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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Ένωση Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη: Κενά
εκπαιδευτικών σε σχολεία Νίκαιας-Ρέντη και Σχολικά Γεύματα
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη με επιστολή της
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της τόσο προς το Υπουργείο Παιδείας
σχετικά με τα κενά εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα σχολεία από την αρχή
του έτους, όσο και για την καθυστέρηση εφαρμογής του προγράμματος για τα
«σχολικά γεύματα» που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Υπουργείου
Εργασίας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή: «Πέρα από τα μαθησιακά
κενά που δημιουργούνται στους μαθητές, τα οποία έρχονται να προστεθούν
σε αυτά που ήδη υπάρχουν από την περυσινή χρονιά λόγω της
τηλεκπαίδευσης, αυτό το πρόβλημα [τα κενά εκπαιδευτικών] αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα για την κατάρτιση του οριστικού ωρολογίου
προγράμματος του κάθε σχολείου και εν συνεχεία δεν επιτρέπει την πλήρη
λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό
στους γονείς που βρίσκονται σε απόγνωση.
Η έλλειψη ειδικοτήτων ( μουσικής, πληροφορικής, καλλιτεχνικών, θεατρικής
αγωγής κ.α.) οδηγεί αρκετές οικογένειες να στραφούν εκτός του σχολείου, για
την

κάλυψη

τέτοιων

ειδικοτήτων,

καταβάλλοντας

αρκετά

χρήματα

επιβαρύνοντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.»
Σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και στους εκπαιδευτικούς παράλληλης
στήριξης που τόσο έχουν ανάγκη οι μαθητές και οι οικογένειές τους.»
Μάλιστα αναφορικά με τους μαθητές λυκείου επισημαίνεται πως «Εντονότερο
καθίσταται το πρόβλημα για τους μαθητές των λυκείων, που καλούνται να
ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις (τράπεζα θεμάτων, ελάχιστη βάση
εισαγωγής, συντελεστές βαρύτητας) ενόψει της προετοιμασίας τους για τις

πανελλαδικές εξετάσεις, τη στιγμή μάλιστα που παρατηρήθηκαν ελλείψεις
εκπαιδευτικών που διδάσκουν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα!»
Αναφορικά με τα σχολικά γεύματα, η Ένωση εκφράζει την αγωνία της καθώς
δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και καμία δέσμευση για το χρόνο έναρξης από
την πλευρά του Υπουργείου για ένα θέμα ζωτικής σημασίας.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αφενός με τα κενά
εκπαιδευτικών δημιουργούνται, με υπαιτιότητα του Υπουργείου Παιδείας,
μαθητές χωρίς ισότιμη πρόσβαση στην μόρφωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και την πρόσβαση στην ανώτατη
εκπαίδευση και αφετέρου την έτι περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των ήδη
οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας που με τα σχολικά γεύματα είχαν
τουλάχιστον εξασφαλισμένο ένα γεύμα για τα παιδιά τους,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να συμπληρωθούν
επιτέλους τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της χώρας μας και τα
παιδιά να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση;
2. Ποια η πρόβλεψη για τους μαθητές λυκείου που ακόμα δεν
διδάσκονται εξεταζόμενα στις πανελλαδικές μαθήματα;
3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να καλυφθούν τα κενά και
στην παράλληλη στήριξη που είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο
των παιδιών;
4. Πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν τα σχολικά γεύματα;
5. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε οι οικογένειες που
δικαιούνται τα σχολικά γεύματα να λάβουν κάποιο επίδομα για να
μπορούν να καλύπτουν το κόστος σίτισης και να μην επιβαρυνθούν
ακόμα περισσότερο μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολικά γεύματα;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

