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ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 – 9 – 2016 στις 19:00 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Ευξείνου Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα)
Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας στη βάση της υλοποίησης του προγράμματος δράσης που
αποφάσισε η 85η Γ. Σ. της Δ. Ο. Ε.
καλεί έκτακτη Γ. Σ. την Τετάρτη 7 – 9 – 2016 στις 19:00
στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Ευξείνου Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα)
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη για τη νέα χρονιά.
Το Υπουργείο Παιδείας, όπως ακριβώς είχαμε περιγράψει, επιχειρεί να «λειτουργήσουν»
φέτος «πλήρως» κι από την πρώτη μέρα τα σχολεία, με δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς
λιγότερους (πέρυσι η χρονιά έκλεισε με 3.000 κενά που δεν καλύφτηκαν ποτέ!)
Από αυτή τη μνημονιακή απάτη,
αποσαθρώνονται

και

ταυτόχρονα

μορφωτικά δικαιώματα και εκπαιδευτικές δομές

χιλιάδες

εκπαιδευτικοί

(δάσκαλοι,

νηπιαγωγοί,

ειδικότητες) κατασκευάζονται ως υπεράριθμοι και τους ετοιμάζουν για ομηρία και
μετακινήσεις. Χιλιάδες αναπληρωτές με χρόνια δουλειάς στην εκπαίδευση δεν πρόκειται να
επαναπροσληφθούν, άρα απολύονται.
Μόνος στόχος του υπουργείου είναι το φτηνό και ευέλικτο σχολείο, με εκπαιδευτικούς που θα
μετακινούνται από τον πρωινό κύκλο στο ολοήμερο, από το ένα σχολείο στο άλλο, με πολλαπλές
αναθέσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών χωρίς τους
αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών.
Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να νομιμοποιήσουμε αυτή η πολιτική. Ήδη με τη απόφαση του
Συνεδρίου της ΔΟΕ τον Ιούνιο αλλά και με νεότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας, καλούμαστε
όλοι να μπλοκάρουμε τις διαδικασίες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με τις οποίες το Υπουργείο
Παιδείας επιδιώκει την αντιστροφή της πραγματικότητας και την ανακάλυψη "περισσευμάτων" σε
εκπαιδευτικούς.

Να δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι για μας απαράβατος όρος για τη λειτουργία κάθε
δημοτικού σχολείου είναι να υπάρχουν:


1 εκπαιδευτικός ΠΕ70 για κάθε τμήμα



Επιπλέον εκπ/κοί ΠΕ70 για το ολοήμερο, ανάλογα με τα τμήματα που δημιουργούνται με
όλους τους μαθητές/ριες που έκαναν αίτηση (με βάση την αναλογία 1 εκπαιδευτικός ανά
50 μαθητές/τριες). .



Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για τη διδασκαλία κάθε διδακτικού αντικειμένου από τον
εκπαιδευτικό του και για το πρωινό και για το ολοήμερο πρόγραμμα



Ενισχυτική διδασκαλία για κάθε μαθητή/τρια που τη χρειάζεται, η οποία και θα παρέχεται
από

τους/τις

εκπ/κούς

στις

υπολειπόμενες

ώρες

μέχρι

τη

συμπλήρωση

του

υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.


Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής για όλα τα Τμήματα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη.



Δύο νηπιαγωγοί σε κάθε τμήμα ολοήμερου νηπιαγωγείου.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που αποφασίζονται
από τη ΔΟΕ και τους τοπικούς Συλλόγους Π.Ε. για το μπλοκάρισμα των διαδικασιών
“κουκουλώματος” των κενών και την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του υπουργείου.
Ταυτόχρονα καλούμε τα μέλη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και ιδιαίτερα τους αιρετούς του ΠΥ.Σ.Π.Ε. να
μη νομιμοποιήσουν τις πραξικοπηματικές αυτές ενέργειες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!

