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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ  

 Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο  ΑΓΜΔ, πνπ έγηλε ην Σάββαην ζηηο 6/9/2014 ζηελ Αζήλα, 

ζπδεηήζεθε θαη απνθαζίζηεθε ην άκεζν ζρέδην δξάζεο ηεο ΑΣΓΜΔ θαη ησλ νξγαλψζεσλ γνλέσλ κπξνζηά ζηε λέα 

ζρνιηθή ρξνληάο. Ήηαλ θνηλή πεπνίζεζε φισλ ησλ παξφλησλ φηη ε λέα ζρνιηθή ρξνληά είλαη δξακαηηθά ρεηξόηεξε 

από ηελ πξνεγνύκελε κε: 

1. Σα θελά ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα μεπεξλνύλ ηηο 22.000 θαη ε ελ κέξεη πιήξσζή ηνπο λα γίλεηαη, κε «ην πάζν ηνπο», 

κε πεληρξέο πηζηψζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ΔΣΠΑ. Τα θελά απηά  δεκηνπξγνχλ κε ηελ έλαξμε θηφιαο 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζσξεία ζπκπηχμεσλ, 28 άξηα ηκήκαηα ζε φιν ην εχξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, βίαηεο 

κεηαθηλήζεηο καζεηψλ, αθφκα κεγαιχηεξε ππνβάζκηζε ηεο απνγεπκαηηλήο δψλεο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ, δησγκφ ησλ 

καζεηψλ κΔΑ απφ ηα ζρνιεία ηνπο  θαη πνιιαπιέο αλαζέζεηο ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα θαιείηαη λα θάλεη θαη 

καζήκαηα «θνληά» ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ. 

2. Σηο ζρνιηθέο κεηαθνξέο πνπ αθνξνύλ πάλσ από 200.000 καζεηέο λα έρνπλ ηξαβήμεη πξαθηηθά ρεηξόθξελν. Ζ 

εζπεπζκέλε ηξνπνινγία πνπ θαηέβαζε κέζα ζηνλ Ηνχιην ν Υπνπξγφο Δζσηεξηθψλ έθνςε ζε φιε ηελ Διιάδα πάλσ απφ 

ηα κηζά δξνκνιφγηα πνπ εμππεξεηνχζαλ ηνπο καζεηέο θαη απφ φηη φια δείρλνπλ νη ηξέρνληαο δηαγσληζκνί βγαίλνπλ ν 

έλαο κεηά ηνλ άιιν άγνλνη… 

3. Σελ ξαγδαία αύμεζε ησλ ηαμηθώλ θξαγκώλ θαη ζην ΝΔΟ ΛΥΚΔΗΟ, κεηά θαη ην θαινθαίξη ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ 

πνπ έδησμε θαη ηξνκνθξάηεζε πεξίπνπ ην 30-35% ησλ καζεηψλ ηεο Α’ Λπθείνπ. Τηκσξψληαο ηε ιατθή νηθνγέλεηα πνπ 

ζπζηάδεη ηα πάληα γηα λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ην παηδί ηεο ηελ φπνηα γεληθή κφξθσζε παξέρεη ην Γεληθφ Λχθεην θαη 

επηκέλεη λα κελ τσιμπάει ζηελ θαηάξηηζε θαη ηε καζεηεία. Τηκσξψληαο ηνπο καζεηέο γηα ηηο ρακέλεο εθπαηδεπηηθέο ψξεο 

ιφγσ θελψλ θαη ηα μισητά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζδέλνληαη ζην άξκα ησλ παλειιελίσλ, ράλνληαο ηνλ 

παηδαγσγηθφ ηνπο ζηφρν. Μέζα, δε, ζην θαινθαίξη ην Τπ. Παηδείαο πέξαζε ηξνπνινγία κε ηελ νπνία εηζάγεηαη 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη ζηε ιπθεηαθή βαζκίδα αθνχ απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηεο εηδηθφηεηαο ζηα ΔΠΑΛ, πέξα 

απφ ηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο πνπ γλσξίδακε. Δδξαηψλνληαο έηζη ηελ αγνξαία πηζηνπνίεζε ηεο ΓΗΑ ΒΗΟΥ ΜΑΘΖΣΖΣ 

απφ κηθξφηεξεο ειηθίεο θαη θαηαξγψληαο ηα φπνηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ππήξραλ. 

