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ΘΕΜΑ: Όχι στο διώξιμο των προνηπίων! Όχι στη διάλυση του ολοήμερου!
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Το κύμα των αστέγων της εκπαίδευσης δυναμώνει. Τα προνήπια και οι μαθητές των
ολοήμερων τμημάτων των σχολικών μονάδων αποτελούν επισήμως πλέον τις νέες ομάδες
αστέγων της εκπαίδευσης πλάι στους μαθητές της Λυκειακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
των οποίων τα τμήματα καταργήθηκαν.
Η πολιτική διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου που ακολουθεί η κυβέρνηση και το
ΥΠΑΙΘ στο όνομα των Μνημονίων, και κατ’ εντολήν τους εφαρμόζει η Διοίκηση της
Εκπαίδευσης, συνεχίζεται και δείχνει το πιο αποκρουστικό της πρόσωπο, καθώς στο
πλαίσιο αυτής της πολιτικής βρίσκεται και η συρρίκνωση του δημόσιου Νηπιαγωγείου
και του ολοήμερου σχολείου.
Προωθείται πλέον συστηματικά από την πλευρά της Διοίκησης της Εκπαίδευσης η
δρομολόγηση της παγίωσης ως δεδομένου στην αντίληψη των γονέων και της κοινωνίας
ότι:
α) Η παροχή προσχολικής αγωγής στα προνήπια όχι μόνο δεν αποτελεί υποχρέωση της
πολιτείας, αλλά και ότι στο εξής δεν θα υφίσταται! Συγκεκριμένα, στο Σύλλογό μας, στο
54ο Νηπιαγωγείο Πειραιά (2/θέσιο ολοήμερο) δεν λειτουργεί από την έναρξη της
σχολικής χρονιάς η μεσημεριανή βάρδια του ενός ολοήμερου τμήματος λόγω έλλειψης
εκπαιδευτικού. Η απάντηση του Δ/ντή Εκπαίδευσης είναι να διωχθούν τα προνήπια!
β) Η φοίτηση στα ολοήμερα τμήματα των δημοτικών σχολείων καθώς και η μελέτη
δεν θα είναι για όλα τα παιδιά, παρά μόνο για όσα το επιτρέπουν οι διαθέσιμες ώρες
των εκπαιδευτικών! Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 15ο Δημοτικό Σχολείο
Πειραιά (και δεν είναι το μόνο), που θα λειτουργήσει σύμφωνα με την εγκύκλιο Λοβέρδου
-κατόπιν εφαρμογής της από το Δ/ντή Εκπαίδευσης- δηλαδή χωρίς υπεύθυνο δάσκαλο στο
ολοήμερο! Πράγμα που οδηγεί όχι μόνο στην υποβάθμιση του θεσμού, αλλά στον πλήρη
ευτελισμό της έννοιας της μελέτης -καθώς κάθε μέρα θα την κάνει και διαφορετικός
δάσκαλος-, στη μετατροπή του ολοήμερου κυριολεκτικά σε πάρκινγκ μαθητών και στη
με μαθηματική ακρίβεια αποψίλωση άρα κατάργησή του. Το ίδιο ισχύει και για τα μη
ΕΑΕΠ σχολεία όπου δεν τοποθετείται σύμφωνα με τις ανάγκες δεύτερος δάσκαλος στο
ολοήμερο.
Τα σχολεία μας πρέπει εδώ και τώρα να λειτουργήσουν με βάση
τις πραγματικές τους ανάγκες!
Καταγγέλλουμε την τακτική εφαρμογής του αποκλεισμού των προνηπίων από το Δημόσιο
Νηπιαγωγείο και των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα των σχολείων.

Απαιτούμε άμεσα την τοποθέτηση συναδέλφων εκπαιδευτικών για επαρκή κάλυψη όλων
των κενών σύμφωνα με τις αυξημένες κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες της περιοχής.
Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών τώρα!
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