ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
… με τη συμμετοχή και την ψήφο μας
Zωντανεύουμε
τις συλλογικές διαδικασίες του Συλλόγου
και τους μαζικούς μαχητικούς αγώνες.
Αγωνιζόμαστε για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας.
Αντιστεκόμαστε:

Στις πολιτικές Κυβέρνησης - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. –ΟΟΣΑ
και στους επίδοξους συνεχιστές τους,
στο διαφοροποιημένο, ανταγωνιστικό, αυτοχρηματοδοτούμενο
σχολείο της ημικατάρτισης και της φτώχειας,
στην αδιοριστία, την κινητικότητα, την ελαστική εργασία,
στον κυβερνητικό και κομματικό συνδικαλισμό
στη μετατροπή των δικαιωμάτων μας σε εξυπηρετήσεις.

Διεκδικούμε:

ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση
(δίχρονη υποχρεωτική προσχολική και δωδεκάχρονο σχολείο)
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ένα σχολείο που στο κέντρο του βρίσκεται όχι το «γνωστικό αντικείμενο» αλλά η
παιδαγωγική σχέση, κόντρα σε κάθε μεταμοντέρνα αντίληψη που ταυτίζει την
διανοητική εργασία με κάθε λογής χρησιμοθηρικές και εμπορευματικές πρακτικές. Ένα
σχολείο με ενιαία προσέγγιση για τη γνώση – την τέχνη – και την τεχνική. Με στόχο τη
βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης κόντρα στις
δεξιότητες και τον κατακερματισμό της γνώσης. Με την παιδαγωγική λογική της ενιαίας
διδασκαλίας, με μορφές συνεργασίας και συνδιδασκαλίας, με αντισταθμιστική
εκπαίδευση (ενισχυτική διδασκαλία, Τάξεις υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, παράλληλη
στήριξη). Με τη λειτουργία δημιουργικών δραστηριοτήτων ώστε να καλύπτονται
ολόπλευρα οι ανάγκες των μαθητών και όλοι οι εκπαιδευτικοί να μένουν στο σχολείο
με οργανική θέση, να αποκτούν ουσιαστική σχέση με αυτό και με τους μαθητές του.
Σε αυτό το σχολείο χωράνε όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμονικά ενταγμένοι σε
ένα ενιαίο μορφωτικό σχέδιο. Γι’ αυτό το σχολείο θα αγωνιστούμε βάζοντας
στην άκρη συντεχνιακές λογικές, κατακερματισμού, κανιβαλισμού και
διαίρεσης.

Στις εκλογές της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ
ζητούμε τη στήριξή σας στις αρχές
της συλλογικότητας, της συναδελφικότητας,
της αλληλεγγύης και της ανεξαρτησίας.
Το μόνο στήριγμα των εργαζομένων είναι η συμμετοχή στα σωματεία τους, η
αναζωογόνηση των συλλογικών διαδικασιών βάσης και οι μαζικοί συλλογικοί αγώνες. Η
δικτύωση της αλληλεγγύης, τα ισχυρά, ανεξάρτητα και ταξικά σωματεία και
συλλογικότητες αποτελούν το μοναδικό δρόμο αντίστασης κόντρα στους «σωτήρες»
και τους διαχειριστές. Κι ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος. Θέλει δουλειά, συμμετοχή,
συνέπεια και δεν περνά μέσα από τα γραφεία της Διοίκησης και τους κομματικούς
μηχανισμούς. Γι’ αυτό έχουν σημασία οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του
Συλλόγου
μας. Αυτή την ευθύνη οφείλουμε να αναλογιστούμε και να
αναλάβουμε σήμερα ΟΛΟΙ μας, γιατί…

Για το Δ.Σ.
1. Ασβεστά Ειρήνη, νηπιαγωγός
2. Ζωγράφου Γεωργία, δασκάλα
3. Κεσόγλου Μαριάνθη, νηπιαγωγός
4. Κεσόγλου Μιχαήλ, δάσκαλος
5. Κοσμίδου Ανθούλα, δασκάλα
6. Κυριάκογλου Ευαγγελία, νηπιαγωγός
7. Λειβαδίτης Οδυσσέας, δάσκαλος
8. Μηλιάδου Ανθή, αναπληρώτρια ειδικής αγωγής
9. Μπαρμπαγιάννη Ευγενία, δασκάλα
10.Παπαφιλίππου Παναγιώτα, δασκάλα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Βλαχοθανάση Γρηγορία, δασκάλα
2. Κούντζουλα Δήμητρα, νηπιαγωγός

