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ΘΕΜΑ: Για τθν Αντίςταςθ ςτισ «Δθμιουργικζσ Εργαςίεσ» ςτα ΓΕΛ 

Η περςινι οργανωμζνθ ςυλλογικι αντίςταςθ  τθσ Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐασ δθμιοφργθςε ρωγμζσ ςτον τρόπο υλοποίθςθσ 

των «δθμιουργικϊν εργαςιϊν» ςτα ΓΕΛ, ςτθν πρϊτθ απόπειρα εφαρμογισ τουσ. Ζτςι, εκτόσ από τθν υποτυπϊδθ 

επιμόρφωςθ μιασ θμζρασ τον επτζμβρθ, με εγκφκλιό του το Τπουργείο ςτισ 10-11-2017 (194027/Δ2) δθμοςιοποιεί 

τθν απόφαςι του να αλλάξει το περςινό ςχετικό ΠΔ46/2016 . Σο νζο ακόμθ δεν ζχει υπογραφεί.  

Προαναγγζλλει: 

1) Οι υποχρεωτικζσ «δθμιουργικζσ εργαςίεσ» κα ενταχκοφν εντόσ των αντίςτοιχων μακθμάτων για τθν Α και Β ΓΕΛ. 

2)Ο αρικμόσ  τουσ κα μειωκεί ανά μακθτι ςε 2.                                                                                                                                               

3) Ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ ανά εκπαιδευτικό κα μειωκεί από υποχρεωτικζσ δζκα ςε μία τουλάχιςτον!  

Παρά ταφτα, 

1) Παραμζνει  ο ρόλοσ του ςυντονιςτι με οριςμό από το ςφλλογο. 

2) Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ είναι ανοικτόσ μζχρι και το τζλοσ του Β τετραμινου. 

3) Τπονοεί ότι μπορεί να χρειαςτεί και εργαςιακόσ χρόνοσ των εκπαιδευτικϊν εκτόσ του ςχολικοφ εργαςιακοφ 

χρόνου.  

4) Οι εργαςίεσ λαμβάνονται υπόψθ ςτθν βακμολόγθςθ των εμπλεκομζνων μακθμάτων. 

 5) Τπονοείται πλαγίωσ ότι ςτο γενικότερο ςχεδιαςμό απόπειρασ αξιολόγθςθσ προςϊπων και δομϊν κα λαμβάνεται 

υπόψθ.  

6) Δεν ζχει πάρει κανζνα πρακτικό μζτρο τεχνικισ ςτιριξθσ μζςα ςτισ τάξεισ ι ςτα ςχολεία (Η/Τ, Βιβλιοκικεσ, άλλο 

υλικό). 

Ζτςι το Τπουργείο Παιδείασ, ςυνεχίηει να υλοποιεί τισ ιδθ ειλθμμζνεσ αποφάςεισ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν Παιδεία 

και τθ ριηικι αναδιάρκρωςθ τθσ δομισ του Δθμόςιου χολείου. Δεν πρόκειται για επιμζρουσ αλλαγζσ, αλλά για 

τμθματικι προϊκθςθ ενόσ ςυνόλου μζτρων για τθν εκπαίδευςθ. Άρχιςαν να υλοποιοφν και ετοιμάηουν νζεσ 

νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για το Λφκειο με βάςθ τα πορίςματα του Εκνικοφ διαλόγου, δθλαδι, τισ αλλαγζσ ςτθ  Ά, Βϋ 

και Γϋ τάξθ Λυκείου για Εκνικό Απολυτιριο και Πανελλαδικζσ, τθν Αξιολόγθςθ ςτελεχϊν, τθν Αυτοαξιολόγθςθ κι θ 

Αυτονομία τθσ χολικισ Μονάδασ, τισ ριηικζσ αλλαγζσ ςτα αναλυτικά προγράμματα και ςτισ ανακζςεισ μακθμάτων 

και τισ αλλαγζσ ςτισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, με παρεμβάςεισ ςτα ΠΔ 50 και 100 

Οι δθμιουργικζσ εργαςίεσ ωσ μζςο καλλιζργειασ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ αυτενζργειασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

των μακθτϊν, αποτελοφν παλιό αίτθμα του κλάδου. Κανείσ δεν ιςχυρίηεται ότι δεν πρζπει να υπάρχουν 

εργαςίεσ μζςα ςτο ςχολείο. Οφτε μπορεί κανείσ να διαφωνιςει με τθν αξία και το ρόλο που πρζπει να ζχουν. 

