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υνάδελφοι καλθμζρα και καλι χρονιάσ ςε όλουσ,
Με βάςθ τθν εικόνα που ζρχεται από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ χϊρασ και τθ
φετινι ςχολικι χρονιά θ κακθμερινότθτα φζρνει ςυνεχϊσ ςτθν επιφάνεια τα
οξυμζνα προβλιματα των ςχολείων και γενικότερα τθσ εκπαίδευςθσ. Δυςτυχϊσ για
τθν κυβζρνθςθ όςο και αν προςπάκθςε να αντιςτρζψει τθν πραγματικότθτα και να
μασ πείςει ότι θ «κανονικότθτα» επζςτρεψε ςτα ςχολεία οι δφςκολεσ καταςτάςεισ
που βιϊνουμε εμείσ και τα παιδιά μασ ςυνεχϊσ τθ διαψεφδουν.
Ακόμθ και ςτο ηιτθμα τθσ κάλυψθσ των εκπαιδευτικϊν κενϊν, ζνα κζμα για
το οποίο πανθγφριηε θ κυβζρνθςθ ότι δθλαδι δεν υπάρχουν ελλείψεισ
εκπαιδευτικϊν και λιγότεροι αναπλθρωτζσ προςλιφκθκαν (16.000 φζτοσ από
23.000 πζρυςι) αλλά και με τισ αντιεκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που ζγιναν ςε Δθμοτικά
(νζου τφπου ολοιμερο), Γυμνάςια (μείωςθ ωρολογίου προγράμματοσ), 2θ και 3θ
ανάκεςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ δθμιουργικθκε κυριολεκτικά ζνα
αντιπαιδαγωγικό μπάχαλο όπου τα μακιματα γίνονται από όποιον εκπαιδευτικό
περιςςεφουν οι ϊρεσ του και όχι με κριτιριο τθν επιςτθμονικι-παιδαγωγικι του
ειδίκευςθ.
Ο κακζνασ από εμάσ αντικρίηει και ζρχεται αντιμζτωποσ, αλλοφ ςε μικρότερο
και αλλοφ ςε μεγαλφτερο βακμό, με τα γενικότερα προβλιματα που χρόνια
αναδεικνφουμε ςαν οργανϊςεισ γονζων ςτα ςχολεία, όπωσ οι τεράςτιεσ ελλείψεισ
ςε βοθκθτικό προςωπικό (κακαρίςτριεσ, τραπεηοκόμουσ, ςχολικοφσ φφλακεσ,
ςχολικοφσ τροχονόμουσ κ.τ.λ.) με κίνδυνο ςοβαρϊν προβλθμάτων αςφάλειασ και
υγιεινισ των παιδιϊν. Επίςθσ υπάρχουν περιοχζσ όπου τα προβλιματα υποδομισ
τόςο ςε επίπεδο κτιρίων και εγκαταςτάςεων όςο και ςε επίπεδο εργαςτθρίων και
εξοπλιςμοφ είναι ιδιαίτερα οξυμζνα με αποτζλεςμα να κακιςτοφν τθ διδαςκαλία
των μακθμάτων προβλθματικι.
υνάδελφοι,
Μια ςειρά από γεγονότα που ζλαβαν χϊρα το προθγοφμενο διάςτθμα μασ
οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι εξυφαίνεται ζνασ νζοσ κφκλοσ αλλαγϊν ςτθν
εκπαίδευςθ όπου μασ ανθςυχοφν ιδιαίτερα γιατί όχι μόνο δεν λαμβάνουν υπόψθ
τισ ςθμερινζσ ςφγχρονεσ μορφωτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν μασ οφτε φυςικά το
πλαίςιο των αιτθμάτων μασ αλλά κινοφνται ξεκάκαρα ςε κατευκφνςεισ που
πθγάηουν από αναδιαρκρϊςεισ που προωκοφν τόςο θ Ε.Ε όςο και ο ΟΟΑ.
