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Ο κόθηεπ ζηεμ εκπαίδερζε 

 

Η εθαξκνγή ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο γηα ην λέν σξνιόγην 

πξόγξακκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ δηαλύεη ήδε ην δεύηεξν κήλα 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη παξά ηηο κεγαιόζηνκεο δηαθεξύμεηο ηνπ ππνπξγείνπ 

γηα εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

δηαθνξεηηθή.  Απηό πνπ ηειηθά ζηόρεπε ε ππνπξγηθή απόθαζε ήηαλ λα 

θαιύςεη ηα ρηιηάδεο θελά κε κεδεληθνύο κόληκνπο δηνξηζκνύο, κε 

κεησκέλεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο, κε 

κεηαηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζε ιάζηηρν πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ζηαζεξό δάζθαιν ην νινήκεξν. Σηα νινήκεξα νη 

δάζθαινη ελαιιάζζνληαη θαζεκεξηλά ελώ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

εηδηθνηήησλ κεηαθηλνύληαη ζε δύν ή ηξία ζρνιεία (ησλ γαιιηθώλ – 

γεξκαληθώλ ζε πέληε) πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ην σξάξηό ηνπο. Τν 

σξνιόγην πξόγξακκα έρεη γίλεη ιάζηηρν θαηαπαηώληαο θάζε παηδαγσγηθή 

αξρή θαζώο νη δάζθαινη μεθηλνύλ λα θάλνπλ κάζεκα  αθόκε θαη ηηο 

ηειεπηαίεο ώξεο πξνθεηκέλνπ λα γεκίζνπλ ηηο ώξεο ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Ο θόθηεο ησλ κλεκνλίσλ δελ εμαίξεζε νύηε ηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή, ην λέν νινήκεξν λεπηαγσγείν δηαιύεη ηνλ παηδαγσγηθό 

ραξαθηήξα ηνπ. Φηινδνμεί λα ην κεηαηξέςεη ζε δεκηνπξγηθό ηκήκαηα κε 

ηελ επνπηεία ησλ δήκσλ, λα ηα εληάμεη ζηα πξνγξάκκαηα ΕΣΠΑ όπνπ νη 

γνλείο κέζσ θνππνληώλ ζα κπνξεί λα γξάθεη ην λήπην ζε όπνην 

λεπηαγσγείν ζέιεη. Η αληηζηνίρηζε ηνπ σξαξίνπ λεπηαγσγώλ δαζθάισλ 

λνκνζεηεί ην 25σξν. Τελ ίδηα ζηηγκή ηα θελά ζηα λεπηαγσγεία 

παξακέλνπλ αθνύ νη αλαπιεξσηέο πνπ πξνζιήθζεθαλ δελ επαξθνύλ γηα 

λα θαιύςνπλ ηα ππάξρνληα θελά. 



Σηελ Α’ Αζήλαο νη ζύιινγνη εθπαηδεπηηθώλ έδσζαλ από ηελ αξρή 

ηεο ρξνληάο ηε κάρε κε ζπλερείο θαηαιήςεηο θαη καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

ζηε Δηεύζπλζε θαη πέηπραλ λα κελ κεηαθηλεζεί θαλέλαο εθπαηδεπηηθόο 

εθηόο δηεύζπλζεο. Οη ιεηηνπξγηθέο ππεξαξηζκίεο θαη ηα ιεηηνπξγηθά θελά 

πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο, έγηλαλ κε 

απόθαζε ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. Οη αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο 

εηδηθνηήησλ έγηλαλ κε απόθαζε ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ όκσο ηα 

ζπκπιεξώκαηα ησλ σξαξίσλ ηνπ εθπαηδεπηηθώλ  έγηλαλ θαη απηέο κε 

πξνζσπηθή απόθαζε ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο θαη νη νπνίεο άιιαμαλ 

αξθεηέο θνξέο θάησ από ηελ πίεζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ ζπλαδέιθσλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δελ ξσηήζεθαλ γηα ηηο ζπκπιεξώζεηο, ελώ πνιιέο θνξέο 

κάζαηλαλ ηηο αιιαγέο ζηα ζρνιεία ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη επίζεκε 

αλάξηεζε ζηε ζειίδα ηεο δηεύζπλζεο.  

