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Αγαπεηνί γνλείο,
Σηέιλνπκε απηό ην θάιεζκα πξνο ηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ καζεηώλ Αηηηθήο, ηηο Δλώζεηο θαη
Σπιιόγνπο Γνλέσλ γηαηί ζέινπκε λα ζαο θαιέζνπκε ζε ζύζθεςε γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα
παιέςνπκε καδί γηα ην ζρνιείν θαη ηε κόξθσζε πνπ αμίδεη ζηα παηδηά καο.
Γελ δερόκαζηε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηα ζρνιεία γηαηί:


Δίλαη αληηπαηδαγσγηθό λα γίλεηαη κάζεκα ζε αίζνπζεο θινπβηά κε καζεηέο
ζηνηβαγκέλνπο ζαλ ζαξδέιεο, κε 25 καζεηέο ζε κηα αίζνπζα ή κε 28 καζεηέο ζην
Γπκλάζην - Λύθεην.



Δίλαη κεγάιν κνξθσηηθό πξόβιεκα ην νινήκεξν Νεπηαγσγείν θαη Γεκνηηθό λα
ζπξξηθλώλνληαη, λα κελ έρνπλ ππνδνκέο θαη λα δηακνξθώλνπλ ην πξόγξακκα κε ό,ηη
πεξηζζεύεη από ην πξσηλό πξόγξακκα.



Δίλαη αληηπαηδαγσγηθό νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο λα κέλνπλ αβνήζεηνη
ή λα αιιάδνπλ θάζε ρξόλν εθπαηδεπηηθό κηα θαη ην 80% ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ
Δηδηθή Αγσγή είλαη ζπκβαζηνύρνη, ελώ νη καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε από
εθπαηδεπηηθό παξάιιειεο ζηήξημεο λα αλαγθάδνληαη λα κνηξάδνληαη ηνλ δάζθαιό ηνπο
κε άιια 2-3-4 αθόκα θαη 5 παηδηά!
Δελ κπνξεί ε κόξθσζε ησλ παηδηώλ λα βαζίδεηαη ζην πόζν αληέρεη ε ηζέπε
καο...



Δίλαη πξόβιεκα γηα ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο λα αλαδεηνύλ ζηήξημε ζε παλάθξηβεο
ηδησηηθέο δνκέο ιόγσ ησλ ηεξάζηησλ ειιείςεσλ ηνπ Γεκόζηνπ Σρνιείνπ. Να
απνδέρνληαη ηε κε εγγξαθή ησλ πξνλεπίσλ, ηα ηξνθεία ζηνπο δεκνηηθνύο
βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο.



Αθόκα θαη γηα Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα ππάξρνπλ θελά εθπαηδεπηηθώλ
θαη ηώξα, ζηε κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θάλνληαο ηελ πξόζβαζε ζηελ αλώηαηε
εθπαίδεπζε όιν θαη πην δύζθνιε θαη αθξηβή γηα ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ ησλ ιατθώλ
νηθνγελεηώλ.

Αληηπαιεύνπκε ην ζρνιείν ηεο κνλνκέξεηαο θαη ηεο εκηκάζεηαο


Δίλαη πηζσγύξηζκα λα ππάξρνπλ θελά ζε εηδηθόηεηεο ή ζε δαζθάινπο θαη λα κελ
θαιύπηνληαη από ηνλ αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθό ή λα ζπγρσλεύνληαη π.ρ. ζηε
Γεπηεξνβάζκηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, όπσο ε Φπζηθή, ε Χεκεία θαη ε Βηνινγία θαη
ηειηθά «όινη λα ηα δηδάζθνπλ όια».

Απηή ε θαηάζηαζε ηζαθίδεη ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ καο αιιά θαη ηα δηθά καο
εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. Όινη καο – εξγαδόκελνη θαη άλεξγνη - βηώλνπκε ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο
ησλ κλεκνληώλ ζηελ πιάηε καο. Καλέλαο θιάδνο δε «γιίησζε» από ηα κέηξα θαη ηηο
πεξηθνπέο.
Θέινπλ ην δάζθαιν ρσξίο δηθαηώκαηα γηαηί ην ίδην ζα πξέπεη λα κάζεη θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ.
Να κάζεη ε λέα γεληά λα δνπιεύεη ηδάκπα, κε ηηο αλάγθεο ηεο ζην πάην.
Γη’ απηό είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα παιέςνπκε όινη καδί, εθπαηδεπηηθνί- γνλείοκαζεηέο λα δηεθδηθήζνπκε απηά πνπ δηθαηνύκαζηε κε βάζε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο :


15 καζεηέο αλά ηκήκα ζε Νεπηαγσγείν θαη Α, Β Γεκνηηθνύ, 20 καζεηέο αλά ηκήκα
ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο θαη αθόκα ιηγόηεξν αξηζκό ζε θαηεπζύλζεηο θαη εξγαζηήξηα γηα
λα γίλεηαη πην νπζηαζηηθή δνπιεηά κε ηα παηδηά.



νινήκεξν ζρνιείν, κε δηεπξπκέλε ρξνληθή ιεηηνπξγία, δσξεάλ ζίηηζε κε πξόζιεςε
θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ θαη όιεο ηηο εηδηθόηεηεο.



καδηθέο πξνζιήςεηο κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε γεληθή θαη εηδηθή αγσγή.

Γηα έλα ζύγρξνλν ζρνιείν πνπ ζα κνξθώλεη θαη δε ζα εμνληώλεη!

Σαο θαινύκε ζε ζύζθεςε ζηηο 18/4 ώξα 18.30 ζηελ αίζνπζα
Λνγηζηώλ, Κάληγγνο 27.
Να πάξνπκε ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα καο.
Να εκπνδίζνπκε ηα λέα αληηεθπαηδεπηηθά κέηξα.
Με νξγαλσκέλν αγώλα, κε ζπζπείξσζε θαη αιιειεγγύε κπνξνύκε λα ηα
θαηαθέξνπκε!
Έλαο γηα όινπο θαη όινη γηα έλα!

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ζην Παλεθπαηδεπηηθό Σπιιαιεηήξην:

ηελ Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ ζηηο 13:30 ζηα Πξνπύιαηα
(Πξνζπγθέληξσζε Πιαηεία Κιαπζκώλνο ζηηο 13:00)