4. Καξαδνθνχλ νχησο ή άιισο ηα πάγηα δεηήκαηα ηεο ππνρξεκαηνδόηεζεο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ζρνιηθήο 

ζηέγεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δηεπξχλεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κε ην νπνίν ε νηθνλνκηθή θξνληίδα ησλ ζρνιείσλ πεξλά 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο Γήκνπο πνπ ζα αλαδεηήζνπλ ρνξεγνχο, ζα «αμηνπνηήζνπλ» εκπνξηθά ηα ζρνιηθά θηήξηα θαη 

ζα απμήζνπλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πξνθεηκέλνπ λα ηα ζπληεξήζνπλ, λα ηα ζεξκάλνπλ, λα εμαζθαιίζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά 

ηνπο έμνδα.   

5. Τν ζρνιείν θέηνο ζα ππνδερηεί πεξηζζφηεξα πεηλαζκέλα παηδηά, αλεκβνιίαζηα παηδηά, παηδηά πνπ ζα κάζνπλ απφ 

λσξίο ηί ζεκαίλεη θαηάζρεζε, αλεξγία θαη θνηλσληθή αδηθία. Παηδηά πνπ ζα ζηεξνχληαη πξνζρνιηθήο αγσγήο, αζιεηηζκφ, 

δηαζθέδαζε, πνιηηηζκφ. Παηδηά πνπ ζα ηα αγθαιηάδνπλ «θηιάλζξσπνη» γηα λα κάζνπλ φηη δελ βιάπηεη θαη ιίγν επαηηεία.  

 

 Όιν ην δηάζηεκα ηνπ θαινθαηξηνύ νη αγσληζηέο γνλείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Οκνζπνλδίεο, Δλψζεηο 

θαη Σπιιφγνπο δελ έπαςαλ λα δνπιεχνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θηλεηνπνίεζεο – ζπζπείξσζεο φισλ ησλ γνληψλ θφληξα 

ζηελ ινγηθή ηεο αλακνλήο θαη ηεο κνηξνιαηξίαο. Καηφξζσζαλ κηθξέο λίθεο φπσο απηή πνπ αλάγθαζε ζε αλαδίπισζε ην 

ππνπξγείν παηδείαο γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο πνπ είραλ εμαγγειζεί. Αλάδεημαλ ηα πνιηηηθά παηρλίδηα θπβέξλεζεο θαη 

πεξηθεξεηαξρψλ γηα ηελ ζρνιηθή κεηαθνξά, πξνθαιψληαο κεγάιε πίεζε πνπ κπνξεί αλ ζπλερηζηεί λα αλαθφςεη ηα 

ζρέδηά ηνπο. Έθαλαλ παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο κέξα παξά κέξα ζηνπο Γήκνπο γηα λα έρνπλ φια ηα παηδηά 

πξνζρνιηθή αγσγή, γηα λα κπνπλ φια ηα παηδηά ζηηο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, θ.ιπ. 

 πλερίδνπκε αθόκα πην δπλακηθά γηαηί θαη νη λίθεο απηέο είλαη πξφζθαηξεο, γηαηί ε θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη κε δεθάδεο ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο ηεο βηνπάιεο λα αδπλαηνχλ λα παξέρνπλ φια φζα ρξεηάδεηαη ην παηδί 

ηνπο θαη ηελ θπβέξλεζε λα αθνινπζεί θαηά γξάκκα ηηο εληνιέο ηεο Δ.Δ. γηα κηα εθπαίδεπζε υιλικότερη ζηα ζρέδηα ησλ 
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κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη φρη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, απαηηεί ηελ έληαζε ηεο πάιεο όισλ ησλ 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ γνληώλ. Γελ πξέπεη λα ραζεί νχηε κηα κέξα.  

