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Κανονικότητα για μασ δεν είναι απλά να ανοίγουν τα ςχολεία
Απαιτοφμε να παρθοφν όλα τα αναγκαία μζτρα για να μορφϊνονται
τα παιδιά μασ ολόπλευρα και ουςιαςτικά
Σα να μην ζφτανε που από τον Σεπτζμβρη ζχουμε να πληρϊςουμε ζνα
ςωρό λεφτά για φόρουσ, ΕΝΦΙΑ, κτλ, ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ πρζπει
επιπλζον να φροντίςει για τα εντελϊσ απαραίτητα για το ςχολείο, τα
φροντιςτήρια, τισ δραςτηριότητεσ τζχνησ και αθλητιςμοφ.
Την ίδια ϊρα τα προβλήματα ςτα ςχολεία παραμζνουν, ςπάνε το
περιτφλιγμα τησ δήθεν κανονικότητασ που προβάλει η κυβζρνηςη, απαιτοφν
λφςεισ.
Η κοροϊδία τησ κυβζρνηςησ που ζβαλε την παιδεία ςτο μνημόνιο, που
βλζπει ςαν κόςτοσ τη μόρφωςη των παιδιϊν μασ χτυπά την πόρτα χιλιάδων
μαθητϊν και των οικογενειϊν τουσ.
Ζνα μήνα μετά το άνοιγμα των ςχολείων η εικόνα είναι απελπιςτική :
















Χιλιάδεσ παιδιά ζμειναν ζξω από τουσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ,
ςε πολλά νθπιαγωγεία δεν λειτουργοφν τμιματα προνθπίων,
θ «παγίωςθ» για 25αρια τμιματα ςτα Δθμοτικά ςχολεία και 27αρια ςτα
Γυμνάςια και Λφκεια ζχει οδθγιςει ςε ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ πολλϊν
τμθμάτων και ςε υποβάκμιςθ πολλϊν ςχολείων,
οι καταργιςεισ ειδικοτιτων ςτα ΕΠΑΛ ζχει οδθγιςει ακόμθ και ςε κλείςιμο
ςχολείων ΕΠΑΛ και ςε απίςτευτθ ταλαιπωρία γονείσ και μακθτζσ,
κανονικότθτα είναι πλζον οι «περιπλανϊμενοι» κακθγθτζσ από ςχολείο ςε
ςχολείο χωρίσ τθν αναγκαία παιδαγωγικι ςτακερότθτα τθσ ςχζςθσ με τουσ
μακθτζσ,
θ 2θ και 3θ ανάκεςθ νομιμοποιείται και διευρφνεται,
υπάρχουν χιλιάδεσ κενά εκπαιδευτικϊν και ςτθ πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ,
τα παιδιά που ζχουν ανάγκθ παράλλθλθσ ςτιριξθσ τθν ζχουν πλθμμελϊσ ι και
κακόλου ι οι γονείσ αναγκάηονται να πλθρϊνουν,
τα ολοιμερα ςχολεία ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ δεν λειτουργοφν
κακόλου ι υπολειτουργοφν,
ςε πολλζσ περιοχζσ δεν ζχει εξαςφαλιςτεί ακόμθ θ μεταφορά των μακθτϊν,
ςε πολλά ςχολεία μακθτζσ κάνουν μάκθμα ςε container,
τα ξενόγλωςςα βιβλία ςτο λφκειο τα πλθρϊνουν ακόμθ οι γονείσ,
θ υποχρθματοδότθςθ
αποτελεί κακθμερινό εμπόδιο ςτθν ςτοιχειϊδθ
λειτουργία των ςχολείων και ο κατάλογοσ των προβλθμάτων δεν ζχει
τελειωμό…

Η «επιςτροφή ςτην κανονικότητα» που προανήγγειλε η κυβζρνηςη με την ζναρξη
τησ νζασ ςχολικήσ χρονιάσ αποδείχθηκε πολφ γρήγορα κοφφια λόγια. Με ψίχουλα δεν
γίνεται δωρεάν παιδεία!
Οφτε ζνα βήμα πίςω από τη διεκδίκηςη αυτϊν που δικαιοφμαςτε εμείσ και τα
παιδιά μασ!

