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11 Φεβρουαρύου και τα κενϊ ςτα ςχολεύα καλϊ κρατούν. Γνωρύζει πολύ καλϊ η
πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου αυτό που γνωρύζουν όλοι οι εκπαιδευτικού
αλλϊ και η κοινωνύα. Κϊθε χρόνο η κατϊςταςη εύναι χειρότερη. Η περικοπό των
δαπανών για το δημόςιο ςχολεύο ςυνεχύζεται. Η λιτότητα διαρκεύασ όχι μόνο
ςυντηρεύ
και διογκώνει το πρόβλημα, αλλϊ οδηγεύ και ςε “λύςεισ” που
γεννούν νϋα προβλόματα.
Εδώ και μερικϊ χρόνια το Υπουργεύο Παιδεύασ, για να βρει πόςα κενϊ
οφεύλονται ςτισ ελλεύψεισ προςωπικού και πόςα ςτην κακοδιαχεύριςη (ςτην
πραγματικότητα για να βγϊλει από τη μύγα ξύγκι) επιςτρατεύει μια εντελώσ
αντιεκπαιδευτικό μϋθοδο, τη λογιςτικό των διδακτικών ωρών. Προςθϋτει τισ
ώρεσ διδαςκαλύασ που αντιςτοιχούν ςτο ωρϊριο των μϊχιμων εκπαιδευτικών
και τισ ςυγκρύνει με τισ ώρεσ διδαςκαλύασ που αντιςτοιχούν ςτα ωρολόγια
προγρϊμματα των ςχολεύων. Η ςύγκριςη επιτρϋπει ςτο Υπουργεύο να κρύνει ότι
αυτό ϋκανε τη δουλειϊ του (πληρώνει και προςφϋρει τισ απαραύτητεσ ώρεσ) και
ςτη ςυνϋχεια να πιϋζει τη ζωό των ςχολεύων να προςαρμοςτεύ ςτουσ αριθμούσ.
Όμωσ τα ςχολεύα δεν εύναι αλυςύδεσ παραγωγόσ. Η μετατροπό τησ
παιδαγωγικόσ ςχϋςησ ςε αλυςύδα διδαςκαλιών καταςτρϋφει τα ςχολεύα.

Όςο το υπουργεύο ςυνεχύζει να βλϋπει διδακτικϋσ ώρεσ αντύ για ςχολικϋσ
τϊξεισ, τόςο θα ςυνεχύςει να διαλύει δημοτικϊ ςχολεύα. Η πολιτικό ηγεςύα του
υπουργεύου πρϋπει να καταλϊβει ότι η ϋλλειψη νηπιαγωγού,
δαςκϊλασ/δαςκϊλου από μια τϊξη ςε καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να
αντιςταθμιςτεύ από μια παρϋλαςη διδαςκόντων. Οι μαθητϋσ θϋλουν τον
ϊνθρωπο που θα τον εμπιςτεύονται, που θα τουσ γνωρύζει, θα τουσ
καταλαβαύνει και ςτην κατανόηςη αυτό θα βαςύζεται για να ςτηρύξει το μαθητό
ςτη ςχϋςη του με τη γνώςη και τον κόςμο του ςχολεύου. Στην Πρωτοβϊθμια
Εκπαύδευςη, το κϋντρο δεν βρύςκεται ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα, βρύςκεται ςτα
πρόςωπα των ανθρώπων του: μαθητών και εκπαιδευτικών. Στο δημοτικό
ςχολεύο τϊξη χωρύσ δϊςκαλο εύναι τϊξη ςτην οπούα ςτερούμε τα βαςικϊ
μορφωτικϊ δικαιώματα, γιατύ ςτισ ηλικύεσ αυτϋσ προώπόθεςη τησ μορφωτικόσ
διαδικαςύασ εύναι η προςωπικό ςχϋςη δαςκϊλου μαθητό.
Όταν λοιπόν το υπουργεύο φιλοδοξεύ να καλύψει ϋνα κενό ςε τϊξη
μεταφϋροντασ δυο τρεισ ςυναδϋλφουσ από γειτονικϊ ςχολεύα για να διδϊξουν
ςτην τϊξη αυτό μϋροσ του προγρϊμματοσ τησ, μπαλώνει μεν το λογιςτικό κενό,
αφόνει όμωσ εντελώσ ακϊλυπτη την παιδαγωγικό ςχϋςη.