Σόςο οι λεγόμενεσ «προγραμματικζσ δθλϊςεισ» που ζγιναν από ςφςςωμθ
τθν θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ όςο και θ «Ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ τθσ
Εκπαίδευςθσ και τθσ Κατάρτιςθσ του 2016» για τθν Ελλάδα από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι ανζδειξαν τον αντιδραςτικό χαρακτιρα των αλλαγϊν που προετοιμάηουν
ςτθν Παιδεία.

τθν ςυνζντευξθ τφπου που παραχϊρθςε θ θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ
ουςιαςτικά επανζφεραν κζςεισ που υπάρχουν ςτο πόριςμα τθσ Επιτροπισ
Μορφωτικϊν Τποκζςεων τθσ Βουλισ που προζκυψε από τισ διαδικαςίεσ του
λεγόμενου «διαλόγου για τθν Παιδεία» και προτάςεισ τθσ Επιτροπισ Εκνικοφ
Διαλόγου για τθν Παιδεία όπου αναφερκικαμε ςε προθγοφμενθ τοποκζτθςι μασ.
Όμωσ κα ικελα εδϊ να αναφερκοφμε περιςςότερο ςτο ηιτθμα τθσ
πρόςβαςθσ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ όπου το τελευταίο διάςτθμα δίνονται
ςυνεχόμενεσ ςυνεντεφξεισ από τον Τπουργό Παιδείασ, ο οποίοσ αξιοποιϊντασ
πακογζνειεσ του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ προςπακεί να προετοιμάςει το ζδαφοσ
ϊςτε να αποδεχκεί θ ςχολικι κοινότθτα τισ αλλαγζσ που επικεντρϊνονται ςτισ δφο
τελευταίεσ τάξεισ του Λυκείου και οδθγοφν ςε ζνα ακόμθ πιο ςκλθρό ςφςτθμα
πρόςβαςθσ.
υγκεκριμζνα το πόριςμα τθσ Επιτροπισ Διαλόγου αναφορικά με το Λφκειο
μιλοφςε για διετζσ Λφκειο, με 6 ςυνολικά μακιματα, τα 4 από τα οποία κα
επιλζγονται από τουσ μακθτζσ ανάλογα με τισ ςχολζσ των ΑΕΙ που τουσ
ενδιαφζρουν. Παράλλθλα προζβλεπε εξετάςεισ πανελλαδικοφ τφπου, με τράπεηα
κεμάτων και ςτισ δφο τάξεισ του Λυκείου και επιπλζον εκπόνθςθ μιασ ςειράσ
εργαςιϊν οι οποίεσ επίςθσ κα βακμολογοφνται και κα μετροφν μαηί με τουσ
βακμοφσ των διετϊν εξετάςεων ςτο Εκνικό Απολυτιριο του αποφοίτου και άρα ςτισ
δυνατότθτεσ που κα του ανοίγονται για πρόςβαςθ ςτα ΑΕΙ.
Ουςιαςτικά περιγράφει ζνα διετζσ Λφκειο που παφει και επιςιμωσ να είναι
ςχολείο γενικισ Παιδείασ, «φροντιςτθριοποιείται» και υποτάςςεται αποκλειςτικά
ςτθν προετοιμαςία για τθν πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Επιπλζον αυξάνει
τον ανταγωνιςμό και τισ εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ πανελλαδικοφ τφπου, πολφ
περιςςότερο απ’ ότι ςιμερα κι αυτόσ είναι παράγοντασ που κα ςπρϊξει ςτθν
αφξθςθ τθσ παραπαιδείασ.
Χρειάηεται επαγρφπνθςθ γιατί πολλζσ αλλαγζσ που γίνονται ςτθν
εκπαίδευςθ εμφανίηονται ςαν τομι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςτθ πράξθ
αποδεικνφονται κοφφια λόγια.