Α. Διάλυση του εκπαιδευτικού-αντισταθμιστικού προγράμματος του Ολοήμερου
Νηπιαγωγείου για 3.546 νηπιαγωγεία.
Το Υπουργείο Παιδείας, μέσα στο κατακαλόκαιρο, προχώρησε σε σημαντικές
ανατροπές στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων (ΦΕΚ 2670/26 Αυγούστου 2016).
Οι νέες ρυθμίσεις δεν είναι ξεκομμένες από τις προηγούμενες κυβερνητικές αποφάσεις για
αύξηση του ελάχιστου αριθμού για να δημιουργηθεί τμήμα από 7 σε 14 νήπια, αλλά και με τα
κριτήρια που για πρώτη φορά μπήκαν για την εγγραφή στο Ολοήμερο (να είναι εργαζόμενοι οι
γονείς ή να έχουν κάρτα ανεργίας).
Με την νέα Υπουργική Απόφαση διαλύεται το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με την
επιστημονικά τεκμηριωμένη και παιδαγωγική προσφορά.
Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι «μπαίνει τέλος στην πολυτυπία προγραμμάτων
στη λειτουργία του Νηπιαγωγείου» (Κλασικό, Ολοήμερο, τα λεγόμενα Μικτά προγράμματα) αλλά
και στο «χάος» που δημιουργούσαν οι πρόωρες αποχωρήσεις,
 Καταργείται το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο του και στη θέση του έρχεται το «νέο ενιαίο», που
χωρίζει το πρόγραμμα σε βασικό και προαιρετικό, αίροντας την αντισταθμιστική λειτουργία του
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και μετατρέποντας το σε φύλαξη. Το επιχείρημα ότι με αυτόν τον
τρόπο θα υπάρχει ένα ενιαίου τύπου Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά δεν μπορεί να σταθεί, αφού
και πάλι θα υπάρχουν δύο τύποι προγράμματος

 Χάνεται οποιαδήποτε παιδαγωγική σύνδεση υπήρχε με την πρωινή λειτουργία γιατί
αφενός το απογευματινό γίνεται προαιρετικό και αφετέρου αφορά μια εντελώς
διαφορετική σύνθεση νηπίων αφού σε αυτό θα φοιτούν παιδιά από διάφορα τμήματα.
 Υποβαθμίζεται ο εκπαιδευτικός ρόλος του/της νηπιαγωγού του Ολοήμερου Με το νέο
ωρολόγιο πρόγραμμα οι νηπιαγωγοί μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων θα
αναλαμβάνουν το βασικό ή το ολοήμερο πρόγραμμα, ενώ οι θέσεις ήταν ως τώρα ενιαίες και
υπήρχε εναλλαγή των εκπαιδευτικών στις βάρδιες, συνεργασία με βάση το αναλυτικό
πρόγραμμα και συνέχεια των πρωινών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο «δημιουργείται ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ που αποσκοπεί στην ισόρροπη και πολύπλευρη ανάπτυξη των νηπίων
πρώτης και δεύτερης ηλικίας (4-6 ετών). Το ολοήμερο νηπιαγωγείο συμβάλλει αφενός
στην πραγμάτωση των ουσιαστικών στόχων του Νηπιαγωγείου
και αφετέρου
αφουγκράζεται τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας».
Το Υπουργείο ΕΜΠΑΙΖΕΙ γονείς και εκπαιδευτικούς!!
 Δεν υπάρχει «ενιαίος ο τύπος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου που αποσκοπεί στην ολόπλευρη
ανάπτυξη του νηπίων» από τη στιγμή που η εγγραφή στο Ολοήμερο είναι προαιρετική και με
όρους και προϋποθέσεις.
 Δεν υφίσταται «ισόρροπη ανάπτυξη στα προνήπια», αφού, ούτε και αυτή η κυβέρνηση
θεσμοθέτησε την υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων, με αποτέλεσμα, κάθε χρόνο, οι
οικογένειες με παιδιά αυτής της ηλικίας να ζούνε με την αγωνία εάν θα είναι τυχερές και θα
περισσέψει κάποια θέση στο νηπιαγωγείο για να φοιτήσει το παιδί τους.
 Πώς θα καλύπτεται η ισόρροπη και πολύπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, αφού, ούτε αυτή η
κυβέρνηση έλυσε το μεγάλο ζήτημα των υποδομών και τα νήπια θα παίζουν, θα μαθαίνουν, θα
τρώνε και θα κοιμούνται στο ίδιο ακριβώς μέρος;
 Τα λεγόμενα της εισηγήτριας του Υπουργείου στη συνάντηση με τη ΔΟΕ ότι «το Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο καλύπτει καθαρά τις ανάγκες των εργαζόμενων γονιών» αποδεικνύουν με τον πιο
ξεκάθαρο τρόπο ότι η κυβέρνηση «βλέπει» ένα Ολοήμερο Νηπιαγωγείο πιο κοντά στη λογική
μιας υποστηρικτικής δομής, για λίγα παιδιά που δε θα μπορούν οι γονείς τους να τα
απασχολήσουν κάπως αλλιώς. Θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε δημιουργία τμημάτων
δημιουργικής απασχόλησης 3ωρης διάρκειας -πιθανόν σε λίγα χρόνια υπό την εποπτεία των
Δήμων- χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, με voucher που θα δίνονται στο γονέα για να
εγγράψει όπου θέλει το παιδί του και με ελαστικές μορφές εργασίας.
Βασική ανάγκη των οικογενειών είναι τα παιδιά τους να έχουν το δικαίωμα στην
ολόπλευρη διαπαιδαγώγηση με δίχρονη δημόσια και δωρεάν υποχρεωτική Προσχολική
Αγωγή, με κατάλληλες υποδομές, που θα δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτονται όλες οι
ανάγκες του παιδιού μέσα στο Νηπιαγωγείο.
Τα μέτρα της κυβέρνηση όχι μόνο δεν καλύπτουν αυτές τις ανάγκες αλλά κινούνται στην
ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
Β. Θεσμοθέτηση του ωραρίου των Νηπιαγωγών;
Η έκδοση ταυτόχρονα και δεύτερης Υπουργικής Απόφασης, (ΦΕΚ 2524 16 Αυγούστου
2016), που «καθορίζει το ωράριο των Νηπιαγωγών», θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «το
μεγαλύτερο ανέκδοτο του καλοκαιριού»! Η αντιστοίχιση του ωραρίου με τους δασκάλους, με
βάση το ν.4115/2013, σημαίνει ότι για το 99,99% των Νηπιαγωγών όχι απλά δεν αλλάζει τίποτα,
αλλά νομοθετείται και με τη βούλα το 25ωρο (που στην πραγματικότητα είναι 30ωρο). Δε
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές εκπαιδευτικές συνθήκες στο Νηπιαγωγείο σε σχέση με το
Δημοτικό. Μόνο για τον αστρονομικό αριθμό των 9 Νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα (που
έχουν οργανικότητα από 4/θ και άνω) ανοίγει ο δρόμος για τη μείωση ωραρίου!!!