 Όινο ν ΔΠΣΔΜΒΡΗ πξέπεη λα βξεη ηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ γνληώλ ζε πιήξε εηνηκόηεηα: 
- Να γλσξίζνπλ εγθαίξσο κε επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία καο ηα εθπαηδεπηηθά θελά, ηα θηεξηαθά θαη ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα, ηα ρξέε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, ηε ζρνιηθή δηαξξνή, ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ησλ ζρνιείσλ ηνπο.  

- Να ππνδερηνχλ ηελ πξψηε κέξα ηνπ αγηαζκνχ κε αγσληζηηθή δηάζεζε ηνπο γνλείο (αλάξηεζε παλφ, ραηξεηηζκνί, 

αλαθνηλψζεηο θ.ιπ.), ιέγνληαο ηνπο φηη «κπνξνχκε λα ηνπο ραιάζνπκε ηα ζρέδηα». Να νξγαλψζνπλ ζπγθεληξψζεηο 

ελεκέξσζεο γηα ηνπο γνλείο ησλ λέσλ ηάμεσλ, λα νξγαλψζνπλ γεληθέο ζπλειεχζεηο πνπ ζα θαηαξηίδνπλ πξφγξακκα 

δξάζεο κε βάζε ηα θιέγνληα δεηήκαηα αλά πεξίπησζε,  

- Να βάινπλ παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο ζε δηνηθεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο γηα ηηο ζρνιηθέο κεηαθνξέο, ηα 

θελά, ηηο κεηαθηλήζεηο καζεηηθνχ δπλακηθνχ ή θαη γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηα 28αξηα ηκήκαηα,  

- Να πάξνπλ πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο κέζα ζην ζρνιείν φπσο ηξάπεδα ζρνιηθψλ εηδψλ ή λα  ελεκεξψζνπλ ηνπο 

γνλείο γηα καζήκαηα αιιειεγγχεο πνπ κπνξεί λα νξγαλψλνπλ νη αγσληδφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζε θάζε γεηηνληά.  

Σηεξίδνπκε έκπξαθηα ηελ θακπάληα αιιειεγγχεο γηα ηα παηδηά ζηελ Παιαηζηίλε θαιψληαο φινπο ηνπο γνλείο λα θέξνπλ 

ένα ηεηράδιο για ηα παιδιά ηης Παλαιζηίνης ζηελ πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

- Να θαηαγξάςνπκε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ αλνίγνπλ ζε ΔΠΑΛ, θαη φπνπ δεκηνπξγεζνχλ απφ Οθηψβξε ηα λέα ΣΔΚ. 

- Να δείμνπλ ζηελ πξάμε -ηψξα πνπ νη δηεπζπληέο θαινχλ ζε νκάδεο αμηνιφγεζεο ηνπο γνλείο- φηη ηα ζπιινγηθά όξγαλα 

ησλ γνληώλ δελ ζα γίλνπλ ην γξαλάδη ηεο δήζελ Αμηνιόγεζεο πνπ βγάδεη λάδι ηην ανηιεκπαιδεσηική πολιηική θαη 

ξίρλεη ηελ επζύλε ζηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά ζα είλαη δσληαλνί ππξήλεο δξάζεο. 

Κνξπθψλνπκε ζηα ηέιε ηνπ Σεπηέκβξε αξρέο Οθηψβξε, ζε κηα κέξα παλειιαδηθήο δξάζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζρνιείσλ, φπνπ ζέινπκε λα ζπλελσζνχλ φιεο απηέο νη αγσληζηηθέο θηλήζεηο ζε κηα πξψηε απάληεζε ησλ γνληψλ.  

