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Στις 5 Οκτωβρίου 1966 η UNESCO έστειλε προς όλα τα Κράτη – Μέλη του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού τις «Συστάσεις» της, που αφορούσαν τη θέση (επίπεδο, status) που θα έπρεπε να 

έχουν οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις χώρες. Από τότε, η 5η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από την 

UNESCO ως η Παγκόσµια Ηµέρα των Εκπαιδευτικών, µε σκοπό να προβληθεί ο σηµαντικός 

ρόλος που διαδραµατίζουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 

Ο φετινός εορτασµός, που συνδιοργανώνει η UNESCO µαζί µε τους Εταίρους της 

(ILO, UNDP, UNICEF και Education International), έχει ως σύνθηµα «A Call for Teachers», 

και σε ελεύθερη απόδοση, «ΕΚΚΛΗΣΗ για τους ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ» και επικεντρώνεται 

στην αντιµετώπιση της έλλειψης εκπαιδευτικών, στα εµπόδια για µια καλύτερη ποιοτικά 

εκπαίδευση και στο ρόλο των εκπαιδευτικών για τη διαµόρφωση πολιτών µε οικουµενική 

κουλτούρα και, ταυτόχρονα, µε πολιτιστική ποικιλοµορφία. 

Σε ΤΙ στοχεύει αυτή η «Έκκληση για τους Εκπαιδευτικούς»; 

Στοχεύει στην επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης, στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 

προσβασιµότητας σε αυτήν. Η ποιοτική εκπαίδευση προσφέρει ελπίδα και προοπτική για ένα 

καλύτερο βιοτικό επίπεδο. ∆εν υπάρχει ισχυρότερο θεµέλιο για διαρκή ειρήνη και βιώσιµη 

ανάπτυξη, από µια ποιοτική εκπαίδευση. 

Σε ΠΟΙΟΥΣ απευθύνεται αυτή η «Έκκληση για τους Εκπαιδευτικούς»; 

Σε αυτούς που …λαµβάνουν αποφάσεις. 

Σε όλους εµάς που ψηφίζουµε …αυτούς που λαµβάνουν αποφάσεις ! Σε όλους εµάς 

που έχουµε παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, ή είµαστε µαθητές, ή υπηρετούµε την 

Εκπαίδευση, ώστε µε τους αγώνες µας να «υποδείξουµε» στους αρµοδίους το καθήκον τους 

και να διασφαλίσουµε ότι θα το εκτελέσουν ! 

 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ταχ. ∆/νση : Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα 
τηλέφωνο : 210-5238973 fax : 210-5202798 
e-mail : oltee.oltee@gmail.com        & mail@oltee.att.sch.gr 
ηλεκτρον. σελ. : http://www.oltee.gr facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

Αθήνα, 4-10-2013 

Αριθµ. ∆.Τ.: 084 

πληροφορίες : Σεραφείµ Κερασιώτης Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. τηλ.: 6936-449284 

 : Σταµάτιος Σταµατιάδης Γενικός Γραµµατέας τηλ.: 6945-752224 

 : Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων τηλ.: 6974-251028 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚΚΛΗΣΗ της UNESCO για τους ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Παγκόσµια Ηµέρα των Εκπαιδευτικών 



 αριθµ. ∆.Τ.: 084 / 4-10-2013, σελ.2/2 

Ποιο είναι το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ της «Έκκλησης για τους Εκπαιδευτικούς»; 

1. Να εξασφαλιστεί η αριθµητική επάρκεια των Εκπαιδευτικών, ώστε να µην 

υπάρχουν ελλείψεις. 

2. Να εξασφαλιστεί η ποιοτική αναβάθµιση των Εκπαιδευτικών µε α) ενίσχυση της 

αρχικής (εισαγωγικής) εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, β) µε συνεχή επιµόρφωση και γ) µε 

διαρκή υποστήριξη του επιστηµονικού και παιδαγωγικού τους έργου. 

3. Να εξασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές, 

ώστε οι εκπαιδευτικοί να µπορούν ανεµπόδιστα, χωρίς περισπασµούς και αγωνίες, να επιτελούν 

το λειτούργηµά τους. 

4. Να δίδονται στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να προάγονται 

συνεχώς. 

5. Να ενισχυθεί η κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή του έργου τους. 

Και ΟΧΙ, οι παραπάνω «θέσεις» ∆ΕΝ έχουν συνταχθεί από κάποιο 

«συνδικαλιστικό φορέα» εκπαιδευτικών, αλλά περιλαµβάνονται στο κείµενο της UNESCO!!: 

http://www.unesco.org/new/en/world-teachers-day 

 «Ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης είναι οι 

επιστηµονικές γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Κατά τη φετινή Παγκόσµια 

Ηµέρα των Εκπαιδευτικών, απευθύνουµε έκκληση να παρέχεται στους 

εκπαιδευτικούς ισχυρότερη αρχική εκπαίδευση, συνεχής επιστηµονική 

ανάπτυξη και υποστήριξη...» (Irina Bokova, Γενική ∆ιευθύντρια της UNESCO). 

Η Ηµέρα των Εκπαιδευτικών γιορτάζεται επίσηµα σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον 

Κόσµο. Μεταξύ αυτών και η Κύπρος, όπου ο Κύπριος Υπουργός Παιδείας απέστειλε µήνυµα. Ο 

Έλληνας οµόλογός του, είτε ξέχασε την επέτειο, είτε ήταν απασχοληµένος µε το να 

συµβάλλει στην «αριθµητική επάρκεια» των εκπαιδευτικών θέτοντας σε «διαθεσιµότητα» όσους 

περισσότερους µπορεί, µε το να προκηρύσσει σεµινάρια κατάρτισης «επί πληρωµή» για τους 

εκπαιδευτικούς, µε το να τους απαξιώνει καθηµερινά µε δηλώσεις και µε το να κλείνει σχολεία, 

σχολές, Τοµείς και Ειδικότητες της Τ.Ε.Ε., συµβάλλοντας έτσι στην «ποιοτική εκπαίδευση», 

στην εξασφάλιση «ίσων ευκαιριών» και «προσβασιµότητας» σε αυτήν… 

Εµείς καλούµε τους εκπαιδευτικούς να «γιορτάσουν» την Παγκόσµια Ηµέρα 

των Εκπαιδευτικών, εκτυπώνοντας και αναρτώντας στο σχολείο την αφίσα της UNESCO 

http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/WTD2013_proposal_web_ENG.jpg, διοργανώνοντας 

σχετικές εκδηλώσεις την επόµενη εβδοµάδα, αναθέτοντας στους µαθητές εργασίες, 

καλλιτεχνικό έργο ή εκθέσεις ιδεών σχετικές µε το φετινό θέµα, ακόµη και µετάφραση του 

µηνύµατος της UNESCO από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. 

Το δικό µας «δωράκι» στον κ. Υπουργό µε την ευκαιρία της γιορτής µας, θα είναι µια 

«Αίτηση Ακύρωσης» στο Συµβούλιο της Επικράτειας, για τα Τµήµατα και τις Ειδικότητες των 

ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. που «έκλεισε» παράνοµα… Χρόνια µας Πολλά κε Υπουργέ ! 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


