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ΞΑΝΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Στις 5 Οκτωβρίου φέτος, ίσως περισσότερο από ποτέ πριν, οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο ευχαριστούν 

τους εκπαιδευτικούς και τιμούν την τεράστια προσφορά τους στην κοινωνία μας. Παρόλο που πολλοί 

πασχίζουν ακόμη να συνειδητοποιήσουν αυτά που έχουμε βιώσει τους τελευταίους μήνες πριν από τη 

φετινή Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, ένα είναι προφανές σε όλους: οι εκπαιδευτικοί και το 

υπόλοιπο προσωπικό της εκπαίδευσης έχουν αρθεί στο ύψος των περιστάσεων που αντιμετωπίζουν 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, οι μαθητές τους 

μπορούν να συνεχίζουν τη μάθηση. Στην Ευρώπη καθώς τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα είχαν 

κλείσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα μεγάλο μέρος τους ξαφνικά πέρασε στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και διδασκαλία. Τότε, η εκπαίδευση συνεχίστηκε χάρη στις ακούραστες προσπάθειες και 

αντοχές των εκπαιδευτικών. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη κατά την μετάβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία ήρθαν 

αντιμέτωποι με ελλείψεις στην ψηφιακή εκπαίδευσή τους, στον ψηφιακό εξοπλισμό και στα εργαλεία 

και με προβλήματα στη συνδεσιμότητα. Οι εκπαιδευτικοί και τα εκπαιδευτικά συνδικάτα δουλεύουν 

σκληρά για να διαχειριστούν αυτές τις ελλείψεις και να διασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα 

από τα μέσα που διαθέτουν, μπορούν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και 

κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Μπαίνοντας μπροστά στον αγώνα για υγιή 

και ασφαλή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς και 

βιώσιμη δημόσια χρηματοδότηση για την εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας και όχι μόν , 

τα εκπαιδευτικά συνδικάτα επικεντρώθηκαν στην ασφαλή επιστροφή στα σχολεία κοιτάζοντας 

παράλληλα να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ελκυστικότητα του επαγγέλματος 

του εκπαιδευτικού. 



Η ETUCE, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών Συνδικάτων, και τα μέλη της στέκονται 

αλληλέγγυοι για να προσφέρουν στήριξη στους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη καθώς η πανδημία 

βρίσκεται σε εξέλιξη με την απαίτηση για επαρκή δημόσια χρηματοδότηση και στήριξη στους 

εκπαιδευτικούς για να ξεπεράσουν την κρίση και να αναδιατυπώσουν το όραμα για το μέλλον. Οι 

εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό της εκπαίδευσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας 

μας και τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη και σεβασμό για το καθημερινό τους έργο, την επιμονή τους και 

τον επαγγελματισμό τους σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

Σήμερα και κάθε μέρα, η ETUCE βρίσκεται αλληλέγγυα με τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη και 

τον κόσμο. Ελάτε να συμμετάσχετε μαζί μας στη ζωντανή μετάδοση των εκπαιδευτικών συνδικάτων για 

τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, με ιστορίες εκπαιδευτικών που μπήκαν 

μπροστά,  και με ηγέτες εκπαιδευτικών συνδικάτων και ιθύνοντες στη χάραξη πολιτικής, οι οποίοι 

μοιράζονται τις εμπειρίες τους. 

 

Θα βρείτε εμπειρίες και καλές πρακτικές από εκπαιδευτικά συνδικάτα που πέρασαν μπροστά στην 

πρώτη γραμμή στην Ευρώπη. 

  

 

 

 
The European Trade Union Committee for Education (ETUCE) represents 

127 Education Trade Unions and 11 million teachers in all countries of 
Europe, 4.2 million teachers in the EU, from all levels of the education sector. 
ETUCE is a Social Partner in education at the EU level and a European Trade 
Union Federation within ETUC, the European Trade Union Confederation. 
ETUCE is the European Region of Education International, the global 

federation of teacher unions.  
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