιτική της ιδιωτικοποίησης
και υποταγής της εκπαίδευσης στους
νόμους της αγοράς. Οι 26.000 δά-
σκαλοι της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης (μέλη του
Συνδικάτου Δασκάλων του Σικάγου -
CTU) μαζί με το βοηθητικό προσωπι-
κό απήργησαν για πρώτη φορά μετά
από 25 χρόνια!
Η απεργία οργανώθηκε ενάντια στην
«εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», που
περιλαμβάνει ένα σύστημα αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών, ανάλογα με
τις επιδόσεις και τις «επιτυχίες» των
μαθητών τους σε κάποια τεστ. Δηλα-
δή, ο μισθός, αλλά και η εργασιακή
ασφάλεια των δασκάλων θα εξαρτώ-
νται από αποτελέσματα των μαθητών
στις εξετάσεις. Επίσης προβλέπεται
το κλείσιμο ή η συγχώνευση σχολεί-
ων στις γειτονιές με αρνητικά αποτε-
λέσματα, δηλαδή τις φτωχογειτονιές,
ενώ ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση
ιδιωτικών σχολείων. Παράλληλα οι
εκπαιδευτικοί ζητούσαν αυξήσεις
στους μισθούς τους, μετά την από-
φαση του δημάρχου να παρατείνει
κατά 10 μέρες τη σχολική χρονιά στο
Ιλινόις.
Η πρόεδρος του συνδικάτου των εκ-
παιδευτικών του Σικάγου (CTU), Κά-
ρεν Λούις, δήλωσε στο ξεκίνημα των
κινητοποιήσεων: «Υπάρχουν πάρα
πολλοί εξωσχολικοί παράγοντες που
δεν μπορούμε να ελέγξουμε που ε-
πηρεάζουν 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 κυρίαρ-
χη πολιτική στην εκπαίδευση επιδιώ-
κει την ευθυγράμμισή της στα νέα
δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος η διαμόρφωση του ευέλι-
κτου, «αποκεντρωμένου» σχολείου
της αγοράς, που οικοδομείται πάνω
στα ερείπια του σημερινού δημόσιου
σχολείου. Βασικά κλειδιά του αποκε-
ντρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου,

