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Γιεκδικούμε: 

 Κακία επηρεηξεκαηηθή δξάζε κέζα ζηα ζρνιεία. Όρη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Παηδείαο.  
Κακία πξφζβαζε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ. Να κε δίλεηαη νχηε 1€ απφ ηελ ηζέπε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ γηα ηε κφξθσζε ησλ 
καζεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 Μαδηθνί δηνξηζκνί κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 Εδψ θαη ηψξα λα ιεηηνπξγήζνπλ φια ηα νινήκεξα ζρνιεία, φια ηα ηκήκαηα ησλ ΕΠΑΛ, φια 
ηα ηκήκαηα θαηεπζχλζεσλ. Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζε 20 ζηα ηκήκαηα γεληθήο 
παηδείαο θαη 10 ζηα εξγαζηήξηα θαη ηηο θαηεπζχλζεηο. 15 καζεηέο αλά ηάμε γηα λήπηα, α’ θαη β’ 
δεκνηηθνχ, 20 καζεηέο γηα ηηο άιιεο ηάμεηο. Κακκία ζθέςε γηα ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ θαη 
ηκεκάησλ. 

 Να μεθηλήζεη ΑΜΕΣΑ ε Εληζρπηηθή Δηδαζθαιία ζηα Γπκλάζηα θαη ε Πξφζζεηε Δηδαθηηθή 
ζηήξημε ζηα Λχθεηα κε φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ, φρη ζηε δηδαζθαιία κε 
2ε θαη 3ε αλάζεζε.  

 Να ιεηηνπξγήζνπλ παληνχ φπνπ ρξεηάδεηαη ηα Τκήκαηα Έληαμεο θαη ε παξάιιειε ζηήξημε. 

 Να δνζεί έλα δσξεάλ γεχκα ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε επζχλε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, 
ρσξίο ηελ εκπινθή ΜΚΟ. Να βξεζεί άκεζα ιχζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαιιηηερληθνχ 
ζρνιείνπ, δίλνληαο ην γεχκα πνπ δηθαηνχληαη. 

 Να εμαζθαιηζηεί ζχγρξνλε θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
ζρνιηθψλ επηηξνπψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 Να μεθηλήζνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ επηζθεπή, 
βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ηελ αλέγεξζε λέσλ φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ηνλ απαηηνχκελν 
έιεγρν αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο. Να πξνρσξήζεη ε αλέγεξζε ζρνιείνπ ζηα ήδε δεζκεπκέλα 
νηθφπεδα (28ν Δεκνηηθφ, ΕΕΚ, 10ν Λχθεην). Να δεζκεπηνχλ ειεχζεξνη ρψξνη γηα λέα 
ζχγρξνλα ζρνιεία.  

Παλεύοςμε για: 

 Εληαίν Δσδεθάρξνλν, ππνρξεσηηθφ, δεκφζην θαη δσξεάλ ζρνιείν. 

 Δίρξνλε, πξνζρνιηθή αγσγή γηα φια ηα παηδηά, απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ. 
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