Ανακοίνωση του Φοιτητικού Συλλόγου ΤΕΑΠΗ προς τους πρωτοετείς φοιτητές
Συναδέλφισσα, συνάδελφεπρωτοετή,
Ο Φοιτητικός Σύλλογος ΤΕΑΠΗ σε καλωσορίζει στη σχολή σου! Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανες
και για τον στόχο που πέτυχες!Στους Νηπιαγωγούς θα μάθεις τον τρόπο να βοηθάμε τα παιδιά να
εξελίσσονται, να αξιοποιείς τα ενδιαφέροντά τους για να συμμετέχουν όλα ομαδικά, να αντιμετωπίζεις
δύσκολες καταστάσεις μέσα στην τάξη, το ρόλο του εκπαιδευτικού και τη σχέση του με ταπαιδιά!Όμως η
κατάσταση όλο και χειροτερεύει στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να μη μας χαρίζεται τίποτα! Γι’ αυτό
χρειάζεται να αγωνίζεσαι καθημερινά και συλλογικά για να σπουδάζεις απρόσκοπτα!
Ίσως θα αναρωτιέσαι τι είναι ο Φοιτητικός Σύλλογος! Ο Φοιτητικός Σύλλογος είμαστε όλοι εμείς οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες του τμήματός μας. Μέσα από το Φοιτητικό Σύλλογο μπορείς να διεκδικείς συλλογικά τις
σπουδές που έχεις ανάγκη, να διεκδικείς να λυθεί κάθε πρόβλημα μέσα και έξω από τη σχολή. Μέλος του
Φοιτητικού Συλλόγου γίνεσαι με την εγγραφή σου στη σχολή. Σαν πρωτοετής συνάδελφός μας πλέον, μπορείς
να προσφέρεις πολλά με τις ιδέες σου!
Τα όργανα του Φοιτητικού μας Συλλόγου!Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται Γενικές
Συνελεύσεις του Συλλόγου μας.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου μας. Εκεί μπορούν
να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. Μπορείς να τοποθετείσαι για οποιοδήποτε πρόβλημα, να
προβάλεις τις ιδέες σου, να προτείνεις και έτσι να συμβάλεις στις αποφάσεις του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εκλέγεται κάθε χρόνο με τις Φοιτητικές Εκλογές.Είναι οι
αντιπρόσωποι του Συλλόγου σου. Ρόλος του είναι να οργανώνει τη ζωή του Συλλόγου. Στο Δ.Σ. μπορείς να
απευθυνθείς για οποιοδήποτε θέμα σε απασχολεί. Στους Νηπιαγωγούς αποτελείται από 9 έδρες, οι οποίες
έχουν κατανεμηθεί με βάση τις περσινές εκλογές στις εξής δυνάμεις: 6 έδρες στην Πανσπουδαστική Κ.Σ. και 3
έδρες στην Αράμ Σαμ Σαμ.
Με την είσοδό σου στη σχολή έχεις ορισμένα δικαιώματα:
•

•

•

•

•
•

Δικαιούσαι πάσο για μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ. Ωστόσο, φέτος, όπως κάθε χρόνο, είναι
πρόβλημα η καθυστέρηση της έκδοσής του, για το οποίο έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις. Διεκδίκησε
με το Σύλλογό σου μισό εισιτήριο με την επίδειξη της βεβαίωσης μέχρι να εκδοθεί το πάσο σου!
Δωρεάν σίτιση καθημερινά από το εστιατόριο της σχολής σου, όμως μέχρι να εκδοθεί η κάρτα
σίτισης θα αναγκαστείς να πληρώνεις. Διεκδίκησε με το Σύλλογο σου δωρεάν σίτιση με την επίδειξη της
βεβαίωσης σπουδών σου μέχρι την έκδοση της κάρτας!
Δωρεάν στέγαση αν και τα κριτήρια εξειδικεύονται όλο και περισσότερο και τα δωμάτια στις εστίες είναι
ελάχιστα μπροστά στον τεράστιο όγκο των φοιτητών που δικαιούνται δωμάτιο. Κανείς φοιτητής που το
έχει ανάγκη έξω από την εστία!
Δωρεάν βιβλία, συγγράμματα, αναλώσιμα, σημειώσεις για να σπουδάσεις ολοκληρωμένα και σωστά.
Αλλά σιγά σιγά τα κόβουν και αυτά και σε αναγκάζουν να πληρώσεις (όπως έγινε στο μάθημα Ανάπτυξη
του Λόγου ή στο μάθημα Ιστορία των εικαστικών τεχνών όπου δεν έφτασαν όλοι οι φάκελοι σημειώσεων)
Διεκδίκησέ τα μέσα από το Σύλλογό σου!
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τη σχολή σου.
Δικαιούσαι να βρεις δουλειά πάνω στο αντικείμενό σου! Όμως, σίγουρα θα βλέπεις τι συμβαίνει
τώρα με τα νηπιαγωγεία, που συγχωνεύονται, που μειώνονται ώρες των νηπιαγωγών με αποτέλεσμα
απολύσεις.

Ο Φοιτητικός Σύλλογος ΤΕΑΠΗ είναι αγωνιστικός και αυτό αποδεικνύεται από τις δράσεις του όλο το
προηγούμενο διάστημα:
 Κάναμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις για το κτήριό μας, που είναι σε άθλια κατάσταση, με την
κατάσταση να επιδεινώνεται όταν έπεσαν οι σοβάδες στο 2ο όροφο. Διεκδικούμε ακόμη κατάλληλες
υποδομές για να κάνουμε μάθημα σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Κατακτήσαμε να γίνουν κάποια έργα για την
ασφάλεια του κτηρίου. Ωστόσο, είναι πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν και θα συνεχίσουμε να τα
διεκδικούμε!