Η λογιςτικό μϋθοδοσ ϋχει αντύςτοιχεσ ςυνϋπειεσ και ςτα ςχολεύα με
“πλεονϊςματα” διδακτικών ωρών. Στα ςχολεύα αυτϊ
απαιτεύται να
ςυγκεντρωθούν οι “πλεονϊζουςεσ” ώρεσ ςτο πρόςωπο ενόσ/μύασ ςυναδϋλφου,
το τμόμα του οπούου μϋνει εν πολλούσ χωρύσ δϊςκαλο τϊξησ, αφού αυτόσ δυο
τρεισ μϋρεσ τη βδομϊδα διδϊςκει ςε ϊλλο ςχολεύο. Κι όλα αυτϊ χωρύσ να
αναφϋρουμε και το τελειωτικό χτύπημα που δϋχεται η ενιςχυτικό διδαςκαλύα
με τη «λύςη» αυτό.
Γιατύ ςτην πραγματικότητα δεν υπϊρχει πλεόναςμα ωρών. Οι εκπαιδευτικού
αναλαμβϊνουν μϋςα από την ενιςχυτικό διδαςκαλύα να καλύψουν την ϋλλειψη
υποςτηρικτικών δομών που η πολιτεύα οφεύλει να παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ που
τισ χρειϊζονται. Η πολιτικό ηγεςύα ςυνεχύζει ςτον ύδιο δρόμο των
προηγούμενων κυβερνόςεων: υιοθετεύ τισ εκθϋςεισ του ΟΟΣΑ, δεςμεύεται από
το μνημόνιο που υπϋγραψε και επιχειρεύ να μεταφϋρει τισ ευθύνεσ για τα κενϊ
ςτουσ εκπαιδευτικούσ.
Εϊν η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου θϋλει να δει καθαρϊ την εικόνα τησ
εκπαύδευςησ θα πρϋπει να ςταματόςει τώρα και για πϊντα τη λογιςτικό
αντιμετώπιςη του προβλόματοσ των κενών. Να προχωρόςει ϊμεςα ςε όλεσ
ςτουσ απαραύτητουσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών για να καλύψει τα κενϊ.
Κανϋνα κενό ςτα ςχολεύα.
Κανϋνα τμόμα χωρύσ δϊςκαλο.

Δε θα επιτρϋψουμε τισ μετακινόςεισ εκπαιδευτικών και την παραπϋρα
υποβϊθμιςη του δημόςιου ςχολεύου.
Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών να εντοπύςουν και
να αναδεύξουν όλεσ τισ περιπτώςεισ μετακινόςεων εκπαιδευτικών που ϋχουν
ωσ γνώμονα τη λογιςτικό αντύληψη για την εκπαύδευςη, γύνονται για το λόγο
ότι η κυβϋρνηςη αρνεύται να θϋςει την παιδαγωγικό υπερϊνω των αριθμών και
δε θα ςυνϋβαιναν εϊν δεν κυριαρχούςαν λογικϋσ εξοικονόμηςησ πόρων που,
υπό φυςιολογικϋσ ςυνθόκεσ, θα χρηςιμοποιούνταν για διοριςμούσ
εκπαιδευτικών. Η καταγγελύα αυτών των μεθόδων και οι ςυγκεντρώςεισ
διαμαρτυρύασ ςε Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ και Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ εύναι
μερικϊ από τα μϋςα που μπορούν να μεταχειριςτούν.
Για την ανϊδειξη του προβλόματοσ και με την απαύτηςη να μην
πραγματοποιηθούν ϊλλεσ μετακινόςεισ αλλϊ μόνιμοι διοριςμού τώρα, τα Δ.Σ.
τησ Δ.Ο.Ε. και τησ Ο.Λ.Μ.Ε. καλούν τουσ εκπαιδευτικούσ ςε δυναμικό παρουςύα
ςτη ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ που οργανώνουν την Σετϊρτη 17 Υεβρουαρύου
και ώρα 13.30 ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ. Για να διευκολυνθεύ η ςυμμετοχό των
ςυναδϋλφων κηρύςςουμε 2ωρη διευκολυντικό ςτϊςη εργαςύασ (12-2 και 2-4).
Όλοι ςτη ςυγκϋντρωςη την Σετϊρτη 17 Υεβρουαρύου ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ

