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Σχετικά με τη διαμόρφωση ομάδων σχολείων
για τους συναδέλφους ειδικοτήτων β΄ ξένης γλώσσας
Στις 3 Οκτωβρίου οριστικοποιήθηκε ο τελικός πίνακας συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων. Το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει στη Δ Διεύθυνση σχετικά με τις τοποθετήσεις για
συμπλήρωση ωραρίου των συναδέλφων ΠΕ05, και ΠΕ07 χωρίς την προηγούμενη δημοσιοποίηση
των κενών ωρών ανά σχολείο και χωρίς να κληθούν οι συνάδελφοι/σσες να δηλώσουν προτίμηση,
ΔΕΝ επιλύθηκε, παρά τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
στρεβλώσεις και δυσαρέσκειες.
Οι δικαιολογίες από την πλευρά της πλειοψηφίας του ΠΥΣΠΕ, ότι έπρεπε να τελειώνει γιατί
υπήρχαν πλέον πιεστικά χρονικά όρια, δεν ευσταθούν. Υπήρχε άπλετος χρόνος να φτιαχτούν και να
ξαναφτιαχτούν οι ομάδες, αφού οι ανάγκες των σχολείων ήταν καταγραμμένες από το τέλος Ιουνίου
και οι οργανικές είχαν δοθεί από τις αρχές Ιουλίου. Αστοχία πρώτη.
Ακόμη και την τελευταία στιγμή, όμως, υπήρχε χρόνος. Η διαμαρτυρία του Συλλόγου μας και οι
προτάσεις των συναδέλφων κατατέθηκαν στις 15/9. Το ΠΥΣΠΕ και πάλι άργησε…Αστοχία δεύτερη.
Στην κρίσιμη συνεδρίαση εξέτασης των ενστάσεων, στις 28/9, και ενώ είχαμε πληροφορηθεί
ότι είχε ξεκινήσει προσπάθεια επεξεργασίας νέων ομάδων, το ΠΥΣΠΕ ενημερώθηκε λανθασμένα ότι
είχε υπάρξει συμφωνία των συναδέλφων να μείνουν ως έχουν για φέτος αφού υπάρχουν δυσκολίες!!!
Αστοχία τρίτη.
Η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ προχώρησε στην επικύρωση της πρότασης της διοίκησης.
Οι δύο αιρετοί –προς τιμήν τους –ΑΠΕΙΧΑΝ.
Το μόνο θετικό αποτέλεσμα της διαμαρτυρίας ήταν ότι υπήρξε δημόσια δέσμευση από το Δ/ντη
Εκπαίδευσης ότι την επόμενη χρονιά θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν από
σχετική ομάδα εργασίας των συναδέλφων/ισσων.
Κατόπιν αυτών, ο Σύλλογος μας, εμμένοντας στη θέση ότι «δεν αποδεχόμαστε αδιαφανή και άνευ
κριτηρίων τοποθέτηση. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 αφορά όλους
μας. Τα δικαιώματα μας πρέπει να περιφρουρηθούν από όλο τον κλάδο, για όλο τον κλάδο», καλεί
τις συναδέλφους των ειδικοτήτων γαλλικών/γερμανικών να διαμορφώσουν κοινές προτάσεις για τη
διαμόρφωση των ομάδων και τα κριτήρια προτεραιότητας, τις οποίες θα καταθέσουν μέχρι το τέλος
της σχολικής χρονιάς και τις οποίες θα στηρίξει ο Σύλλογος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να
διαιωνιστεί η κατάργηση του δικαιώματος επιλογής και η τοποθέτηση με ανάθεση όσες και να είναι οι
πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν.
(Επισυνάπτεται το ενημερωτικό των αιρετών)

