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Προς: Σσναδέλθοσς μέλη ηοσ Σσλλόγοσ μας
Δ/νζη Β΄ Αθήνας

ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ
Σην Πζμπτη 23 Δεκεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ. το Δ του υλλόγου μασ
θα πραγματοποιήςει παράςταςη διαμαρτυρίασ ςτη Δ/νςη Πρωτοβάθμιασ
Εκπαίδευςησ Β΄Αθήνασ για θζματα που απαςχολοφν τα ςχολεία μασ .
Το τελευταίο διάςτθμα όλοι οι εκπαιδευτικοί δίνουμε ζναν αγϊνα που
αφορά τθν υπεράςπιςθ του δικαιϊματοσ όλων των μακθτϊν για ζνα ςφγχρονο,
δθμόςιο και δωρεάν ςχολείο αλλά και για τθν υπεράςπιςθ του παιδαγωγικοφ μασ
ρόλου. Δίνουμε ζναν αγϊνα απζναντι ςτθν αντιεκπαιδευτικι πολιτικι, που
αντιμετωπίηει τθ μόρφωςθ των μακθτϊν μασ ωσ εμπόρευμα και τισ πραγματικζσ
ανάγκεσ ωσ κόςτοσ.
Σε αυτι τθν πολιτικι οφείλονται και τα προβλιματα που υπάρχουν ςτα
ςχολεία των περιοχϊν ευκφνθσ μασ . Ακόμα και τϊρα που τελείωςε το 1ο τρίμθνο
υπάρχουν ελλείψεισ εκπαιδευτικϊν πολλϊν ειδικοτιτων . Καλοφνται οι δάζθαινη
λα θάλνπλ καζήκαηα άιιεο εηδηθόηεηαο θάλνληαο εθπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο .Δελ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί λα θαιύπηνπλ ηηο βξαρπρξόληεο άδεηεο Οη
εθπαηδεπηηθνί κε απιήξσηεο
ππεξσξίεο θαιύπηνπλ βξαρπρξόληεο άδεηεο ή
δηαθνξεηηθά αλαζηέιινληαη ηκήκαηα νινεκέξσλ, αθνύ δελ ππάξρεη αληηθαηαζηάηεο
πξνθαιώληαο αλαζηάησζε ζηνλ νηθνγελεηαθό πξνγξακκαηηζκό . Οη παξάιιειεο
ζηεξίμεηο παξακέλνπλ ιηγόηεξεο από ηηο κηζέο ζε θάζε ζρνιείν κε απνηέιεζκα νη
καζεηέο λα ζηεξνύληαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο . Δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο
πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξάιιειεο θαιύπηνπλ θελά πνπ ζεκαίλεη αθόκα ιηγόηεξε
ζηήξημε ησλ καζεηώλ ηνπο . Σηα δε λεπηαγσγεία δηακνξθώλνληαη ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο αθνύ θνηηνύλ παηδηά πνιύ κηθξήο ειηθίαο ηα νπνία πέξαλ ησλ
θαζνξηζκέλσλ δηδαθηηθώλ σξώλ, έρνπλ αλάγθε από ζπλερή επηηήξεζε θαη
παξέκβαζε . Τα παηδηά κεηά από ελάκηζη ρξόλν ηειεθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ
ζεκαληηθά θελά ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο .

Επηπιένλ ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ζηα Νεπηαγσγεία δελ αλαγλσξίδεηαη θακία κείσζε
ηνπ σξαξίνπ καο αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο, όπσο ηζρύεη γηα ηνπο ππόινηπνπο
εθπαηδεπηηθνύο. Η κείσζε ζύκθσλα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο πνπ δίλεηαη ζε 4/ζέζηα
θαη άλσ λεπηαγσγεία είλαη θνξντδία, θαζώο ηα λεπηαγσγεία απηά είλαη ειάρηζηα, ζε
αξθεηά από απηά δελ έρεη γίλεη θακία πξόβιεςε γηα ηελ θάιπςε ησλ σξώλ απηώλ
από εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ελώ δελ ακείβνληαη νη ζπλάδειθνη γηα ηηο επηπιένλ
ώξεο πνπ εξγάδνληαη (ππεξσξίεο).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :






Κάιπςε ησλ πξαγκαηηθώλ θελώλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία καο
Σηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε πξνζσπηθό Εηδηθήο Αγσγήο , ηκήκαηα έληαμεο
θαη παξάιιειε ζηήξημε γηα όια ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο
Να δνζνύλ ηα Μ.Κ. ζε όινπο ηνπο λενδηόξηζηνπο θαη αλαπιεξσηέο
ζπλαδέιθνπο
Καηνρύξσζε ηνπ σξαξίνπ ησλ Νεπηαγσγώλ. Εμίζσζε κε απηό ησλ
ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο. Μείσζε σξαξίνπ αλάινγα κε
ηα ρξόληα ππεξεζία γηα όιεο/νπο ηνπο ζπλαδέιθνπο
Απνδεκίσζε ησλ ππεξσξηώλ ησλ λεπηαγσγώλ

