Η «κανονικότθτα» του υπουργείου Παιδείασ δε βρικε το δρόμο και για τθ Μαγνθςία
Λίγο πριν το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και οι μεγαλοςτομίεσ του περαςμζνου καλοκαιριοφ,
ςτελεχϊν του υπουργείου Παιδείασ και τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ, για επαναφορά τθσ κανονικότθτασ ςτο
δθμόςιο ςχολείο με τον κακθγθτι να βρίςκεται ςτθ κζςθ του πριν από το μακθτι εξακολουκεί και ςτθ
Μαγνθςία να είναι «όνειρο κερινισ νυκτόσ».
Μακιματα δεν διδάςκονται, μακθτζσ (κυρίωσ τθσ ειδικισ αγωγισ) ςτεροφνται βαςικϊν
μορφωτικϊν δικαιωμάτων με το να μθν τουσ παρζχεται θ ςτιριξθ που πρζπει να ζχουν και δικαιοφνται
να ζχουν, αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί «όμθροι» ςτα πολφπακα νθςιά των Σποράδων με ςυμβάςεισ
μειωμζνου ωραρίου αλλά και ςτθ χερςαία Μαγνθςία, ςε «πείςμα» του υπουργείου που δεν
προχωράει ςε επζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ τουσ ενϊ υπάρχουν δεκάδεσ ακάλυπτεσ διδακτικζσ ϊρεσ,
εργαςτθριακά μακιματα ςε τμιματα με πάνω από 20 μακθτζσ να διδάςκονται από ζναν κακθγθτι με
(εκτόσ των άλλων) άμεςο κίνδυνο για τθν ςωματικι αςφάλεια των μακθτϊν.
Ενδεικτικά ςτθ κόπελο από τθν αρχι τθσ χρονιάσ δεν καλφφκθκαν οι δφο ϊρεσ τθσ δεφτερθσ
ξζνθσ γλϊςςασ ςτο ζνα τμιμα τθσ Πζμπτθσ δθμοτικοφ τθ ςτιγμι που υπάρχει και μόνιμθ εκπαιδευτικόσ
ΠΕ06 (Γαλλικισ) και αναπλθρϊτρια ΜΩ ΠΕ07 (Γερμανικισ) με αποτζλεςμα ςτα μζςα Φλεβάρθ να
εξαναγκαςκοφν τα παιδιά, που με διλωςθ είχαν επιλζξει τα γερμανικά ςα δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα, να
παρακολουκοφν γαλλικά (και αυτά μια ϊρα αντί δφο εβδομαδιαίωσ). Επίςθσ και ςτο γυμνάςιο τθσ
Γλϊςςασ κοπζλου δφο ϊρεσ των γερμανικϊν ςτθν πρϊτθ τάξθ δε διδάςκονται μζχρι και ςιμερα.
τθ κόπελο, για το υπουργείο Παιδείασ, προφανϊσ δεν υπάρχει δθμοςιονομικόσ χϊροσ για να
καλυφκεί με εκπαιδευτικοφσ το εκεί τμιμα ζνταξθσ μετατρζποντασ τισ ςυμβάςεισ δφο αναπλθρωτϊν
ΠΕ02 και ενόσ ΠΕ03 ΕΑΕ από μειωμζνου ωραρίου ςε πλιρουσ, για να καλυφκοφν τα κενά ςτθν Ε.Α. ςτο
νθςί. Αλλά και ςτθν Αλόννθςο δεν ζκανε πρόςλθψθ αναπλθρωτι ΕΑ για να ζχουν και εκεί τθ ςτιριξθ που
δικαιοφνται όλα τα παιδιά με ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
Οι γονείσ και οι μακθτζσ των ποράδων ςτο παρελκόν απαίτθςαν μζςα από κινθτοποιιςεισ τθν
ζγκαιρθ ςτελζχωςθ των ςχολείων με μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό για να μθ βρίςκονται «ςτο ίδιο
ζργο κεατζσ» με τθν ζναρξθ κάκε ςχολικισ χρονιάσ. Γνωρίηοντασ πωσ όλεσ οι άλλεσ λφςεισ δεν είναι παρά
«παςαλείμματα» που αποβαίνουν ςε βάροσ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων των παιδιϊν τουσ αλλά και
των ιδίων, μιασ και αναγκάηονται να βάηουν το χζρι τουσ όλο και πιο βακειά ςτθν τςζπθ για να καλφψουν
τισ ανάγκεσ που προκφπτουν.