Οι πραγματικά σύγχρονες ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας και των
οικογενειών τους, δηλαδή η θεσμοθέτηση της δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, η δημόσια και
δωρεάν εξασφάλισή της, η διεύρυνση και η αναβάθμιση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με
κατάλληλα κτίρια, με το αναγκαίο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, η μαζική πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού, η ίδρυση και επέκταση των δομών της ειδικής αγωγής μέσα στα
νηπιαγωγεία, αλλά και η ίδρυση ειδικών νηπιαγωγείων κοστολογούνται και είναι απαγορευτικές
για τα δημοσιονομικά της καπιταλιστικής οικονομίας. Λεφτά υπάρχουν για φοροαπαλλαγές,
ευνοϊκές ρυθμίσεις και παραγραφές χρεών στο μεγάλο κεφάλαιο, για τις ανακεφαλαιοποιήσεις
των τραπεζών. Δεν υπάρχουν όμως, όταν πρόκειται για τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και
των παιδιών τους.
‘Όχι στο νέο ενιαίο τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο! Διεκδικούμε:


Ενιαία

Δημόσια

Δωρεάν

Υποχρεωτική

Δεκατετράχρονη

Εκπαίδευση

(Δίχρονη

Υποχρεωτική Δημόσια Δωρεάν Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση και Ενιαίο 12χρονο
Υποχρεωτικό Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο)


Ολοήμερο Νηπιαγωγείο που θα ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές και κοινωνικές
ανάγκες και θα έχει αντισταθμιστικό ρόλο για όλα τα παιδιά χωρίς περιορισμούς και
προϋποθέσεις.



Θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στη βάση του αντίστοιχου
ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών (45λεπτες διδακτικές ώρες, μείωση ανάλογα με τα έτη
υπηρεσίας), που θα λαμβάνει υπ΄ όψιν τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου
και θα έχει καθολικό χαρακτήρα.



Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες
της προσχολικής αγωγής.



Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσο μόνιμο διορισμό των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.
Η επίθεση που δεχόμαστε από τις αντιλαϊκές - μνημονιακές πολιτικές για το Δημόσιο Σχολείο και
τα εργασιακά μας δικαιώματα επιβάλλουν τη συμμετοχή όλων μας στις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό το Δ. Σ. της Δ.Ο.Ε. προκήρυξε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 15 – 9 – 2016.
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 – 9 – 2016 στις 19:00
στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Ευξείνου Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα)
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

