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ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: Ούτε καν φως
στην άκρη του τούνελ;
• √È Î˘‚ÂÚÓÒÓÙÂ˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ… ÎÚ›ÛË

της Οµάδας Νηπιαγωγών
ΠΑ∆Ε∆ – ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Πολλές φορές, και από αυτό το εκπαιδευτικό βήµα,
έχουµε αναγκαστεί να αναφερθούµε στα ποικίλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Προδηµοτική Εκπαίδευση.
Και θα το κάνουµε ώσπου, επιτέλους, οι κυβερνώντες
υλοποιήσουν αυτά που υποσχέθηκαν προεκλογικά (βλέπε σχετικό άρθρο δίπλα).

ŒÙ·Í·Ó Ï·ÁÔ‡˜ Î·È ÂÙÚ·¯‹ÏÈ·
Έχουν περάσει δυο ολόκληρα χρόνια από τότε που οι
σηµερινοί κυβερνώντες το 2008 καλούσαν τον κόσµο να
στηρίξει τον «φιλολαϊκό» υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Τότε
έταξαν πληθώρα παροχών και σωρεία µέτρων προς όφελος πολλών κοινωνικών οµάδων. Μια από αυτές τις οµάδες ανθρώπων που έταξαν λαγούς και πετραχήλια ήταν
και οι νηπιαγωγοί µας. Ανάµεσα σ’ άλλα έταξαν και την
επέκταση της υποχρεωτικής προδηµοτικής προς τα κάτω
από την ηλικία των 3 χρόνων. Πέρασαν από τότε 2 και
πλέον χρόνια και ούτε καν καπνός δεν φαίνεται στον
ορίζοντα. Με άλλα λόγια, το φως στην άκρη του τούνελ
ακόµα αργεί πολύ!
∆ικαιολογηµένα, λοιπόν, υπάρχει έντονος προβληµατισµός στους νηπιαγωγούς. Η αδυναµία των κυβερνώντων
να δώσουν επιτέλους λύσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα
των νηπιαγωγείων µας είναι ορατή. Όταν δεν µπορούν
απλά προβλήµατα να τα επιλύσουν, θα κάνουν επέκταση
προς τα κάτω;;; Την ίδια στιγµή, η ΠΟΕ∆ έχει επανειληµµένα θέσει όλα τα ζητήµατα ενώπιον του ΥΠΠ και το
µόνο που ακούει είναι απόρριψη… οι κυβερνώντες µας
παραπέµπουν διαρκώς… στην οικονοµική κρίση και τον
Χαρίλαο!!!
Το ερώτηµα προς τους κυβερνώντες, για άλλο ένα
τεύχος, παραµένει το ίδιο: Φταίει η Προδηµοτική για την
κακοδιαχείριση των οικονοµικών;;;
Θυµίζουµε για άλλη µια φορά τη µεγάλη σπατάλη που
έγινε τα προηγούµενα χρόνια µε τη σπατάλη δεκάδων
εκατοµµυρίων σε µη αναπτυξιακούς τοµείς (όπως η
παροχή επιδοµάτων ακόµα και σε πλούσιους συνταξιούχους που έχουν χρήµατα µε τη σέσουλα!). Τότε οι
κυβερνώντες χλεύαζαν την αντιπολίτευση που προειδοποιούσε…
Σήµερα, λίγους µήνες µετά για κάθε δίκαιο αίτηµα οι
κυβερνώντες µας παραπέµπουν στη κρίση…

Œ¯Ô˘ÌÂ Ó· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ
2010
Ήδη, πριν µερικούς µήνες έγινε επιτέλους (µετά από
αρκετή καθυστέρηση) η πλήρωση των θέσεων προαγωγής από την Ε.Ε.Υ. που είχαν προκηρυχτεί στο καλοκαίρι
(10 ∆ιευθύντριες και 19 Βοηθούς ∆ιευθύντριες). Παράλληλα, οι κυβερνώντες µας χρωστούν ακόµα 5 ΝΕΕΣ
θέσεις ∆ιευθυντριών και 6 Βοηθών ∆ιευθυντριών (σύνολο 11 Β.∆) για το 2010. Ελπίζουµε αυτή τη φορά να µην
υπάρξει καθυστέρηση και κωλυσιεργία από το Υπουργείο…