Βζβαια για τουσ αναπλθρωτζσ ΜΩ ςτισ Σποράδεσ μπαίνει επιτακτικά και το ηιτθμα τθσ επιβίωςθσ
αδυνατϊντασ να ανταπεξζλκουν ςτο μεγάλο κόςτοσ διαβίωςθσ με τα ψίχουλα τθσ αμοιβισ τουσ
Ανάλογθ κατάςταςθ επικρατεί και ςτο 1ο ΕΠΑΛ τθσ Νζασ Ιωνίασ ςτο οποίο υπάρχουν κενά 6 ωρϊν
ςτον κλάδο ΣΕ01.19 (Κομμωτικισ) και παράλλθλα διοριςμζνθ αναπλθρϊτρια ΜΩ τθσ ίδιασ ειδικότθτασ.
Ενϊ ΠΔΕ Θεςςαλίασ και υπουργείο Παιδείασ προκλθτικά κωλυςιεργοφν τθν αναβάκμιςθ τθσ ςφμβαςισ
τθσ, εξαναγκάηουν άλλθ ςυναδζλφιςςα αναπλθρϊτρια να κάνει , πάρα τα προβλεπόμενα, το εργαςτιριο
μόνθ τθσ ςε τμιμα με 25 μακθτζσ, με ότι μπορεί να ςθμαίνει αυτό για τθν αςφάλεια των μακθτϊν και τθσ

ίδιασ. Βζβαια με ευκφνθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του υπουργείου Παιδείασ τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ
ΤΡΙΖΑ αλλά και των προθγοφμενων τθσ ΝΔ και ΠΑΟΚ (αλλά και τθσ διοίκθςθσ) αυτι θ κατάςταςθ
επικρατεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο όλα τα τελευταία χρόνια, δείχνοντασ κακαρά, και με αυτι τθν
ευκαιρία, πωσ για τα κόμματα τθσ αςτικισ διαχείριςθσ, τα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν αλλά
ακόμα και θ ίδια τουσ θ αςφάλεια δεν είναι παρά κόςτοσ.
Γονείσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοί δεν πρζπει να ανεχκοφν άλλο το χάςιμο οφτε μιασ ϊρασ από τθ
διδαςκαλία οποιοδιποτε μακιματοσ. Δεν πρζπει να ςυμβιβαςτοφν με τθν αδιοριςτία και τθν
υποςτελζχωςθ των ςχολείων. Δεν πρζπει πάνω από όλα να καταπιοφν τα κυβερνθτικά ιδεολογιματα τθσ
δικεν οικονομικισ ςτενότθτασ και τθσ επίτευξθσ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων γιατί γνωρίηουν καλά πωσ
αυτά είναι «κοςτοφμι» αποκλειςτικά για τα λαϊκά ςτρϊματα και τισ ανάγκεσ τουσ και δεν αφοροφν
επιχειρθματικοφσ ομίλουσ, τράπεηεσ και νατοϊκζσ δαπάνεσ για τουσ οποίουσ «λεφτά υπάρχουν»
Απαιτοφμε
 Άμεςθ κάλυψθ όλων των εκπαιδευτικϊν κενϊν ςτα ςχολεία των Σποράδων και τθσ χερςαίασ
Μαγνθςίασ
 Κατάργθςθ κάκε μορφισ ελαςτικι εργαςία ςτα ςχολεία και άμεςο διοριςμό, χωρίσ κριτιρια και
προχποκζςεισ, των τριάντα χιλιάδων αναπλθρωτϊν που εργάηονται ςτθν εκπαίδευςθ τα
τελευταία χρόνια για να καλυφκοφν ςτοιχειωδϊσ οι άμεςεσ ανάγκεσ των ςχολείων.
 Να καταργθκοφν οι απαράδεκτεσ ςυμβάςεισ μειωμζνου ωραρίου και να μετατραποφν οι
υπάρχουςεσ ςε πλιρουσ ωραρίου
Βόλοσ, 4 Μάρτθ 2019