Όμωσ: 

 Οι «Δθμιουργικζσ εργαςίεσ» αποκλείουν τθ μακθτικι δθμιουργικότθτα αφοφ κακορίηεται ςαφϊσ ότι 

αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ βακμολογίασ γραπτϊσ εξεταηόμενων μακθμάτων. Τποβακμίηεται με άλλα λόγια 
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το γνωςτικό κομμάτι και το περιεχόμενο τθσ ζρευνασ  προσ όφελοσ τθσ τυποποιθμζνθσ  διαδικαςίασ και των 

κανόνων του «παραδοτζου». 

 Η υποδομι των ςχολείων ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υποςτθρίξει τζτοιου είδουσ διεργαςίεσ. ε 

ποιεσ βιβλιοκικεσ, με ποια τα εποπτικά μζςα, ςε ποια εργαςτιρια και με ποια υλικοτεχνικι υποδομι κα 

υλοποιθκοφν οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ; 

 Οι εκπαιδευτικοί επωμίηονται επιπλζον  γραφειοκρατικά και διοικθτικά βάρθ ςτθν ιδθ πολφ επιβαρυμζνθ 

κακθμερινότθτά τουσ, αφοφ πολλοί εκπαιδευτικοί τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ  περιφζρονται  ςε πάνω από 

3 ςχολεία και ο ςτακερόσ αρικμόσ κακθγθτϊν ςτο κάκε ςχολείο  που κα επωμιςκεί αυτι τθ διαδικαςία 

οργάνωςθσ και διεκπεραίωςθσ των «Δθμιουργικϊν Εργαςιϊν»  κα είναι ακόμθ μικρότεροσ από άλλεσ 

χρονιζσ. 

 τθν ουςία αυτι θ διαδικαςία, που ζχει όλα τα ςτοιχεία τθσ «αντικειμενικότθτασ» κατά ΟΟΑ και 

υπολογίηεται ςτθν απόκτθςθ απολυτθρίου και κατ’ επζκταςθ και ςτο βακμό πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ, κα χρθςιμοποιθκεί και ωσ  μθχανιςμόσ κατθγοριοποίθςθσ μακθτϊν και ςχολείων που κα 

ςυνδζεται με τθν αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ. 

Συνάδελφοι: 

Απζναντι ς’ αυτι τθν οργανωμζνθ επίκεςθ που δεχόμαςτε ςθκϊνουμε και πάλι κεφάλι! 

Με ςκλθροφσ αγϊνεσ κακυςτεριςαμε και ανατρζψαμε μζτρα όπωσ θ αξιολόγθςθ και οι διακεςιμότθτεσ. 

Ορκϊνουμε πάλι ανάςτθμα. Δεν αποδεχόμαςτε το μζλλον που ετοιμάηουν για μασ και τουσ μακθτζσ μασ. 

Γνωρίηουμε ότι τθν περςινι χρονιά μεγάλο τμιμα του κλάδου αντιςτάκθκε ςτθν εφαρμογι των «δθμιουργικϊν 

εργαςιϊν» και ζφερε τισ πρϊτεσ ρωγμζσ. 

Ζθτάμε από το Υπουργείο: α. Να προχωριςει άμεςα ςε μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν επαναφζροντασ το 

ωράριο ςτα προ του 2013 επίπεδα. β. Να ανακαλζςει άμεςα τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ για τθ κεματικι εβδομάδα 

ςτα Γυμνάςια και τισ δθμιουργικζσ εργαςίεσ ςτα λφκεια.  

Ζθτάμε από τθν ΟΛΜΕ να αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ, να καλφψει ςυνδικαλιςτικά τουσ ςυναδζλφουσ και τουσ 

Συλλόγουσ Διδαςκόντων που διαφωνοφν με τα παραπάνω.   

Καλοφμε τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων να μθ προχωριςουν ςε καμιά απόφαςθ οφτε για τθν ανάκεςθ 

Δθμιουργικϊν Εργαςιϊν, οφτε για τθν οργάνωςθ τθσ Θεματικισ Εβδομάδασ, που ςχεδιάηεται να επανζλκει.    

Το ΔΣ τθσ Α ΕΛΜΕ Αχαΐασ παρζχει πλιρθ ςυνδικαλιςτικι κάλυψθ ςτουσ ςυλλόγουσ των ςχολείων ευκφνθσ και 

τουσ ςυνάδελφουσ και ςυλλόγουσ που δεν κα δεχτοφν να γίνουν ςυντονιςτζσ ςχολείων ι μακθμάτων. 

Για το Δ. Σ. 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 

                     Ψαρράσ  πφροσ              Μακρίδθσ   τάκθσ 