Όςον αφορά τθν «Ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ
Κατάρτιςθσ του 2016» για τθν Ελλάδα από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τα ηθτιματα
που κζτει αφοροφν όλθ τθ γκάμα τθσ εκπαίδευςθσ. Σο περιεχόμενο τθσ ςχολικισ
γνϊςθσ και των ςπουδϊν ςε πανεπιςτιμια και ΣΕΙ , τθν παραπζρα επιτάχυνςθ τθσ
λειτουργίασ με όρουσ επιχειρθματικοφσ και τθν πιο ςτενι ςφνδεςθ τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά, τθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου τοπίου ςτθ
ςχολικι εκπαίδευςθ, όπου τα ςχολεία κα λειτουργοφν με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ
γιατί κα αξιολογοφνται, ανάμεςα ςτα άλλα και με βάςθ τθν απόδοςθ των μακθτϊν.

υνάδελφοι,
Βριςκόμαςτε μπροςτά ςε μια κρίςιμθ περίοδο που παρατθρείται μια
γενικότερθ υποχϊρθςθ του ςυνδικαλιςτικοφ – μαηικοφ κινιματοσ, κάτι το οποίο
αντανακλάται και ςτο δικό μασ κίνθμα και αφορά τθ ςυμμετοχι των γονιϊν ςτισ
αρχαιρεςίεσ των υλλόγων Γονζων και τθ δραςτθριοποίθςι τουσ γενικότερα κυρίωσ
ςε επίπεδο ςχολείου.
Τπάρχει λοιπόν, δίκαια, ζνασ ζντονοσ προβλθματιςμόσ, κάτι το οποίο
χρειάηεται να μασ απαςχολιςει ιδιαίτερα το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα.
Πζρα από τθ γενικότερθ απογοιτευςθ που ςκόρπιςε θ ςθμερινι κυβζρνθςθ
ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ, τθν αποςτροφι και απαξίωςθ ςτθ ςυμμετοχι ςτο ςυλλογικό αγϊνα
που καλλιεργείται ςυντονιςμζνα και ςυςτθματικά όλα τα χρόνια, τθ λογικι τθσ
ανάκεςθσ ςε τρίτουσ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, τθν πιεςτικι
κακθμερινότθτα που αντιμετωπίηει κάκε λαϊκι οικογζνεια και τα αναπάντθτα
ερωτιματα που κζτουν πολλοί όπωσ «ςε τι βαθμό μπορεί να επηρεάςει η
ςυμμετοχή μασ αποφάςεισ του Υπουργείου παιδείασ» ι «είναι εφικτό να
ανατρζψουμε ειλημμζνεσ αποφάςεισ» και ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αποχι τθσ
πλειοψθφίασ των γονιϊν από τισ δραςτθριότθτεσ των υλλόγων Γονζων, το
ερϊτθμα που πρζπει να βροφμε απάντθςθ είναι το εξισ : τι είναι εκείνο που κα
οδθγιςει τθν πλειοψθφία των γονιϊν ςτθ ςυμμετοχι ςτουσ υλλόγουσ Γονζων και
πωσ μπορεί να αντιςτραφεί θ ςθμερινι κατάςταςθ;
Γιατί, ςυνάδελφοι, όλα αυτά τα οποία ςυηθτάμε και κα ςυηθτιςουμε και ςτο
μζλλον κυρίωσ ςε τριτοβάκμιο και τεταρτοβάκμιο επίπεδο είναι άνευ ουςίασ αν δεν
αυξθκεί θ μαηικοποίθςθ των υλλόγων Γονζων και δεν υπάρξει ςτροφι ς’ αυτό που
ονομάηουμε κφτταρο του κινιματοσ και δεν είναι άλλο από το φλλογο ςε επίπεδο
ςχολείου.