¶·È‰ÔÓÔÌ›·: ı· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó;
Και στην παιδονοµία υπάρχει στασιµότητα… Το Υπουργείο Οικονοµικών απάντησε και πάλι αρνητικά. Ούτε καν
θεωρούν ότι υπάρχει πρόβληµα… Είναι αδιανόητο πολλές νηπιαγωγοί να πρέπει να βγάζουν παιδονοµία 2 ή και
περισσότερες µέρες τη βδοµάδα. Και αυτό είναι γνωστό
πως συµβαίνει. Ας το αναγνωρίσουν επιτέλους ως ένα
από τα πλέον βασικά αιτήµατα της ΠΟΕ∆ και να µπουν οι
κυβερώντες σε πορεία διαπραγµάτευσης και ικανοποίησής του. Όµως, η απάντηση των κυβερνώντων και εδώ
είναι η ίδια… ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ! Μάλιστα, το Υπουργείο
Οικονοµικών δεν δέχεται καν ως υπαρκτό το ζήτηµα…

∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ˜: ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
Πώς δηµιουργείται το τεράστιο πρόβληµα µε τις αναπληρώσεις στα νηπιαγωγεία;;; Λόγω της φύσης των
νηπιαγωγείων (µικρά σχολεία µε πολύ µικρό αριθµό
νηπιαγωγών), παρατηρείται το φαινόµενο όταν απουσιάζει µια νηπιαγωγός λόγω ασθένειας κλπ, να υπάρχει
µεγάλη δυσκολία στην αναπλήρωση. Σε ένα νηπιαγωγείο µε 2 νηπιαγωγούς (που είναι πάρα πολλά παγκύπρια), αν απουσιάσει η µια συνάδελφος, τότε η άλλη
συνάδελφος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη 40 και πλέον µαθητών. Αυτό είναι απαράδεκτο και το Υπουργείο
οφείλει να δώσει άµεσα λύσεις στο ζήτηµα… Η απάντηση του Υπουργείου και πάλιν η ίδια… ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!

«¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ó·ÏËÚÒÛÂˆÓ» Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË…
Όπως αναφέρθηκε επανειληµµένως από την ΠΟΕ∆, η
λύση στο πρόβληµα αυτό που καταταλαιπωρεί εδώ και
χρόνια τις νηπιαγωγούς έχει τεθεί ήδη ενώπιον των
αρµοδίων.

¢∂¡ ∂πª∞™∆∂ π∫∂∆∂™ ∞§§∞ ¶∞π¢∞°ø°√π.
™∆∏ƒπ•∆∂ ∂¶π∆∂§√À™ ∆∏¡ ¶ƒ√¢∏ª√∆π∫∏.
Η ΠΟΕ∆ έχει προτείνει πλειστάκις ότι σε κάθε επαρχιακό γραφείο Παιδείας θα πρέπει να διοριστεί ένας αριθµός νηπιαγωγών, µε σκοπό να αποστέλλονται άµεσα σε
νηπιαγωγεία που χρειάζονται επειγόντως αντικατάσταση.
Η πρόταση αυτή είναι άµεσα εφαρµόσιµη αρκεί να
υπάρχει η αναγκαία βούληση από τους κυβερνώντες. Αν
εφαρµοστεί, θα µπορέσει να επιλύσει πολλά προβλήµατα στα νηπιαγωγεία…

∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ¢ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ: ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ – ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ë ·Ó·ÌÔÓ‹
Μέχρι τον Οκτώβριο του 2009, υπήρχαν στον τότε
κατάλογο 1500 περίπου άτοµα, από τα οποία ήταν διορισµένα µε σύµβαση ως τον αριθµό 270. Αυτή τη στιγµή,
µε τους νέους καταλόγους που δηµοσιεύθηκαν στις 28
Φεβρουαρίου 2010, ο αριθµός των νηπιαγωγών ανήλθε
στο 1775 (!), την ίδια στιγµή µάλιστα που έγιναν και
αρκετές µονιµοποιήσεις νηπιαγωγών! Εποµένως, τα ίδια
τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι, µε τα σηµερινά δεδοµένα
(και δεδοµένης της αδυναµίας των κυβερνώντων να
δώσουν λύσεις στα πάµπολλα προβλήµατα των νηπιαγωγείων) το µέλλον διορισµού των συναδέλφων που
βρίσκονται στον κατάλογο των νηπιαγωγών είναι δυστυχώς δυσοίωνο… ∆εν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι οι
τελευταίοι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αυτό τον
κατάλογο, µε τα σηµερινά δεδοµένα και τη στάση του
Υπουργείου, θα διοριστούν σε τουλάχιστον 25 χρόνια…
∆υστυχώς για άλλη µια φορά…

ΤΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
Για ένα ακόµα τεύχος, υπενθυµίζουµε ορισµένα από τα
αιτήµατα της Προδηµοτικής:
1. Να θεσµοθετηθεί η καθολική και δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών από την ηλικία των 3 χρονών και 8 µηνών και άνω.
2. Ο αριθµός των παιδιών ανά τµήµα να ελαττωθεί στα
20 και να είναι διαφοροποιηµένος σε τµήµατα µε µεικτές ηλικίες (µέχρι 25 για παιδιά της ίδιας ηλικίας, µέχρι
22 για παιδιά δυο ηλικιών και µέχρι 20 για παιδιά τριών
ηλικιών). Περαιτέρω µείωση µαθητών ανά τµήµα να
γίνεται και όπου αλλού χρειαστεί.
3. Να εφαρµοστούν µέτρα στήριξης αλλόγλωσσων
µαθητών στα νηπιαγωγεία µας, αλλά και παιδιών που
χρειάζονται ειδική φροντίδα και αντιµετώπιση.
4. Να δηµιουργηθεί οµάδα αντικαταστατών για όπου
χρειαστεί. Με τον τρόπο αυτό θα αναπληρώνονται αµέσως νηπιαγωγοί που απουσιάζουν και δε θα µείνουν
εκτεθειµένα τα µικρά παιδιά, κάτι που συµβαίνει σήµερα.
Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα οξύ στα διθέσια και µονοθέσια νηπιαγωγεία (που είναι και η πλειονότητα των νηπιαγωγείων).
5. Να υλοποιηθεί το αίτηµα να αναγνωριστεί ο χρόνος
παιδονοµίας νηπιαγωγών ως διδακτικός. Η µια από τις

δυο ή και τρεις παιδονοµίες που κάνουν οι νηπιαγωγοί τη
βδοµάδα µπορεί και πρέπει να αναγνωριστεί ως διδακτικός χρόνος.
6. Να γίνει απόσπαση νηπιαγωγών για σκοπούς συντονιστικού – συµβουλευτικού έργου. Όταν στη δηµοτική και
µέση εκπαίδευση λειτουργεί ο θεσµός του συµβούλου για
διάφορα µαθήµατα, τούτο είναι πολύ αναγκαίο και στα
νηπιαγωγεία. Ταυτόχρονα, ο σύµβουλος αυτός θα είναι
ιδιαίτερα χρήσιµος και για τις νεοδιοριζόµενες νηπιαγωγούς (αφού ο θεσµός του µέντορα δεν µπορεί για πρακτικούς λόγους να εφαρµοστεί στην προδηµοτική).
7. Ο θεσµός του Γραµµατειακού προσωπικού να επεκταθεί και στα νηπιαγωγεία.
8. Να υπάρξει ουσιαστική µείωση του διδακτικού χρόνου των νηπιαγωγών που έχουν υπό την ευθύνη τους
και κοινοτικά τµήµατα.
9. Να υπάρξει ουσιαστική µείωση του διδακτικού χρόνου των νηπιαγωγών που ασκούν διοικητικά καθήκοντα
σε διθέσια ή µονοθέσια νηπιαγωγεία.
10. Το προαιρετικό ολοήµερο νηπιαγωγείο να τύχει
της απαιτούµενης ενίσχυσης ώστε να λειτουργήσει ικανοποιητικά και να αποτελέσει θεσµό στο χώρο της Προδηµοτικής Εκπαίδευσης.

11. Να επανεξετασθεί η διαδικασία ένταξης παιδιών µε
ειδικά προβλήµατα στα νηπιαγωγεία, ώστε αυτή να
πάψει να είναι χρονοβόρα. Ο αριθµός παιδιών σε τµήµατα νηπιαγωγείων που περιλαµβάνουν παιδιά Ειδικής
Εκπαίδευσης να µειώνεται ανάλογα.

