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Υποχρεωτικός ο «εθελοντισμός» για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 !
Με ημερομηνία 2 Απριλίου, κοινοποιήθηκε στα σχολεία μας έγγραφο της Δ Διεύθυνσης με Θέμα: «Ημέρες
Άθλησης – Σχολικός Αθλητισμός Δ’ Αθήνας - Μάιος 2019 – Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου». Στο έγγραφο αυτό,
το σχετικό με τη διοργάνωση των ημερών σχολικού αθλητισμού (8,9,10/5 και 13,14,15/5), ορίζονται εθελοντές οι
εκπαιδευτικοί ΠΕ11, για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα!!!
Αναφέρει το έγγραφο:
«Ο σχεδιασμός προϋποθέτει την εθελοντική υποστήριξη των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, οποίοι καλούνται να
ενημερώσουν και να διευκολύνουν σχετικά όλους τους εμπλεκομένους που δήλωσαν συμμετοχή στη διοργάνωση. Για το λόγο
αυτό, κάθε εκπαιδευτικός Φ.Α., την ημέρα που το σχολείο του θα συμμετάσχει στη δράση, καλείται να υποστηρίξει τη διοργάνωση
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει μαζί με το υποστηρικτικό υλικό κατά την ενημερωτική συνάντηση που θα γίνει στις 6 Μαΐου
και ώρα 12:00, στο Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου (αίθουσα πάνω από το κολυμβητήριο).
Οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. θα διατεθούν από την υπηρεσία ως εθελοντές εκπαιδευτικής υποστήριξης μία ή δύο επιπλέον
ημέρες πέραν εκείνης που θα βρεθούν στην εγκατάσταση με το σχολείο τους.»

Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, πέρα από την ημέρα που θα συνοδεύουν το σχολείο τους, θα διατεθούν
από την υπηρεσία ως «εθελοντές» και άλλες μέρες για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διοργάνωση!!!
Δεν έφτανε όμως αυτό!
Ακολούθησε και δεύτερο έγγραφο, στις 8/4, με τίτλο «Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς Φ. Α.(Φυσικής ΑΓΩΓΗΣ)
Υποστήριξης της Δράσης «Ημέρες Άθλησης, Σχολικός Αθλητισμός Δ’ Αθήνας Μάιος 2019» Αθλητικό Κέντρο
Π. Φαλήρου», στο οποίο, αναφέρεται ότι
«Για κάθε άθλημα, ορίζεται καθημερινά σύμφωνα με το πρόγραμμα, ένας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ εκ/κος Φ.Α..
 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ σε συνεργασία με τους εκπ/κούς υποστήριξης Φ. Α. (επισυνάπτεται πρόγραμμα), φροντίζει για την
τοποθέτηση όλων των εποπτικών μέσων & αντικειμένων, (τραπέζια, καρέκλες, μπάλες, ομπρέλες κ.τ.λ.) στον αθλητικό
χώρο που έχει ορισθεί.
 Στο τέλος κάθε ημέρας και μετά την αποχώρηση όλων των μαθητών/τριων, σε συντονισμό με την ομάδα των
υποστηρικτών εκπ/κων Φ.Α., φροντίζει για την επιστροφή των αντικειμένων στον αποθηκευτικό χώρο που έχει
εξασφαλιστεί (διατίθενται καρότσια μεταφοράς των αντικειμένων…)
αλλά και ότι «Οι εκπ/κοί Φ. Α. την ημέρα προσέλευσης του σχολείου τους σύμφωνα με το πρόγραμμα, «μετατρέπονται» σε
εκπ/κούς υποστήριξης της Δράσης και των μαθητών/τριων ΟΛΩΝ των σχολείων.»

Πολλές οι απορίες μας…
1. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ για κάτι τέτοιο, όταν κλήθηκαν να εισηγηθούν στους
Συλλόγους Διδασκόντων τη συμμετοχή των σχολείων τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Αντίθετα, στο αρχικό έγγραφο της 5/2, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Αναφέρεται ότι απλά συνοδεύουν: «Την
κάθε σχολική ομάδα/αποστολή συνοδεύουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί άλλης
ειδικότητας που υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται από το Διευθυντή του σχολείου σε αριθμό ανάλογο του
αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών/τριών (αρ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017, άρθρα 7 και

10). Στον αγωνιστικό χώρο θα παρευρίσκεται μόνο ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ή άλλοι εκπαιδευτικοί
του Σχολείου που έχουν ορισθεί ως συνοδοί για την συγκεκριμένη δράση.»
ΓΙΑΤΙ;
2. Η Δ Διεύθυνση επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 να πάνε εθελοντές. Γίνεται ανάθεση που
βαφτίζεται εθελοντισμός (!!!). Τους αναθέτει να διοργανώσουν και να υποστηρίξουν μια βδομάδα
σχολικού αθλητισμού. Ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 αν επιθυμούν, αν μπορούν και ποιοι μπορούν
να αναλάβουν τέτοια διοργάνωση;
Ρωτήθηκαν αν επιθυμούν να αναρτηθούν δημόσια τα ονόματά τους ως υπεύθυνοι ή ως εκπαιδευτικοί
υποστήριξης;
Προφανώς ΟΧΙ.
3. Μάλλον υπάρχει η εντύπωση στις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ της Δ Αθήνας, ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 δεν
έχουν σημαντικό διδακτικό έργο, αφού μπορεί να «διατεθούν από την υπηρεσία ως εθελοντές
εκπαιδευτικής υποστήριξης μία ή δύο επιπλέον ημέρες πέραν εκείνης που θα βρεθούν στην εγκατάσταση με το
σχολείο τους».
4. Στο δε ερώτημα «ποιος θα διαμορφώσει το χώρο; Ποιος θα κουβαλήσει και θα ξεκουβαλήσει;» η
απάντηση είναι σαφής: μα οι…εθελοντές!
5. Βρήκαμε ότι υπάρχει ένα κονδύλι για τη διοργάνωση, το οποίο θα διατεθεί από την Περιφέρεια Αττικής.
Αυτό είναι της τάξης των 6.950 ευρώ σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς,
και θα διατεθεί σε περιορισμένο αθλητικό υλικό, ελαχιστότατο φαρμακευτικό υλικό και κάποια
αναμνηστικά διπλώματα και μπλουζάκια με το λογότυπο της Περιφέρειας.
http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/31025/prosklisi.pdf
Υπάρχει και άλλη χρηματοδότηση του προγράμματος ή η όλη η διοργάνωση γίνεται με «εθελοντισμό»;
Συμπεράσματα:
Α. Η διοργάνωση αυτή δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να στηρίζεται σε δήθεν εθελοντική εργασία. Πρέπει
άμεσα να προσληφθεί το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό για να οργανώσει και να υποστηρίξει τις ημέρες
αθλητισμού.
Β. Η διοργάνωση έχει πάρα πολλές συμμετοχές, ίσως μη αναμενόμενες. Για την ασφάλεια των μαθητών/τριων
πρέπει να υπάρχει στο χώρο εξειδικευμένο προσωπικό, επαρκές φαρμακευτικό υλικό και γιατρός/νοσοκόμος.



Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων, που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα,
να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους σε αυτό, εάν δεν λυθούν τα παραπάνω προβλήματα.
Επισημαίνουμε ότι εφόσον οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 και οι Σύλλογοι Διδασκόντων των σχολείων δεν
ενημερώθηκαν για τις προθέσεις της Δ Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ σχετικά με την απαίτηση για
«εθελοντική» εργασία, οπωσδήποτε, δικαιούνται να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους για συμμετοχή
στο πρόγραμμα.