Παξά ηηο επίζεκεο δηαθεξύμεηο ηνπ ππνπξγνύ παηδείαο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε όισλ ησλ θελώλ ζηελ εηδηθή αγσγή ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

ηειείσο δηαθνξεηηθή. Τα θελά ζηα ηκήκαηα έληαμεο ζπλερίδνπλ λα 

πθίζηαληαη, ελώ νη παξάιιειεο ζηεξίμεηο γηα άιιε κηα θνξά 

κνηξάζηεθαλ ζε δύν θαη ηξεηο καζεηέο. Σηε δηεύζπλζε έρνπλ εγθξηζεί 

212 παξάιιειεο ζηεξίμεηο γηα καζεηέο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη 

πξνζιήθζεθαλ κόλν 78 εθπαηδεπηηθνί, ελώ γηα ηηο 18 αηηήζεηο λεπίσλ 

ζηάιζεθαλ 6 λεπηαγσγνί. Τελ ίδηα ζηηγκή νη ηδησηηθέο παξάιιειεο θαιά 

θξαηνύλ. Οη γνλείο αλαγθάδνληαη λα βάδνπλ ην ρέξη ζηελ ηζέπε όιν θαη 

πην βαζηά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ην ζηνηρεηώδεο δηθαίσκα ησλ 

παηδηώλ ηνπο γηα θνίηεζε ζην δεκόζην ζρνιείν.  

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπιεξσηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο κε απόθαζε ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα πεξάζνπλ από 

ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην θαη ρσξίο λα αλαξηεζνύλ νη ηνπνζεηήζεηο 

ηνπο, γεγνλόο πνπ γελλά πνιιά εξσηεκαηηθά γηα ηε δηαθάλεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Τα θελά ζηελ εηδηθή αγσγή ζα επηδησρζεί λα θαιπθζνύλ κε 

ηα πιενλάζκαηα σξώλ ησλ δαζθάισλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 

4415/16, άξ. 48, ζύκθσλα κε ην νπνίν ζηελ εηδηθή αγσγή ζα κπνξνύλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πξνζόλ δηνξηζκνύ 

γηα ηελ εηδηθή αγσγή. 

Σπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, 

Η εθαξκνγή ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο γηα ην λέν νινήκεξν 

ζρνιείν απνδεηθλύεη πεξίηξαλα πσο ε εθαξκνγή ηνπ απνηειεί ηνλ θόθηε 

ζην ρώξν ηεο παηδείαο. Τα ζρνιεία ζα ιεηηνπξγνύλ κε όηη πξνζσπηθό 



ππάξρεη, αλ δελ θηάλεη ζα αλακνξθώλεηαη ην σξνιόγην πξόγξακκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα ιεηηνπξγνύλ σο «ιάζηηρν», ην σξνιόγην πξόγξακκα δελ 

ζα εμππεξεηεί ηνλ παηδαγσγηθό ξόιν ηνπ ζρνιείνπ αιιά ηηο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ηνπ. Οη δεμηόηεηεο θαη νη απνζπαζκαηηθέο γλώζεηο ζπλερίδνπλ 

λα θπξηαξρνύλ, ελώ νη ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαηέρνπλ πεξίνπηε 

ζέζε. Μόλε αληίζηαζε ζε όια απηά κπνξεί λα απνηειέζνπλ νη αγώλεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο νη νπνίνη ζα πξναζπίδνληαη ηε δεκόζηα 

δσξεάλ εθπαίδεπζε, ηε κόληκε ζηαζεξή εξγαζία, ηελ νινθιεξσκέλε 

κόξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ. 
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