Σέρρες, 22-5-2017

Η ολέθρια πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Παιδείας σε συνδυασμό με τις σιβυλλικές του εξαγγελίες
αλλά και των, σε διαρκή εξέλιξη επί το χείρον, αλλαγών που πραγματοποιεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας με τροπολογίες σε διάφορα νομοσχέδια, είναι σαφές ότι σηματοδοτούν την αλλαγή των βασικών
ποιοτικών χαρακτηριστικών της δημόσιας εκπαίδευσης.
Πρόκειται για μια σταθερά εξελισσόμενη πορεία ολέθριων αναδιαρθρώσεων που ξεκίνησαν τη Μεγάλη
Εβδομάδα του 2016, με την Υπουργική Απόφαση Φίλη για το «ενιαίο» ολοήμερο σχολείο, η οποία από ότι
ολοκάθαρα φαίνεται θα έχει κατάληξη σε ένα σχολείο που η μορφή του θα ξεπερνά και τις πιο απαισιόδοξες
προβλέψεις έχοντας χάσει το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χαρακτήρα του. Το Δημόσιο σχολείο βιώνει
πρωτόγνωρη επίθεση και ο εκπαιδευτικός οδηγείται μέρα τη μέρα στον οικονομικό ευτελισμό και την πλήρη
απαξίωση.
Στο Δημοτικό Σχολείο:
• Η κατάργηση του σχολείου ΕΑΕΠ σήμανε την αρχή του τέλους. Πλέον οι μαθητές σχολούν αντί για τις
14:00 στις 13:15, με μόνο στόχο την εξοικονόμηση των εκπαιδευτικών.
• 1.337 σχολεία ΕΑΕΠ (κυρίως 12/θέσια) Χ 60 ώρες μείωση/σχολείο = 80.220 ώρες : 22 ώρες (Μ.Ο.
υποχρεωτικού

ωραρίου

εκπαιδευτικού)=

3.646 εκπαιδευτικοί

λιγότεροι, είναι

ο ελάχιστος

αριθμός

«εξοικονόμησης» που επιτυγχάνει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
• ΔΙΕΛΥΣΑΝ το Ολοήμερο σχολείο, μετατρέποντάς το σε παιδοφυλακτήριο, καταργώντας τον εκπαιδευτικό
του ρόλο και οδηγώντας το στον πλήρη ευτελισμό. Το σχολικό πρόγραμμα μειώθηκε κατά 60 ώρες την εβδομάδα
προκειμένου να εξοικονομήσουν εκπαιδευτικούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μηδενικές μεταθέσεις και αποσπάσεις
• Κατάργησαν τον υπεύθυνο δάσκαλο Ολοήμερου.
• Χιλιάδες αναπληρωτές και άνεργοι εκπαιδευτικοί βιώνουν μια συνεχή κοροιδία και ένα ξεδιάντροπο
εμπόριο ελπίδας, με απανωτές υποσχέσεις για χιλιάδες μόνιμους διορισμούς που δεν πρόκειται να γίνουν
• Χιλιάδες εκπαιδευτικοί απαρτίζουν πλέον τους μακριούς καταλόγους της ανεργίας. Για πρώτη φορά στα
χρονικά, εκπαιδευτικοί με προυπηρεσία, δεν εργάστηκαν ξανά, καθώς το "νέο", μικρό και φτωχό σχολείο των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν τους χωρούσε
• Τα κονδύλια για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων συρρικνώθηκαν και άλλο , καθιστώντας σχεδόν
αδύνατη την σωστή λειτουργία τους

Στην προσχολική αγωγή:
• Αποσύνδεσαν το πρωινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου από το απογευματινό, αλλάζοντας τον
χαρακτήρα του ολοήμερου προγράμματος και ουσιαστικά μετατρέποντας το σε δομή φύλαξης. Το μεγάλο πλήγμα
καταφέρθηκε

στο

ολοήμερο

νηπιαγωγείοτου

οποίου

η

αδιαμφισβήτητη

παιδαγωγική

προσφορά

παραγκωνίστηκε.
• Όρισαν διαφορετική ώρα προσέλευσης για παιδιά που φοιτούν στο ίδιο τμήμα νηπιαγωγείου. Αυτό
δημιούργησε ιδιαίτερα στα συστεγαζόμενα με Δημοτικά, συγκρούσεις με τους γονείς των μαθητών οι οποίοι
αναγκάζονται να περιμένουν έξω από κλειστές πόρτες
• Άλλαξαν το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου με αποτέλεσμα να είναι μη εφαρμόσιμο και
αύξησαν το ωράριο για την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών
• Δημιούργησαν με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου και της συνέχειας του προγράμματος στα
ολοήμερα τμήματα, νηπιαγωγούς διαφορετικών ταχυτήτων, αφού οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική
μονάδα δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες ως προς το παιδαγωγικό τους έργο

Στην Ειδική Αγωγή:
Η κυβέρνηση από το Φεβρουάριο του 2016 άρχισε να υλοποιεί το «όραμά» της για την Ειδική Αγωγή μέσα από
τροπολογίες και ρυθμίσεις που ως κοινό χαρακτηριστικό τους έχουν την παντελή απουσία διαλόγου και την αλλαγή
προς το χειρότερο.


Με το ένδυμα της «συνεκπαίδευσης»,φρόντισε να προσαρμόσει το ρόλο των εκπαιδευτικών των
Τμημάτων Ένταξης στα οικονομικά δεδομένα και την τακτική εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων με
πολλαπλούς ρόλους (σε μια ιδιότυπη εκδοχή παράλληλης στήριξης) και με βασικό ζητούμενο την
κάλυψη κενών χωρίς διορισμούς εκπαιδευτικών.