 Διεκδικήσαμε δωρεάν σημειώσεις σε μαθήματα που δε δίνονταν και οι φοιτητές αναγκάζονταν να
πληρώσουν από την τσέπη τους. Πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας οι δωρεάν σημειώσεις!
 Κάναμε ένα σωρό δράσεις για τις μετεγγραφές που καθυστέρησαν, για τις μετεγγραφές που δεν
έγιναν. Καταφέραμε να πάρουν μετεγγραφή όσα παιδιά απέμειναν εδώ και να δώσουν κανονικά τα
μαθήματά τους χωρίς να χάσουν το εξάμηνό τους.
 Συμμετείχαμε μαζί με άλλους Φοιτητικούς Συλλόγους σε πολλά φοιτητικά συλλαλητήρια, ένα από
τα οποία ήταν και αυτό στις 5 Νοέμβρη διεκδικώντας να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας για
σπουδές.
Ο Σύλλογος μας έχει πραγματοποιήσει πολλές δράσεις για την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις
εξελίξεις στην παιδεία και τα νηπιαγωγεία, για το αντικείμενο σπουδών:
 Κάναμε μεγάλη εκδήλωση- συζήτηση για τις εξελίξεις για το νέο σχολείο και πώς μας επηρεάζουν
εμάς άμεσα ως μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.
 Πραγματοποιήσαμε το 1ο Φεστιβάλτου Συλλόγου μας από κοινού με το Φοιτητικό Σύλλογο του ΠΤΔΕ
με θέμα το αντικείμενο σπουδών και το προσφυγικό με πολλές εκδηλώσεις, συζητήσεις, προβολές με
αποκορύφωμα τη μεγάλη εκδήλωση με την Άλκη Ζέη.
 Εκδόσαμεεφημεριδάκι του Συλλόγου με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών.
Επίσης, έχει αναπτύξει δράσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα:
 Συγκεντρώσαμε πολλές φορές είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και ρούχα για τους πρόσφυγες.
 Οργανώσαμε τρεις φορές δημιουργική απασχόληση στα παιδιά των προσφύγων στον Πειραιά, στο
Σχιστό και στο hotspot Σκαραμαγκά.
Σημαντικές ιστοσελίδες που θα σου χρησιμεύσουν:
www.ecd.uoa.gr (Το site της σχολής μας. Εκεί θα βρεις πληροφορίες, για τα μαθήματα και για τον οδηγό και
πρόγραμμα σπουδών).
e-class ( Εδώ θα ενημερώνεσαι για τα μαθήματα του εξαμήνου σου, για σημειώσεις που θα ανεβάζει ο
καθηγητής στο μάθημα)
mystudies (Εδώ θα ενημερώνεσαι για τα μαθήματα στις εξεταστικές σου, θα δηλώνεις μαθήματα του εξαμήνου
σου)
sfteaph.blogspot.gr (TositeτουΣυλλόγουμας. Εκεί θα βρεις ενημερώσεις, αποφάσεις του Συλλόγου,
προηγούμενες δράσεις.
sfteaph@gmail.com (Το email του Συλλόγου μας)
Διεκδίκησε τις σπουδές και το μέλλον που σου αξίζουν μέσα από το Σύλλογό σου!
Μην συμβιβάζεσαι με τη σημερινή κατάσταση! Δικαιούμαστε πολλά παραπάνω, οι ανάγκες είναι τεράστιες και
δεν καλύπτονται ενώ υπάρχει η δυνατότητα με βάση την ανάπτυξη και την εξέλιξη της τεχνολογίας και της
επιστήμης. Μην κάνεις βήμα πίσω από αυτό! Ως αυριανοί εκπαιδευτικοί θα διαπαιδαγωγούμε προσωπικότητες,
θα τις βοηθάμε να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Δεν μας ταιριάζει η υποταγή και ο συμβιβασμός!
Μην ακούς όσους συκοφαντούν τους αγώνες! Όσους επιδιώκουν να βάζουν εμπόδια , όσους σου λένε πως
τίποτα δεν αλλάζει, πως οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα. Όσους σου λένε πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να
μπαίνει στην τάξη, να κάνει το μάθημά του χωρίς να ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο.Γιατί τότε δεν διαπαιδαγωγείς
προσωπικότητες αλλά τις «βοηθάς» να κάνουν πολλά βήματα πίσω. Γύρνα τους την πλάτη και αγωνίσου για τις
σπουδές και το μέλλον που σου αξίζουν!
«Η αποστολή του Δασκάλου είναι να φτιάξει ανθρώπους, μα για να φτιάξουμε ανθρώπους, πρέπει πρώτα εμείς
να γίνουμε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μένουμε έξω από τους αγώνες του λαού, να μην κάνουμε δήθεν πολιτική.
Γιατί τότε κάνουμε πολιτική αντίθετη από τα συμφέροντα του λαού. Εμείς θα φτιάξουμε ανθρώπους συνειδητούς
και ελεύθερους. Χρέος μας είναι να σταθούμε πλάι στο λαό μας και στην ανάγκη να τον οδηγήσουμε».
Ρόζα Ιμβριώτη

