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Πάτρα, 31-8-2009 Προς :Τα μέλη του συλλόγου μας
Θέμα : Σοβαρά προβλήματα στα σχολεία της Αχαΐας
Συνάδελφοι
Με σοβαρά προβλήματα, χειρότερα από κάθε άλλη χρονιά, ξεκινάει φέτος η νέα σχολική
χρονιά για τα σχολεία του νομού. Ο δ/ ντής εκπαίδευσης, υλοποιώντας την κυβερνητική
πολιτική της λιτότητας, απορρίπτει κάθε πρόταση δ/ντών σχολείων, συλλόγων
διδασκόντων, συλλόγων γονέων, ακόμα και των σχολικών συμβούλων – όπως καταγγέλλουν
οι ίδιοι – περικόπτει θέσεις εκπαιδευτικών, κάνοντας προβληματικό το παιδαγωγικό έργο
και απαξιώνοντας τη δημόσια εκπαίδευση.
Έτσι:
· Πολλές τάξεις σε δημοτικά και νηπιαγωγεία θα λειτουργήσουν με 25 μαθητές . Σ’ αυτές
τις συνθήκες μόνο προβληματική φύλαξη θα γίνεται και με κίνδυνο για τη σωματική
ακεραιότητα των παιδιών. Το ένα πάνω στο άλλο! Πρώτη η διοίκηση μεριμνά για την πιστή
τήρηση των οδηγιών για τη γρίπη!!!
· Οι νηπιαγωγοί θα υποφέρουν, χωρίς διάλειμμα, σε συνθήκες φύλαξης. Κατάσταση για
ηρεμιστικά.
· Η ενισχυτική διδασκαλία σχεδόν καταργείται για εξοικονόμηση πιστώσεων .Τα παιδιά με
μαθησιακές ελλείψεις είναι καταδικασμένα.
· Η αντισταθμιστική αγωγή γίνεται όνειρο. Μεταναστόπουλα, τσιγγανόπαιδες και παιδιά
από φτωχό μαθησιακό περιβάλλον πετιούνται στον Καιάδα…
· Το ολοήμερο εκφυλίζεται με ένα δάσκαλο ακόμα και για 50 μαθητές και χωρίς
ειδικότητες τη μισή χρονιά. Οι γονείς απογοητεύονται.
· Τάξεις συγχωνεύονται, σχολεία πάνε για κατάργηση, όπως το 66ο και το 57ο, και
σχολεία υποβιβάζονται. Καμιά ευαισθησία για τον αντισταθμιστικό ρόλο του σχολείου,
κανένας προγραμματισμός δεν υπάρχει, όπως διαπιστώνουν αιρετοί του ΠΥΣΠΕ και
ΑΠΥΣΠΕ, κανένας συντονισμός και συνεργασία, μόνο η εξουσία του ενός.
· Αυταρχικά παίρνονται αποφάσεις, η δε καθυστέρηση στις αποσπάσεις οδήγησε στην
κατάσταση να μη γνωρίζουν ακόμη τα σχολεία πώς θα λειτουργήσουν και πολλοί δάσκαλοι
πού θα διδάξουν.
· Οι σχολικοί σύμβουλοι παραγκωνίζονται από τα ΠΕΚ – ορίζονται ημέτεροι – και οι
προτάσεις τους για ενισχυτική αγνοούνται. Κι αυτοί στο περιθώριο.
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Ο Σύλλογος διατύπωσε στις συναντήσεις με το Δ/ντή Εκπαίδευσης τις αντιρρήσεις του
για όλα αυτά και τις θέσεις του, αλλά σε τίποτα δεν εισακούστηκε. Για μια σωστή
εκπαίδευση προτείνουμε:
* Να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα με ανώτατο όριο 20 μαθητές σε δημοτικά και
νηπιαγωγεία.
* Να λειτουργήσει η ενισχυτική διδασκαλία όπου προτείνουν οι σύλλογοι διδασκόντων και οι
σχολικοί σύμβουλοι.
* Να διατεθεί ένας πρόσθετος δάσκαλος σε κάθε σχολικό κέντρο της περιφέρειας.
* Να ξεκινήσει το ολοήμερο με τον απαιτούμενο αριθμό δασκάλων και ειδικοτήτων.
* Να λειτουργήσει το 66ο και πάλι 6/θέσιο όπως μέχρι τώρα
*Το 57ο με βάση τις ιδιαιτερότητές του να λειτουργήσει ως Διαπολιτισμικό Σχολείο, όπως
προγραμμάτιζε και υποσχόταν η διοίκηση.
Αυτά είναι τα ελάχιστα για μια στοιχειωδώς παιδαγωγική λειτουργία των σχολείων, είναι
τα αυτονόητα που όμως απορρίπτονται.
Ο Σύλλογος θα αγωνιστεί για να δεχτεί η διοίκηση αυτές τις προτάσεις. Το ΔΣ:
Ø Θα ενημερώσει με κάθε τρόπο όλους τους συναδέλφους.
Ø Θα ενημερώσει τους γονείς και την κοινωνία και από τα ΜΜΕ.
Ø Θα κάνει και πάλι παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νομού και θα καταθέσει
προτάσεις.
Ø Θα ζητήσει συνάντηση και με τον Περιφερειακό Δ/ντή όπου θα θέσει τα προβλήματα.
Ø Θα καλέσει σε συνάντηση αλληλοενημέρωσης τους δ/ντές των σχολείων.
Ø Θα κάνει ειδική συνάντηση με τις νηπιαγωγούς για την πολύ οξυμμένη κατάσταση στα
νηπιαγωγεία.
Ø Θα κάνει ξεχωριστές επισκέψεις στα Ειδικά Σχολεία που κι εκεί υπάρχουν σοβαρά
προβλήματα.
Ø Θα επιδιώξει συσκέψεις με φορείς των γονέων για τα προβλήματα και ιδιαίτερα για το
66ο και το 57ο.
Ø Θα ενημερώσει τη ΔΟΕ για την κατάσταση στο νομό.
Ø Σε συντονισμό με τη ΔΟΕ θα προτείνει αγωνιστικές κινητοποιήσεις με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς.
Ø Θα συνεχίσει πολύμορφο αγώνα για σωστή εκπαίδευση στα σχολεία μας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα για να
αποκρούσουμε την επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Σκεπετάρης Ηλίας

Ο Γενικός Γραμματέας
Βάης Πέτρος
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