Κατάργησε την άκρως ευνοϊκή ρύθμιση του Ν.4186/13 που μείωνε τον αριθμό των μαθητών κατά 3 όταν
στο τμήμα φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μάλιστα με απόφαση
του συλλόγου διδασκόντων.



Παρέχει τη «… δυνατότητα προσωρινής τοποθέτησης σε θέσεις ΕΑΕ εκπαιδευτικών με εμπειρία ή λιγότερα
προσόντα στην ΕΑΕ, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο το υφιστάμενο ανθρώπινο
δυναμικό».



Απαξιώνει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο και εμπαίζοντας
με τραγικό τρόπο, αρχικά, τους επί 15 χρόνια αναπληρωτές συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς ΠΕ61 και
ΠΕ71 αφού θέτουν σε αμφισβήτηση τη δυνατότητά τους να διοριστούν, επιτέλους, ως μόνιμοι
εκπαιδευτικοί.

Σε μισθολογικά και συνταξιοδοτικά:
• Οι μισθοί των εκπαιδευτικών μειώθηκαν κι άλλο μέσω της αύξησης των εισφορών (Νόμος Κατρούγκαλου)
• Η νέα μείωση του αφορολόγητου θα έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση περίπου κατά ένα
μηνιαίο μισθό τον χρόνο, για τους εκπαιδευτικούς

• Η συνταξιοδότηση για όσους εκπαιδευτικούς θεμελιώνουν δικαίωμα μετά το 2013 στα 67 έτη και
μειωμένη στα 62 έτη είναι νόμος γραμμένος και ψηφισμένος από την τρέχουσα κυβέρνηση
• Μείωσαν τις κύριες συντάξεις μέχρι 40% (Ν.4387/2016)
• Εξαΰλωσαν τις επικουρικές συντάξεις με μείωση πάνω από 50%
• Κατάργησαν ουσιαστικά την ιατρική κάλυψη. Όποιος δεν έχει να πληρώσει δεν έχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας και μείωσαν δραματικά την φαρμακευτική κάλυψη

Και υπάρχει και συνέχεια…
• Έκαναν επιλογές στελεχών εκπαίδευσης με αντισυνταγματικό νόμο.
• Δεν έδωσαν καμία λύση στις παράνομες μετατάξεις εκπαιδευτικών από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
που έκανε ο Αρβανιτόπουλος, συνεχίζοντας τον εμπαιγμό όλων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών που προϋπήρχαν
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
• Αύξησαν τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς (εκκλησία, βιβλιοθήκες, διευθύνσεις εκπαίδευσης κλπ)
χωρίς μόρια, με αδιαφανείς διαδικασίες
• Οι διορισμοί στα ΠΥΣΠΕ έγιναν με κομματικά κριτήρια με μοναδικό προσόν τα 15 χρόνια υπηρεσίας
(άρθ.42, Ν.4342/2015). Κατάργησαν την πρόβλεψη για επιπλέον πτυχία, διοικητική εμπειρία κλπ

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αγωνίζεται για:
 Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση.
 Ολοήμερο σχολείο για όλους τους μαθητές, 8.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι. Συνολικά και υποχρεωτικά
για όλους.
 Στη σχολική ηλικία του Δημοτικού Σχολείου, 6 έως 12 ετών, κυρίαρχος ο ρόλος του δασκάλου της τάξης με
διατήρηση όλων των υπαρχουσών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας.
 Νέα ενιαία αναλυτικά προγράμματα και στόχοι προσαροσμένα στην ηλικία των μαθητών.
 Ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών ώστε να παρέχει περιθώρια ελευθερίας και ανάληψης πρωτοβουλιών στον
εκπαιδευτικό.
 Οι σύλλογοι διδασκόντων να συνδιαμορφώνουν τα αναλυτικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τις
τοπικές ιδιαιτερότητες.
 Ενσωμάτωση στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος όλων των δραστηριοτήτων που τώρα καλούνται
να πληρώνουν οι γονείς (π.χ. χορός, παρεμβατικές δραστηριότητες κ.λ.π.).
 Μείωση της διδακτέας ύλης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, απλοποίησή της και προσαρμογή του
περιεχομένου της στις ανάγκες του συνόλου των μαθητών, ενίσχυση της βιωματικής μάθησης.
 Χρηματοδότηση για να λειτουργούν με πληρότητα όλες οι δομές εκπαίδευσης. Κτιριακές υποδομές που θα
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 14χρονου δημόσιου σχολείου.
 Άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το νέο σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο.
 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα.

 Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.
 Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα.
 Αναλογία εκπαιδευτικών- μαθητών, 1:15 στο νηπιαγωγείο, 1:20 στο δημοτικό σχολείο.
 Οργανικότητα στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 2 εκπαιδευτικοί προς 25 μαθητές.

Με Αποφασιστικότητα - Συνέπεια – Υπευθυνότητα - Δυναμισμό


Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο



ΛέμεΟΧΙστην αδιοριστία, την υποχρηματοδότηση και τη συρρίκνωση της εκπαίδευσης



Απαιτούμε την πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση

Αγωνιζόμαστε για την:
 Αναβάθμιση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με όρους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς
 Ενίσχυση του Νηπιαγωγείου με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και αναγνώριση του
έργου των νηπιαγωγών
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που θα αγκαλιάζει αποτελεσματικά το σύνολο των μαθητών που τη
χρειάζονται
 Πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το βασικό πτυχίο
μας.

Στηρίζουμε τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
για ΔΟ.Ε. με καθαρή και τίμια φωνή,
αγωνιστική, δυναμική, διεκδικητική
Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Σερρών

