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ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Π.Ο.Ε.Δ. - ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΠΑΦΟΥ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, 7:30π.μ. – 8:30π.μ.
Γιατί απεργούμε;
Αγαπητοί γονείς,
Η Π.Ο.Ε.Δ. διαμαρτύρεται για την πολιτική των «οροφών», που η Κυβέρνηση εφαρμόζει στην
Εκπαίδευση με συνέπεια ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που απαιτείται, να μην υπολογίζεται στη βάση
των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων και των μαθητών. Σύμφωνα με την πιο πάνω
πολιτική, ακόμα και όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες (αύξηση μαθητών, αύξηση αναλφάβητων,
αύξηση περιστατικών παραβατικότητας, αύξηση εγκρίσεων μαθητών ειδικής εκπαίδευσης, κτλ.), ο
αριθμός των εκπαιδευτικών παραμένει ο ίδιος, γιατί

τα Υπουργεία Οικονομικών

και Παιδείας

αποφεύγουν να διορίσουν το απαραίτητο επιπρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, οι συνάδελφοι των σχολείων των
επαρχιών επαρχίας Λευκωσίας και Πάφου θα κατέλθουν σε στάση εργασίας στις 7 Δεκεμβρίου, 2016,
από τις 7:30π.μ. μέχρι τις 8:30π.μ. Λόγω της απουσίας των εκπαιδευτικών οι γονείς καλούνται
να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο στις 8:30π.μ. Οι εκπαιδευτικοί θα υποδεχτούν τα παιδιά
με παιδονομία το διάστημα 8:30 – 8:45π.μ. και το σχολικό πρόγραμμα της ημέρας θα
διαμορφωθεί ανάλογα.
Η στάση εργασίας της 7ης Δεκεμβρίου, 2016, στόχο έχει επίσης να αναδείξει τα προβλήματα που
αφορούν (α) την Ενισχυτική Διδασκαλία για τα Αλλόγλωσσα Παιδιά και (β) την Ειδική Εκπαίδευση και
πώς αυτά αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού. Η ΠΟΕΔ με εκτενή ανακοίνωσή
της στο www.poed.com.cy καθώς και στα ΜΜΕ αναδεικνύει την αποδυνάμωση των δύο αυτών
περιοχών της Δημοτικής Εκπαίδευσης και καταθέτει τις διαπιστώσεις, την κριτική της αλλά και τα
ζητούμενα που επιβάλλεται να ικανοποιηθούν έτσι που οι ομάδες αυτές των μαθητών αλλά και των
οικογενειών τους να μην περιθωριοποιούνται, να παίρνουν αυτά που, ως ανθρώπινο και δημοκρατικό
δικαίωμα, μια ευνομούμενη Πολιτεία έχει υποχρέωση να τους παραχωρεί. Μόνο μέσα από τέτοια
προσέγγιση το Δημόσιο Σχολείο αλλά και η οργανωμένη κοινωνία επιτελούν σωστά τον ρόλο τους
απέναντι στον άνθρωπο, ειδικά αυτόν που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες, ενώ την ίδια ώρα όλα
τα παιδιά μας νιώθουν ισότιμα και απολαμβάνουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό το αγαθό της Παιδείας.

