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Αγαπητή- έ Φοιτήτρια- τη
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών Τ.Ε.Ι.σου εύχεται καλή επιτυχία στις
σπουδές σου ώστε σύντομα να δεις τα όνειρα σου να γίνονται πραγματικότητα!
Λίγα Λόγια για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βρεφονηπιαγωγών Τ.Ε.Ι.:
Ο Σύνδεσμος μας είναι το Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό Όργανο που
εκπροσωπεί όλους τους αποφοίτους παιδαγωγούς του τμήματος Προσχολικής
Αγωγής Τ.Ε.Ι. Αθήνας και των Tμημάτων Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και
Ηπείρου καθώς επίσης και τους φοιτητές των εν λόγω τμημάτων.
Βασικοί μας στόχοι είναι η αναβάθμιση της Προσχολικής Αγωγής στη χώρα μας, η
προστασία των δικαιωμάτων των παιδαγωγών και των παιδιών, η προώθηση της
έρευνας, η διάδοση καινοτόμων ιδεών και δράσεων καθώς επίσης η διαρκής
μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση, παιδαγωγών, γονέων και αρμοδίων.
Για τον λόγο αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τα αρμόδια υπουργεία, τους δήμους και
οργανώσεις σε όλο τον κόσμο με παρεμφερείς με τους δικούς μας σκοπούς.
Μια από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις του συνδέσμου μας είναι η εκπόνηση και
νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων που ορίζονται ρητά στο
Π.Δ. 523/1991 (ΦΕΚ 203/24-12-1991 τ.Α’)
Σύμφωνα με αυτά, με την απόκτηση του πτυχίου σου μπορείς να εργαστείς είτε
αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες α) στη μελέτη, οργάνωση και
λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών
προσχολικής ηλικίας, από δύο μηνών, μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο και
γ) στη διδασκαλία και εφαρμογή της Bρεφονηπιοκομίας. Έτσι, έχεις δικαίωμα
απασχόλησης, είτε ως στέλεχος σε κέντρα βρεφών και νηπίων, καθώς και σε νηπιακούς
και βρεφικούς σταθμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκτός των εκπαιδευτικών
κέντρων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας (νηπιαγωγείο), είτε ως
αυτοαπασχολούμενος σε αντικείμενα και δραστηριότητες, όπως καθορίζονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών σου καθώς και
στις αγωνίες σου για επαγγελματική τακτοποίηση και επαγγελματική εξέλιξη
δεν είσαι μόνος !

Έχεις κοντά σου το ισχυρό επιστημονικό σου όργανο, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για την διασφάλιση των
επαγγελματικών σου δικαιωμάτων και την επαγγελματική σου εξέλιξη. Στη διάρκεια των
σπουδών σου, στα πρώτα σου βήματα στην αγορά εργασίας αλλά και σε κάθε πρόβλημα
που ενδεχομένως προκύψει στον χώρο εργασίας σου είναι δίπλα σου να σε στηρίξει και
να σε βοηθήσει.
Μην αργείς λοιπόν φοιτητή- τρια, γίνε και συ μέλος του ΠΑΣΥΒΝ ΔΩΡΕΑΝ.
Συμπληρώνοντας απλά την αίτηση εγγραφής γίνεσαι αυτόματα μέλος του
συνδέσμου και συνδρομητής του περιοδικού «Λόγια Παιδαγωγών και... όχι
μόνο». Επικοινώνησε σήμερα με τα γραφεία μας: τηλ. 210 82 39 503
Προσοχή: μόνο οι φοιτητές λαμβάνουν δωρεάν το επιστημονικό περιοδικό του
συνδέσμου και γίνονται μέλη χωρίς συνδρομή.
Ακόμη τα μέλη μας:
•

Συμμετέχουν σε μεγάλες επιστημονικές διοργανώσεις καθώς και σε διεθνή και
ευρωπαϊκά συνέδρια με μεγάλη έκπτωση.

•

Συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του συνδέσμου για την συγγραφή παραμυθιών,
βιβλίων, σχεδιασμού παιχνιδιών και ερευνητικών δράσεων προάγοντας έτσι την
επιστημονική τους ταυτότητα και εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους.

•

Μπορούν να αποκτήσουν τα βιβλία που έχει εκδόσει ο Σύνδεσμος με έκπτωση και
επίσης έχουν δωρεάν πρόσβαση στην πλούσια βιβλιοθήκη του Συνδέσμου.

•

Έχουν δωρεάν νομική κάλυψη και νομικές συμβουλές για οποιοδήποτε ζήτημα τους
προκύψει.

•

Μπορούν να ενημερωθούν καθημερινά για νέες θέσεις στην αγορά εργασίας, για νέες
συμβάσεις, για ημερίδες, συνέδρια καθώς και για όλες τις εξελίξεις στον
επιστημονικό μας κλάδο.

•

Έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλη την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. και Νόμους) που
διέπουν τους Παιδικούς Σταθμούς και τους επαγγελματίες παιδαγωγούς.

•

Είναι εγγεγραμμένα στις καταστάσεις ανέργων και μέσα από το ευρύ δίκτυο των
στελεχών μας στους δήμους και τα υπουργεία, ο σύνδεσμος φροντίζει για την
επαγγελματική τους τακτοποίηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την προηγούμενη διετία
μεγάλος αριθμός μελών μας σε όλη την Ελλάδα βρήκαν εργασία σε Παιδικούς
Σταθμούς χάρη στον Σύνδεσμο μας.

Μπορείς να επικοινωνείς καθημερινά μαζί μας:
τηλ-φάξ: 210 82 39 503, 210 82 24 538,
e-mail:pasybn@otenet.gr
Είτε μέσα από την ηλεκτρονική μας σελίδα www.pasyvn.gr
Είτε με το να γίνεις μέλος στο group του συνδέσμου μας, στο facebook pasyvn, μέσω
της ιστοσελίδας μας www.pasyvn.gr.
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