όπου αυτό έχει εφαρμοστεί, είναι: α)
η επιλογή σχολείου από τους γονείς,
β) ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα
σχολεία για να εξασφαλίσουν μαθη-
τές και χρηματοδότηση
(αποκέντρωση), γ) το άνοιγμα του
σχολείου στις πολυεθνικές επιχειρή-
σεις και την αγορά εργασίας, ώστε
τόσο τα αναλυτικά προγράμματα όσο
και η εργασία των εκπαιδευτικών να
μην έχουν ως σκοπό να καλλιεργή-
σουν οι μαθητές κριτική σκέψη αλλά
να εκγυμνάζονται σε ληξιπρόθεσμες
δεξιότητες άμεσα χρηστικές στην
αγορά εργασίας, δηλαδή στις επιχει-
ρήσεις, δ) αξιολόγηση των σχολείων
με βάση την επίδοση των μαθητών
σε εθνικές (ή περιφερειακές) εξετά-
σεις (ποσοτικά, κυρίως, κριτήρια και
όχι ποιοτικά), γεγονός με άμεση επί-
πτωση στις κρατικές και ιδιωτικές
επιχορηγήσεις και με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για την εσωτερική ζωή των
σχολείων.
Ο προσδιορισμός των «δεικτών ποιό-
τητας» για την ποιότητα της σχολι-
κής εκπαίδευσης» είναι προϊόν μιας
τεχνοκρατικής και ακραίας οικονομί-
στικης αντίληψης για την εκπαίδευ-
ση. Η λογική αυτή οδηγεί στην ε-
φαρμογή μοντέλων αξιολόγησης και
ελέγχου με «πιστοποιητικά ποιότη-
τας» σύμφωνα με τα πρότυπα της
βιομηχανίας και του εμπορίου.
Επιδιώκει να επικυρωθούν ως αντι-
κειμενικά μετρήσιμα στοιχεία της
προσωπικότητας και νοητικές λει-
τουργίες των υποκειμένων της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας, όπως η διδα-
κτική ή μαθησιακή ικανότητα, η
πνευματική και επιστημονική συ-
γκρότηση, η ικανότητα επικοινωνίας
και ο τρόπος συμπεριφοράς, οι ιδέες,
η φαντασία, η πρωτοβουλία κ.ά.
Όμως αυτή η μέτρηση των ανθρώπι-
νων 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 εμπο-
ρευματοποιούνται δεν είναι ικανότη-
τες», 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 αποτυ-
χία 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 ουσια-
στικά «αγνοούνται» ή καταγράφο-
νται τυπικά οι αμέτρητοι κοινωνικοί
και εκπαιδευτικοί παράγοντες που
επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν
την εκπαιδευτική διαδικασία και το
εκπαιδευτικό έργο. Κοινωνική προέ-
λευση, οικογενειακή κατάσταση,
συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας,
υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, α-
ναλυτικά προγράμματα, τύπος εξετά-
σεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό
κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι, τα πά-
ντα γίνονται καπνός. «Αγνοούνται»
οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανι-
σότητες που διαμορφώνουν αντίξοες
συνθήκες για την εκπαίδευση των
μαθητών από τα ασθενέστερα οικο-
νομικά και κοινωνικά στρώματα. Πα-
ραλείπονται όλοι εκείνοι οι παράγο-
ντες που οδηγούν στον Καιάδα της
εγκατάλειψης του σχολείου και του
αναλφαβητισμού.
«Το να κατηγορούμε τους καθη-
γητές για τα άσχημα αποτελέσμα-
τα στα τεστ, σε αστικά σχολεία με
υψηλά ποσοστά φτωχών και σα-
φώς 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 λεωφορεί-
ου επειδή δεν τήρησε τα δρομολόγια,
ενώ μεγάλο μέρος της διαδρομής
που έπρεπε να διανύσει ήταν πλημ-
μυρισμένη». (Paul Street, Χτυπώ-
ντας το Νεοφιλελευθερισμό στο Σι-
κάγο).
Μετά από 9 μέρες απεργίας, οι εκπαι-
δευτικοί αποφάσισαν να επιστρέψουν
στις τάξεις τους, κατακτώντας σημα-
ντικές παραχωρήσεις. Αν και η απερ-
γία δεν κατέκτησε όλα τα αιτήματα,
απέκρουσε μια επίθεση (ιδιαίτερα την
μισθοδοσία βάσει αξιολόγησης) στην
οποία μέχρι σήμερα όλα τα συνδικά-
τα στις ΗΠΑ είχαν υποταχθεί, και
έστειλε ένα μήνυμα υπεράσπισης του
δημόσιου σχολείου αντίστασης στην
πολιτική που θυσιάζει τα κοινωνικά
αγαθά και δικαιώματα στο βωμό τη-
ςαγοράς και του κέρδους.
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μαθητική ποιητική δημιουργία στη
Διασπορά, Ι. Κουκουλάς για το
«Άγνωστο Αριστούργημα» του
Μπαλζάκ, Κ. Κατσιμάνης για την
«απελευθέρωσιν» των ονομάτων,
Μ. Παπαευσταθίου για τη Βυζαντι-
νή Ιστορία και Ε. Μουλά για τη σχέ-
ση της αρχαίας τραγωδίας με τη
θρησκεία. Περιλαμβάνονται, επί-
σης, σχόλια σε φιλολογικά θέματα,
βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλη ενη-
μερωτική ύλη.
Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης: Στο
102ο τεύχος του περιοδικού περι-
λαμβάνεται αφιέρωμα στην κατα-
στροφική 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. Κάτσι-
κας για την τραγική κατάσταση της
εκπαίδευσης, Γ. Σόφης για την οικο-
νομική κατάσταση των εκπαιδευτι-
κών 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 υπόλοι-
πη ενδιαφέρουσα ύλη ξεχωρίζουμε
το άρθρο του Γ. Καββαδία για την
αξιολόγηση στα πειραματικά σχο-
λεία, της Ν. Γεωργιάδου για το
«αυγό του φιδιού», του Χρ. Ρέππα
για το νεοφασισμό στην Ελλάδα και
του Άγγ. Χατζηνικολάου για τις δια-

