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Αγωνιηόμαςτε για ικανοποίθςθ των ςφγχρονων μορφωτικών
αναγκών των παιδιών μασ
Σο Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ Ενϊςεων υλλόγων Γονζων Περιφζρειασ Κριτθσ ςτθ ςυνεδρίαςι του
ςτισ 25 Φεβρουαρίου, ςυηιτθςε αναλυτικά τθν κατάςταςθ που διαμορφϊνεται ςτθν Παιδεία
τα τελευταία χρόνια, κακϊσ και τισ νζεσ κατευκφνςεισ που προωκοφνται από τθν κυβζρνθςθ
ΤΡΙΗΑ - ΑΝΕΛ μετά τθν ψιφιςθ του Πολυνομοςχεδίου για το κλείςιμο τθσ 3θσ Αξιολόγθςθσ.
Σο αγακό τθσ μόρφωςθσ υποβακμίηεται ςυνεχϊσ με κφματα τα παιδιά μασ που ηουν μζςα ςε
ζνα δθμόςιο ςχολείο χωρίσ υποδομζσ, χωρίσ επαρκζσ εκπαιδευτικό προςωπικό, χωρίσ αςφαλι
κτίρια, με τουσ γονείσ να βάηουν ςυνεχϊσ το χζρι ςτθν τςζπθ για να καλφψουν τισ τεράςτιεσ
ελλείψεισ, τθν ίδια ςτιγμι που θ παραπαιδεία βαςιλεφει.
Θ δραςτικι μείωςθ των εκπαιδευτικϊν τα τελευταία χρόνια είναι ζνα από τα μεγαλφτερα
αγκάκια ςτθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ. Σα χιλιάδεσ κενά κάκε επτζμβρθ είναι μια
πραγματικότθτα, που τον τελευταίο χρόνο μια ςειρά από αντιδραςτικζσ αποφάςεισ τα κάνουν
να φαίνονται λιγότερα, ενάντια ςτισ πραγματικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, όπωσ θ μείωςθ ωρϊν
και μακθμάτων από το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ πλειοψθφίασ των ςχολείων των αςτικϊν
κζντρων, με αποτζλεςμα να χρειάηεται πολφ λιγότερουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων ςτα
δθμοτικά ςχολεία ςτα πλαίςια του υποτικζμενου προοδευτικοφ ενιαίου τφπου Ολοιμερου
Δθμοτικοφ χολείου.
Επιπλζον, ο διπλαςιαςμόσ του ελάχιςτου απαιτοφμενου αρικμοφ για τθ δθμιουργία τμιματοσ
ςτα νθπιαγωγεία, θ επί τθσ ουςίασ κατάργθςθ τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτο Γυμνάςιο, οι
δεφτερεσ και τρίτεσ ανακζςεισ, θ κατάργθςθ μακθμάτων, θ υπονόμευςθ δομϊν, όπωσ τα
εργαςτιρια, θ υποβάκμιςθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, το κλείςιμο Σμθμάτων Ζνταξθσ, οι
ςυγχωνεφςεισ είναι αλλαγζσ ζχουν ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτο μορφωτικό περιεχόμενο που
δζχονται τα παιδιά μασ.
Σθν ίδια ςτιγμι θ κυβζρνθςθ παίηει επικοινωνιακά παιχνίδια ςτισ πλάτεσ χιλιάδων γονζων που
αντιμετωπίηουν τα ςοβαρά προβλιματα ζνταξθσ των παιδιϊν τουσ ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ
και τθν προςχολικι αγωγι, με τισ εξαγγελίεσ κεςμοκζτθςθσ τθσ ζναρξθσ τθσ δίχρονθσ
υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ. Με βάςθ το άρκρο 33 για όςα παιδιά ςυμπλθρϊνουν τα 4
ζτθ τουσ γίνεται ςταδιακά υποχρεωτικι θ φοίτθςι τουσ από το 2018-19 και ςτουσ διμουσ που

ο οικείοσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ ζχει ςφμφωνθ γνϊμθ. Μάλιςτα αυτζσ οι αποφάςεισ
παίρνονται τθν ςτιγμι που θ κυβζρνθςθ δεν παίρνει οφτε ζνα μζτρο ςτθν κατεφκυνςθ
ανάπτυξθσ των υποδομϊν του δθμόςιου Νθπιαγωγείου, ςτθ ςτελζχωςι του με το απαραίτθτο
μόνιμο εκπαιδευτικό και βοθκθτικό προςωπικό, δε δθμιουργεί δθλαδι οφτε καν τισ
ςτοιχειϊδεισ προχποκζςεισ που χρειάηονται για να γίνει πραγματικά πράξθ το πάγιο αίτθμα
των γονζων για Δίχρονθ Τποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι.

Εδϊ και τϊρα η κυβζρνηςη να πάρει μζτρα ανάπτυξησ των υποδομϊν,
προςλήψεισ μόνιμου προςωπικοφ και χρηματοδότηςη, που να καλφπτει τισ
ανάγκεσ όλων των ςχολείων.
Διεκδικοφμε:




Μαηικοφσ διοριςμοφσ εδϊ και τϊρα που να καλφπτουν όλεσ τισ ανάγκεσ ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ.
Πραγματικι υλοποίθςθ τθσ Διχρονθσ Προςχολικισ Αγωγισ με όλα τα αναγκαία μζτρα
υποδομισ.
Να μθ δίνεται οφτε 1€ από τθν τςζπθ των λαϊκϊν οικογενειϊν για τθ μόρφωςθ των
μακθτϊν και τθ λειτουργία του ςχολείου.

Καλοφμε όλεσ τισ ενϊςεισ και τουσ ςυλλόγουσ γονζων του νθςιοφ μασ να πάρουν
ςχετικζσ αποφάςεισ και να οργανϊςουν κινθτοποιιςεισ από κοινοφ με τουσ
εκπαιδευτικοφσ.

υμμετζχουμε ςτισ κινθτοποιιςεισ που ζχουν αποφαςίςει οι
εκπαιδευτικοί τθν Παραςκευι 2/3/2018
ςτθν Περιφερειακι
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςτο Ηράκλειο ςτισ 12.00 το
μεςθμζρι.
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