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deutsch.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2012-13
όπως υπερψηφίστηκε την Κυριακή 11 Δεκέμβρη 2011 και συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε
από τους παρόντες.

1. Κοινή δράση με τις ενώσεις των καθηγητών Γαλλικής στον αγώνα για την απόσυρση των
εγκυκλίων Χριστοφιλοπούλου του έτους 2011 και την αποκατάσταση του κλάδου σε
Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο
2. Αύξηση των θέσεων Σχολικών συμβούλων ΠΕ07
3. Προώθηση του αιτήματος για την αύξηση των ωρών του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη
Γλώσσα» σε όλες τις βαθμίδες, ξεκινώντας από τη Δ Δημοτικού
4. Συνεργασία με τους αναγνωρισμένους συλλογικούς φορείς των καθηγητών Ξένων
Γλωσσών για την προώθηση των κοινών αιτημάτων (επαναφορά του 3ωρου στο Γυμνάσιο,
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο, επάρκεια διδασκαλίας, παράλληλη διδασκαλία,
κ.α.)
5. Κατάργηση των κυρώσεων στους συναδέλφους που αρνούνται πρόσληψη ως
Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου. Κατάργηση του θεσμού της ωρομισθίας των 4 ωρών.
Άμεση απορρόφηση των συναδέλφων που αναμένουν μόνιμο διορισμό από το 2008
6. Καταγγελία της πρακτικής των συμπτύξεων και αγώνας για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες. Άνοιγμα των τμημάτων με
μείωση του ορίου μαθητών ώστε να εξασφαλιστούν ιδανικές συνθήκες διδασκαλίας.
7. Εμβάθυνση της συνεργασίας με άλλους φορείς (π.χ. Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, Goethe-Institut, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ)
8. Ενδυνάμωση της πανελλαδικής δικτύωσης των καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Στήριξη
των Τοπικών Επιτροπών της Πανελλήνιας Ένωσης
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9. Διοργάνωση προβολών Γερμανόφωνων ταινιών σε όλη τη χώρα
10. Βελτίωση της παρεχόμενης ενημέρωσης ( www.deutsch.gr , περιοδικό aktuell) και
προετοιμασία νέου ενημερωτικού υλικού για την προβολή της Γερμανικής Γλώσσας. Χωρίς
να προκύπτει μεγάλη δαπάνη
11. Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς των καθηγητών Γερμανικής
γλώσσας στις γειτονικές χώρες. Ενεργητική στήριξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου IDT που θα
γίνει το 2013 στο Bozen (Südtirol)
12. Πρωτοβουλίες για τη διεθνή αναγνώριση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
και προβολή των αποτελεσμάτων της. Δημιουργία Ομάδας Εργασίας
13. Ανασύσταση της Επιστημονικής Ομάδας και δημιουργία διαδικτυακού επιστημονικού
περιοδικού με πρόσβαση για όλα τα μέλη της Ένωσης. Χωρίς να προκύπτει μεγάλη δαπάνη
14. Το νέο Δ.Σ. δεσμεύεται να αντισταθεί σε κάθε μορφή ελαστικοποίησης των σχέσεων
εργασίας, κατάργησης οργανικών θέσεων, μετακινήσεων. Στέκεται ενάντια στην εφεδρεία
και σε κάθε σκέψη για υποχρεωτικές μετατάξεις ή απολύσεις εκπαιδευτικών. Μαζί με την
ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ σε ένα ενιαίο μέτωπο κατά της επιχειρούμενης διάλυσης της
εκπαίδευσης
15. Μείωση της ετήσιας συνδρομής προς το Ταμείο από 20€ σε 15€ λόγω της οικονομικής
κρίσης (εκφράστηκαν διαφωνίες σχετικά με τη μείωση). Παραγραφή των χρεών προς το
Ταμείο από μέλη με μακρόχρονη απουσία στο εξωτερικό.
16. Σχετικά με την φημολογία περί διδασκαλίας του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο
Γυμνάσιο από τους ξενόγλωσσους κλάδους: «Διαχωρίζουμε τη θέση μας από την
προσπάθεια δημιουργίας κλίματος διχόνοιας των ξενόγλωσσων κλάδων με τον κλάδο ΠΕ02.
Αγώνας για την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Γερμανικών σε όλες τις βαθμίδες»
17. Απόρριψη της πρότασης για συνεργασία με φορείς των κλάδων ιταλικής,
ισπανικής, κ.α. Αγωνιζόμαστε με κύριο γνώμονα την Πολυγλωσσία και με
κεκτημένη την Κοινή Δράση με τον κλάδο ΠΕ05. Απορρίπτουμε προτάσεις όπως η
δημιουργία μονόγλωσσων σχολικών μονάδων, αναλογικότητα, ποσοστώσεις και
άλλες σκέψεις που θέτουν σε κίνδυνο την αιτηματολογία μας και οδηγούν σε
σύγχυση γονείς και εκπαιδευτικούς

Το νέο Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σύντομα σε σώμα και δεσμεύεται στην υλοποίηση του
Προγραμματισμού Δράσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ

Εκλογές Πανελλήνιας Ένωσης: Με αυξημένη συμμετοχή οι εκλογές – Ποιοι
εκλέγονται στο ΔΣ
Αποτελέσματα εκλογών για νέο Δ.Σ.
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011
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Ψήφισαν 545 μέλη (386 μέλη το 2009)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
1. Καρανικόλας Μιχάλης (Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ07-ΔΔΕ Δωδεκανήσου) 307 ψήφοι
2. Καρατσιομπάνης Γιάννης (Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ07-ΔΔΕ Β Αθήνας) 264 ψήφοι
3. Ξανθού Κατερίνα (Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ07-ΔΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης) 203 ψήφοι
4. Καλλιανιώτη Δήμητρα (Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ07-ΔΔΕ Πειραιά) 202 ψήφοι
5. Αστερίου Χρήστος (Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ07-ΔΔΕ Β Αθήνας) 189 ψήφοι
6. Γκριτζαλιώτη Κατερίνα (Μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ07-ΔΔΕ Δυτ. Αττικής) 189 ψήφοι
7. Παζάλος Αντώνης (Συμβασιούχος εκπαιδευτικός ΠΕ07-ΔΠΕ Χίου) 160 ψήφοι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
8. Χαρδαλούπα Γιοχάννα 99 ψήφοι
9. Οικονομάκη Μαρία 89 ψήφοι
10. Καλογιαντσίδης Θανάσης 57 ψήφοι
11. Σαριδάκη Κυριακή 42 ψήφοι
12. Πασσά Δέσποινα 23 ψήφοι

Σημ.: Οι εκλογές διεξάγονται και με τη χρήση επιστολικής ψήφου.
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