Πρϊτα από όλα αυτι θ προςπάκεια χρειάηεται να ξεκινιςει από εμάσ τουσ
ίδιουσ –με τθ δικι μασ δράςθ και ςυμμετοχι - που είμαςτε μζλθ και αντιπρόςωποι
υπερκείμενων οργάνων του γονεϊκοφ κινιματοσ ϊςτε να γίνει κατανοθτι θ
επιτακτικι ανάγκθ των γονιϊν για μαηικι ςυμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ και δράςεισ
των υλλόγων.
Θ ανάπτυξθ του γονεϊκοφ κινιματοσ μπορεί να επιτευχκεί και οι φλλογοι να
ςυςπειρϊςουν τουσ γονείσ όταν ο διεκδικθτικόσ και δθμιουργικόσ χαρακτιρασ των
υλλόγων Γονζων κατοχυρϊνεται ςτθ ηωι.

Που ςθμαίνει ότι :
- Χρειάηεται να αναδεικνφουμε ότι «τίποτα το ανκρϊπινο δεν είναι ξζνο». Ότι
ο φλλογοσ Γονζων ζχει και πρζπει να ζχει άποψθ και δράςθ για όλα τα
ηθτιματα. Από τθν υλικοτεχνικι υποδομι που λείπει, μζχρι το περιεχόμενο
τθσ γνϊςθσ που δίνει το ςχολείο, το ηιτθμα τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ.
- Οι ίδιοι οι ςφλλογοι των γονιϊν αυτοτελϊσ μποροφν και πρζπει να
αςχολθκοφν με όλα τα ηθτιματα που επθρεάηουν τθ ηωι των λαϊκϊν
οικογενειϊν.
- Είναι ανάγκθ οι ςφλλογοι γονζων να γίνουν φορείσ με αξιόλογθ δυναμικι
μζςα ςτουσ διμουσ. Μποροφν να οργανϊςουν τθν πάλθ και τθν διεκδίκθςθ,
να ζχουν μια ολόπλευρθ μορφωτικι πολιτιςτικι παρζμβαςθ με άξονα το
ςχολείο και τθ γειτονιά.
- Πζρα από τθν ανάδειξθ προβλθμάτων τθσ εκπαίδευςθσ και τθ διεκδίκθςι
τουσ, οι φορείσ των γονζων απαιτείται να οργανϊςουν τθ δικι τουσ
ακλθτικι-μορφωτικι-πολιτιςτικι παρζμβαςθ.
- Οι ςφλλογοι γονζων αντικειμενικά ςχετίηονται με τα προβλιματα που
αντιμετωπίηουν οι νζοι γονείσ κατά τθν είςοδό των παιδιϊν τουσ ςτθν
ςχολικι ηωι, με τα γενικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα νζα
ηευγάρια για τθν ανατροφι και τθ διαπαιδαγϊγθςι τουσ, τθ διζξοδο ηωισ
που κα ζχουν τα παιδιά τουσ.
Θ διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ
ενίςχυςθσ τθσ δράςθσ μασ ςτθν κατεφκυνςθ αντίκεςθσ ςτθν αντιλαϊκι εκπαιδευτικι
πολιτικι βάηοντασ ςτο επίκεντρο τα ουςιαςτικά προβλιματα τα οποία κακορίηουν
ςυνολικά το μζλλον των παιδιϊν μασ αλλά και τθ διεκδίκθςθ των ςφγχρονων
μορφωτικϊν αναγκϊν τουσ.
Χρειάηονται φλλογοι και Ενϊςεισ Γονζων που κα πρωτοςτατοφν ςε δράςεισ και
πρωτοβουλίεσ που κα εμποδίηουν τθν ςυνεχιηόμενθ υποβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ
και ταυτόχρονα κα ανοίγουν δρόμουσ για τθν ολοκλθρωμζνθ μόρφωςθ των
παιδιϊν μασ.
Ενημερωτικά
1. Αναφορά στην ημερίδα της ΑΓΜΕ για την σχολική στζγη
2. Αναφορά στο Site της ΑΓΜΕ