Παίρνουμε θζςεισ μάχησ και διεκδικοφμε:
 Εδϊ και τϊρα να λειτουργιςουν όλα τα ολοιμερα ςχολεία, όλα τα τμιματα των
ΕΠΑΛ, όλα τα τμιματα κατευκφνςεων. Μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ςε
20 ςτα τμιματα γενικισ παιδείασ και 10 ςτα εργαςτιρια και τισ κατευκφνςεισ.
 Να ξεκινιςει ΑΜΕΣΑ θ Ενιςχυτικι Διδαςκαλία ςτα Γυμνάςια και θ Πρόςκετθ
Διδακτικι ςτιριξθ ςτα Λφκεια με όλεσ τισ αναγκαίεσ προςλιψεισ
εκπαιδευτικϊν, όχι ςτθ διδαςκαλία με 2θ και 3θ ανάκεςθ.
 15 μακθτζσ ανά τάξθ για νιπια, α’ και β’ δθμοτικοφ, 20 μακθτζσ για τισ άλλεσ
τάξεισ.
 Να δοκεί ζνα δωρεάν γεφμα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ με ευκφνθ του Υπουργείου
Παιδείασ. Να υπάρχει δωρεάν μεταφορά για όλουσ τουσ μακθτζσ.
 Να εξαςφαλιςτεί ςφγχρονθ κτθριακι και υλικοτεχνικι υποδομι, επαρκι
χρθματοδότθςθ των ςχολικϊν επιτροπϊν.
 Να ξεκινιςουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ για
τθν επιςκευι, βελτίωςθ των ςχολικϊν κτιρίων, τθν ανζγερςθ νζων όπου
χρειάηεται και τον απαιτοφμενο ζλεγχο αντιςειςμικισ κωράκιςθσ.
 Να μθ δίνεται οφτε 1€ από τθν τςζπθ των λαϊκϊν οικογενειϊν για τθ μόρφωςθ
των μακθτϊν και τθ λειτουργία του ςχολείου.
 Εδϊ και τϊρα άμεςθ κάλυψθ όλων των κενϊν ςτα ςχολεία. Άμεςα να
πραγματοποιθκοφν οι 30.000 διοριςμοί μόνιμου προςωπικοφ ςτθν
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
 Να λειτουργιςουν παντοφ όπου χρειάηεται τα Τμιματα Ζνταξθσ και θ
παράλλθλθ ςτιριξθ.

Όλοσ ο Οκτϊβρησ να είναι μήνασ ςυλλογικϊν διαδικαςιϊν και αγϊνων!
Καλοφμε όλουσ τουσ γονείσ να ςυςπειρωθοφν ςτουσ Συλλόγουσ Γονζων.
Ωσ ΑΣΓΜΕ καλοφμε τουσ Συλλόγουσ Γονζων, τισ Ενϊςεισ και τισ Ομοςπονδίεσ
να προχωριςουν ςε ςυνεδριάςεισ των Δ.Σ και ςε ςφγκλθςθ Γενικϊν Συνελεφςεων
ϊςτε να ςυηθτιςουν τα προβλιματα τουσ και να οργανϊςουν δράςεισ και
παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ προσ όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ με ςκοπό τθν
επίλυςθ των χρόνιων προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ςτα ςχολεία τουσ.
Οι αγώνεσ μποροφν να έχουν αποτελέςματα!
Ήδθ θ κυβζρνθςθ, υπό τθν πίεςθ των κινθτοποιιςεων, προχϊρθςε ςε νζεσ
κατ’ εξαίρεςθ εγκρίςεισ ολιγομελϊν τμθμάτων ςε ΕΠΑΛ, αναγκάηεται να χωρίςει
τμιματα μακθτϊν, λειτουργεί ολοιμερα τμιματα.
Στισ 30 Οκτϊβρθ είμαςτε μαηί με τα παιδιά μασ ςτον αγϊνα τουσ για ζνα
ςχολείο που μορφϊνει και δεν εξοντϊνει! Κάκε Σφλλογοσ Γονζων Γυμνάςιου και
Λυκείου, κάκε Ζνωςθ Γονζων, κάκε Ομοςπονδία να ςτθρίξει ουςιαςτικά τον αγϊνα
των μακθτϊν. Να πάρει απόφαςθ ςυμμετοχισ ςτθν πανελλαδικι κινθτοποίθςθ!
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