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Εκπαιδευτική Ενημέρωση #21#

1.To νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των ολοήμερων ολιγοθέσιων δημοτικών
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίστηκε το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Ολιγοθέσιων
Δημοτικών Σχολείων (1/θέσιο, 2/θέσιο και 3/θέσιο) από το σχολικό έτος 2017-2018. Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται
για 6 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία), Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία). Για να τη συνέχεια πατήστε ΕΔΩ
2.Οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2017-18 στο e-aitisi.sch.gr. Χρονοδιάγραμμα και επόμενες ενέργειες
Το διάστημα 1-10 Ιουνίου εκτιμούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας ότι θα είναι έτοιμοι για την
ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε το xenesglosses.eu η μικρή
καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν
καταχωρήσει όλες οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της προϋπηρεσίες των αναπληρωτών ενώ και το σύστημα του Υπουργείου
χρειάζεται κάποιες παρεμβάσεις. Για να τη συνέχεια πατήστε ΕΔΩ
3. Μέχρι τις 31 Αυγούστου η τοποθέτηση αναπληρωτών στα σχολεία
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των στόχων του τριετούς σχεδίου για την εκπαίδευση δημοσίευση σήμερα
το Υπουργείο Παιδείας. Στην ενότητα του εξορθολογισμού της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού αναφέρεται ότι θα
γίνει χρήση της εμπειρίας των προσπαθειών του περασμένου έτους για εξορθολογισμό της τοποθέτησης των
εκπαιδευτικών στα σχολεία, έτσι ώστε οι διαδικασίες μετάθεσης, προαγωγής και πρόσληψης μόνιμων και
αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών (α) να επιτύχει το στόχο της πλήρωσης όλων των θέσεων του διδακτικού
προσωπικού σε όλα τα σχολεία πριν ανοίξουν ( β) να διεξάγονται με αυτόματη, μηχανογραφημένη διαδικασία για να
εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας. Παράλληλα στο χρονοδιάγραμμα με τον χαρακτηρισμό “Μεσοπρόθεσμα”
σημειώνεται: Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.
4.ΒΟΥΛΗ: Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου για τους Διευθυντές Σχολείων
Με τις ψήφους των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ψηφίστηκε το άρθρο 1 για τους Διευθυντές Σχολείων του
Σχεδίου Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης». Παρών ψήφισαν οι
Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και κατά ΝΔ, Χρυσή Αυγή, ΚΚΕ, Ένωση Κεντρώων και Ποτάμι.
5. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Nομοτεχνικές αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»
1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περιπτ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του σ/ν, η φράση «για δέκα (10) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα» αντικαθίσταται με τη φράση «για οκτώ
(8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα». β) Στην αρχή του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 11 του ν.
3848/2010, όπως τροποποιείται με την περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του σ/ν, η φράση «Από τα ανωτέρω δέκα (10)
έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων ,» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών
καθηκόντων ,» Για να τη συνέχεια πατήστε ΕΔΩ
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