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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Χιλιάδες Διδακτικά Κενά σε Γυμνάσια και Λύκεια της Χώρας»
Δύο μήνες έχουν παρέλθει από την έναρξη του σχολικού έτους, και χιλιάδες ώρες
εκτιμάται ότι χάνονται στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας λόγω της μη τοποθέτησης
εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
τα διδακτικά κενά αποτιμώνται σε 2 χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην βάση των στοιχείων
που έχουν μεταφέρει οι τοπικές ΕΛΜΕ σε Ηράκλειο, Β’ Μεσσηνία, Πειραιά, Αχαϊα και
αλλού στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις είναι αυτές του Λυκείου και του Γυμνασίου
Μεθώνης το οποίο δεν έχει στελεχωθεί σε βασικές ειδικότητες όπως η Φυσική και η
Φιλολογία, του Λυκείου Περάματος που αποστερείται ειδικοτήτων όπως τα
μαθηματικά και η Πληροφορική, καθώς και του Λυκείου Κλειτορίας το οποίο δεν
διαθέτει εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα της κοινωνιολογίας-οικονομικών.
Συνέπεια της συγκεκριμένης κατάστασης συνιστά η μη παράδοση μαθημάτων
κατεύθυνσης δυσκολεύοντας την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών της Γ’
τάξης του Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η λύση που φαίνεται να
προκρίνεται από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνίσταται
αφενός στην κάλυψη των κενών με τρίτες αναθέσεις δηλαδή με τη διδασκαλία
μαθημάτων από τους ήδη υπάρχοντες καθηγητές και αφετέρου στην λειτουργία
μεγάλων τμημάτων περίπου 30 μαθητών σε έκαστη τάξη. Οι διαμαρτυρίες των
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στη διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και οι καταλήψεις στις οποίες προχωρούν οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια της
χώρας έρχονται απλά να τονίσουν τις ανησυχίες τους ως προς την παρατεινόμενη
έλλειψη καθηγητών.
Επειδή οι σημαντικές πλέον χρονικές καθυστερήσεις στη διδασκαλία μαθημάτων
αναμφίβολα επηρεάζουν αρνητικά την προετοιμασία των μαθητών του Λυκείου για
τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

Επειδή τα διδακτικά κενά θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα και ολοκληρωμένα,
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-

Ποιος ο αριθμός των διδακτικών κενών που υπάρχουν στα Γυμνάσια και τα
Λύκεια της χώρας; Παρακαλώ όπως παρασχεθεί σχετική λίστα με τα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά νομό που χρήζουν άμεσης κάλυψης των
κενών.

-

Υπάρχει σχεδιασμός για προσλήψεις καθηγητών στο σύνολο των ειδικοτήτων όπου
παρατηρούνται διδακτικά κενά; Εάν ναι, ποιος ο χρονικός προγραμματισμός;

-

Με ποιο τρόπο προτίθεστε στο μεσοδιάστημα να καλύψετε τα υφιστάμενα διδακτικά
κενά λαμβάνοντας υπόψιν ότι ούτε οι γ΄ αναθέσεις αλλά ούτε και η λειτουργία
μεγάλων τμημάτων δεν επιλύουν το υφιστάμενο πρόβλημα;
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