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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ εύχεται σε όλους κάθε καλό για τη νέα σχολική χρονιά και καλή
επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουμε. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τους νέους
συναδέλφους, οι οποίοι με πολλά όνειρα και προσδοκίες εισέρχονται στην εκπαιδευτική μας
οικογένεια. Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ θα είναι πάντα δίπλα σας στα μικρά, καθημερινά αλλά και στα
μεγάλα σας προβλήματα.
Πέραν των καθαρά εκπαιδευτικών – συνδικαλιστικών προβλημάτων δύο άλλα πολύ
σοβαρά ζητήματα βασανίζουν φέτος τον καθένα από εμάς. Ο ιός της γρίπης και τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν από όλους μας και η μεγάλη οικονομική κρίση που δημιούργησε σοβαρά
προβλήματα στους εργαζομένους.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

η φετινή χρονιά βρίσκεται επίσης μπροστά σε κεφαλαιώδη ζητήματα της Εκπαιδευτικής
Μεταρρύθμισης. Η διαδικασία διαμόρφωσης των νέων αναλυτικών προγραμμάτων βρίσκεται σε
προχωρημένο στάδιο. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με την οποία δίνεται η δυνατότητα της κατάργησης του
αναχρονιστικού θεσμού του επιθεωρητισμού. Επίσης συνεχίζεται ο διάλογος για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ήδη έχει εφαρμοστεί το κομμάτι που αφορά στην εισαγωγική
επιμόρφωση. Το πρόγραμμα όμως παρουσίασε κάποιες αδυναμίες που θα παλέψουμε να
βελτιώσουμε. Προβλήματα παρουσιάζονται και στο πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης,
που σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έγινε, δεν ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και δεν εξυπηρετεί τους στόχους ενός τέτοιου
προγράμματος. Πιστεύουμε πως οι ρυθμοί υλοποίησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης πρέπει
να είναι πιο γρήγοροι και πιο αποτελεσματικοί. Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ δηλώνει αποφασισμένη να
παλέψει για την υλοποίησή της, γιατί είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να βοηθήσει στην
αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.
Παράλληλα υπάρχουν εδώ και χρόνια αιτήματα του κλάδου που δεν έχουν ακόμα
ικανοποιηθεί όπως ο Υπεύθυνος Τμήματος, η Εργαστηριοποίηση, οι τάξεις υποδοχής για τους
αλλόγλωσσους, η επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, η θεσμοθέτηση των
Κανονισμών Μετακινήσεων, η Παραβατικότητα κ.ά. Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ είναι έτοιμη να παλέψει
μεθοδικά και αξιολογώντας και ιεραρχώντας τα ζητήματα, να αγωνιστεί για την υλοποίησή τους
παράλληλα με την πορεία υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης
Αγαπητοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ήταν και θα βρίσκεται πάντοτε μπροστά στην πρώτη γραμμή των
αγώνων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, σήμερα για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αύριο
για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων από νεοφιλελεύθερες επιθέσεις, που
άρχισαν δειλά - δειλά να γίνονται κατά των εκπαιδευτικών και ευρύτερα των δημοσίων
υπαλλήλων για την αντιμετώπιση δήθεν της οικονομικής κρίσης. Την οικονομική κρίση πρέπει
να την πληρώνουν αυτοί που την δημιουργούν και όχι οι εργαζόμενοι.
Ως ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ με θέσεις, προτάσεις, απόψεις και με αγωνιστικότητα θα
απαντήσουμε δυναμικά στην πορεία διεκδίκησης των αιτημάτων μας. Παράλληλα με όσες
δυνάμεις διαθέτουμε, θ’ αντισταθούμε σε κάθε αντιμεταρρυθμιστική προσπάθεια απ’ οπουδήποτε
και αν προέρχεται.
Σεπτέμβρης 2009

