Στο Δήμο Ιωαννιτών είναι όλα έτοιμα!
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Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 13:15 -

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Υποδειγματικά, μετά την άποψη συνεργασία μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων, αναμένεται να λειτουργήσει στο
μεγαλύτερο Δήμο της Ηπείρου, η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, από την
επόμενη σχολική χρονιά.

Ο Νομός Ιωαννίνων μετέχει ολόκληρος στο εγχείρημα της υποχρεωτικότητας της δίχρονης
προσχολικής αγωγής που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας, παρακινδυνευμένα και
πρόχειρα, χωρίς τη συναίνεση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, στους
περισσότερους από τους μισούς Δήμους της χώρας θα ισχύει το μέτρο από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, χωρίς προβλήματα και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Νομού Ιωαννίνων,
αυτό οφείλεται σε ένα τραγικό δεδομένο: της γήρανσης του πληθυσμού!

Ή αν το δούμε από την άλλη πλευρά το θέμα, ο αυξημένος αριθμός των νηπίων ηλικίας 4
ετών συναντάται μόνο στους μεγάλους Δήμους της χώρας. Σε όλους τους υπόλοιπους
Δήμους, οι αυξομειώσεις είναι σχεδόν ανεπαίσθητες.
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Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το Υπουργείο Παιδείας κίνησε το προηγούμενο διάστημα και
μια διαδικασία ελέγχου των αριθμών και στους Δήμους που δε συναίνεσαν με την εφαρμογή
της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, για διάφορους λόγους. Από τις διασταυρώσεις
προκύπτει ότι οι περισσότεροι Δήμοι είπαν ψέματα και θα μπορούσαν και αυτοί να
εφαρμόσουν το νόμο από το Σεπτέμβριο του 2018.

Αν θελήσει το Υπουργείο να φτάσει στα άκρα την κόντρα με τους αιρετούς, μπορεί να
οδηγήσει πλέον Δημάρχους στη Δικαιοσύνη...

Τα τετράχρονα νήπια στο Δήμο Ιωαννιτών

Τα τετράχρονα νήπια που φοιτούσαν την περσινή χρονιά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών, ανέρχονταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων σε 670. Οι γονείς των παιδιών αυτών επέλεγαν να
στείλουν τα παιδιά τους στα δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία και όχι σε παιδικούς
σταθμούς.

Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, τα τετράχρονα νήπια που θα ενταχθούν υποχρεωτικά –
μιας και ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ανάμεσα στους 184 Δήμους του προγράμματος – στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται στα 930.

Επομένως, ο Δήμος Ιωαννιτών κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή τη διαφορά και να καλύψει
τις αυξημένες ανάγκες μαθητικής στέγης γι' αυτά τα επιπλέον περίπου 260 τετράχρονα
νήπια.

Οι περιοχές που αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο πρόβλημα, ήταν αυτές όπου καταγράφτηκε η
μεγαλύτερη συγκέντρωση νηπίων και δη οι περιοχές των Αγίων Αποστόλων, της Νέας
Ζωής, της Καραβατιάς και της Πεδινής. Εκεί, με την καλή συνεργασία του Δήμου, της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και των διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων της κάθε περιοχής,
συμφωνήθηκε η παραχώρηση αιθουσών από τα Δημοτικά για τη δημιουργία τμημάτων
νηπιαγωγείων. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε τις εξής παραχωρήσεις:
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- 18ο Δημοτικό Σχολείο (Αγ. Απόστολοι): 4 αίθουσες

- Βαλάνειο Δημοτικό (Καραβατιά): 1 αίθουσα

- 25ο Δημοτικό Σχολείο (Νέα Ζωή): 1 αίθουσα

- Δημοτικό Πεδινής: 1 αίθουσα

Κρίσιμο να λεχθεί εδώ είναι τέλος, πως δικαίωμα εγγραφής στα νηπιαγωγεία θα έχουν ως
τον Σεπτέμβριο οι... ξεχασιάρηδες αλλά και οι οικογένειες που θα μετακομίσουν ως τότε.
Στην περίπτωση αυτή όμως, τα παιδιά γράφονται στις μονάδες όπου υπάρχει κενό και είναι
αυτό αυστηρά στο χέρι των υπηρεσιών της εκπαίδευσης, χωρίς κανένα δικαίωμα επιλογής
για τους γονείς.

Πρόβλημα συνεπώς δεν προέκυψε ούτε για τη βιωσιμότητα των δομών του ΟΚΠΑΠΑ, με την
απομάκρυνση από τους παιδικούς σταθμούς του, των περίπου 250 νηπίων, καθώς όπως
δήλωσε προχθές, ο πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών, Φίλιππος Τσουμάνης, η «δεξαμενή» των νηπίων
ηλικίας κάτω των 4 ετών που δεν καλύπτονταν τα προηγούμενα χρόνια από τους παιδικούς
σταθμούς, αναπλήρωσαν τη ζήτηση των δημοτικών παιδικών σταθμών για παιδιά. Ήδη έχουν
γίνει 1.100 αιτήσεις βρεφών και νηπίων για να ενταχθούν στις δομές του ΟΚΠΑΠΑ και σε
αυτές, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις αιτήσεις που θα γίνουν μέσω του ΕΣΠΑ
(Πρόγραμμα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής), ως τις 3 Ιουλίου.

Απογοητευτική εικόνα στους άλλους Δήμους

Η εικόνα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους άλλους επτά Δήμους του
Νομού Ιωαννίνων, με την εξαίρεση του Δήμου Ζίτσας, αποκαλύπτει την πορεία γήρανσης
του πληθυσμού και της εξαφάνισης των παιδιών από το μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου.

3/4

Στο Δήμο Ιωαννιτών είναι όλα έτοιμα!
Συντάχθηκε απο τον/την παναγιωτης μπουρχας
Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 13:15 -

Στο Δήμο Ζίτσας, τα νήπια που θα φοιτούν την επόμενη σχολική χρονιά, είναι 192. Θα
επαναλειτουργήσει φέτος και το Νηπιαγωγείο Βουτσαρά που πέρσι ήταν σε αναστολή,
γιατί το χωριό έχει πλέον πέντε νήπια.

Από κει και πέρα, τα στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό δε μπορεί να θεωρούνται καλά ούτε
για την Κόνιτσα και το Μέτσοβο, επειδή εκεί υπάρχει συγκέντρωση μαθητικού δυναμικού
στα δύο κέντρα. Έχουμε και λέμε:

Δήμος Β. Τζουμέρκων: Νήπια 3

Δήμος Δωδώνης: Νήπια 16

Δήμος Ζαγορίου: Νήπια 3

Δήμος Κόνιτσας: Νήπια 67

Δήμος Μετσόβου: Νήπια 59

Δήμος Πωγωνίου: Νήπια 37

Στους Δήμους αυτούς είναι προφανές πως δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης αιθουσών
διδασκαλίας αλλά το Δημογραφικό πρόβλημα κραυγάζει...
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