Λάβαμε για τη βιβλιοθήκη μας
Περιοδικά
Σύγχρονη Εκπαίδευση: Στο 170ό
τεύχος του περιοδικού περιλαμβά-
νονται άρθρα και μελέτες για τη
γλωσσική εκπαίδευση (Συμεών Τσο-
λακίδης) και τη σχολική κουλτούρα
(Καίτη Ερμογένους και Σούλα Πα-
ντέλα) στην Κύπρο, για την ιταλική
γλώσσα στη Μέση Εκπαίδευση
(Domenica MInniti-Γκιώνα) και για
τη σχολική επίδοση και την αυτοα-
ντίληψη της σχολικής ικανότητας
των εφήβων (Δημήτρης Κυρίτσης
και Αντώνης Παπαοικονόμου). Επί-
σης, παρατίθεται ένα αφιέρωμα
στην εκπαίδευση την εποχή των
μνημονίων με τους Λεωνίδα Βατι-
κιώτη για το ρόλο των
«κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών»
στη μνημονιακή εκπαίδευση και
Canaan Joyce και Μαρία Νικολακά-
κη για τις εξελίξεις στη δημόσια
εκπαίδευση στην Ελλάδα και την
Αγγλία. Μαζί με αυτά, η επισκόπη-
ση του τριμήνου και «Ο κόσμος των
υπολογιστών».
Φιλολογική: Κυκλοφόρησε το 119ο

τεύχος της τρίμηνης περιοδικής
έκδοσης της Πανελλήνιας Ένωσης
Φιλολόγων με πλούσια ύλη. Γρά-
φουν οι: Ν. Δέτσης για τα
«Λεσβιακά» του Θουκυδίδη, Ζ. Γο-
ντικάκης για την «απολογία» του
Αγαμέμνονα στην Ιλιάδα, Ν. Κοζά-
νος για τη φιλοσοφική και επιστη-
μονική σκέψη στους 15ο, 16ο και
17ο αιώνες, Κ. Οικονόμου για τη

στάσεις του ρόλου και της ευθύνης
των εκπαιδευτικών με αφορμή την
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Contact: Στο 58ο τεύχος του Συνδέ-
σμου Καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. πα-
ρουσιάζονται αναλυτικά τα υλικά
του 9ου Σεμιναρίου. Επίσης, περι-
λαμβάνεται αφιέρωμα στον εκλιπό-
ντα Αλέξη Δημαρά με συνεισφορές
των Κ. Θεριανού και Μ. Μπέλλα
(Αλέξης Δημαράς: ο ιστορικός και
πολιτικός της εκπαίδευσης), Παν.
Μπελερή (Αλέξης Δημαράς: Ο φά-
ρος με την ανεκτίμητη κληρονομιά)
και Παναγιώτας Μπελερή (Η τερά-
στια κληρονομιά του Αλέξη Δημα-
ρά). Τέλος, θέματα διδακτικής ανα-
λύει η Μ Κατσαντώνη.
Ελληνοχριστιανική Αγωγή: Στο
593ο τεύχος γράφουν οι Αντ. Μπι-
τσάκης 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: Τεύ-
χος 85ο της έκδοσης της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας με σχετική
ύλη, αντίστοιχα για το Γυμνάσιο και
για το Λύκειο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ

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

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
CENTRE FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION

OF OLME

WWW.KEMETE.GR

Διαβάστε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

• Τη μελέτη για το βαθμολόγιο– μισθολόγιο και
την αξιολόγηση.

• Τον απολογισμό του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. για την περίο-
δο 2011– 2012.

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