Τν Γ.Σ. ηεο ΑΣΓΜΔ ζα ζπλεδξηάζεη εθ λένπ γηα ηελ εθηίκεζε απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηελ ζπλέρεηά ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ πνξεία αλαζχληαμεο ηνπ νξγαλσηηθνχ δεηήκαηνο ησλ νκνζπνλδηψλ. 

 Σν κήλα Οθηώβξε, πέξα απφ φια ηα άιια πνπ κπνξεί λα καο απαζρνινχλ, επηδηψθνπκε ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

λένπο Γεκάξρνπο θαη Πεξηθεξεηάξρεο θαη δεηάκε λα γίλνπλ αλνηρηά δεκνηηθά ζπκβνχιηα, φπνπ θαηαζέηνπκε ηε δηθή 

καο ινγηθή ηφζν γηα ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηε ζπληήξεζε ζρνιεία (εμαζθάιηζε ηεο ζέξκαλζεο, παχζε πιεξσκψλ ζε 

ΓΔΚΟ, θακία εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζρνιηθνχ ρψξνπ, κφληκν πξνζσπηθφ γηα ηε θχιαμε θαη θαζαξηφηεηα, ηε 

δηαζθάιηζε θαη   δηαηήξεζε ρψξσλ ραξαθηεξηζκέλσλ γηα ζρνιεία θ.ιπ.), φζν θαη γηα λα παξζνχλ ΆΜΔΑ κέηξα 

αλαθνύθηζεο ησλ άλεξγσλ νηθνγελεηώλ (ζίηηζε καζεηψλ ζηα ζρνιεία ρσξίο κ.θ.ν. θαη ρνξεγνχο, δσξεάλ 

αζινπαηδηέο, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δσξεάλ ζρνιηθέο εθδξνκέο γηα ηα παηδηά ησλ αλέξγσλ).  

Εεηάκε θαη πξνεηνηκάδνπκε ρνιηθά πκβνύιηα, ζπλαληηφκαζηε κε ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ θαη φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο κέζα ζηα ζρνιεία. Σπδεηάκε ηα θνηλά πξνβιήκαηα θαη δίλνπκε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή απφγλσζε πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, νη άζιηνη ρψξνη θαη ηα βηβιία κέζα ζηα ζρνιεία. Πξνεηνηκάδνπκε εθδειψζεηο 

γηα λα ζπδεηήζνπκε κε φινπο ηνπο γνλείο ην θξίζηκν δήηεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κφξθσζεο. 

 Σνλ Ννέκβξην, μεθηλψληαο απφ ηελ εθινγή ησλ λέσλ 5κειψλ θαη 15κειψλ, απεπζπλφκαζηε ζηηο καζεηηθέο 

θνηλόηεηεο, δίλνπκε ηνλ καζεηηθφ θαλνληζκφ, παιεχνπκε ζην πιάη ηνπο γηα απξφζθνπηεο θαη νπζηαζηηθέο εθινγέο. 

Δπηδηψθνπκε λα ηνπο κεηαθέξνπκε ηελ αμία ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηεο δηεθδίθεζεο, κε εθδειψζεηο ή θαη 

παξεκβάζεηο ζηηο γεληθέο ηνπο ζπλειεχζεηο. Μπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ζηηο εθδειψζεηο ληνθηκαληέξ – ηαηλίεο, 

λεαληθέο ζπλαπιίεο γηα ην ξφιν απηφ. Να θαιέζνπκε ηνπο καζεηέο λα  απαηηήζνπλ θαη φια φζα έρνπλ αλάγθε φπσο 

αζιεηηζκό- ςπραγσγία – πνιηηηζκό. Να βνεζήζνπκε λα δνζνχλ απφ ην Γήκν ζηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο ρώξνη 

δεκηνπξγίαο. Να ηνπο θέξνπκε ζε επαθή κε καζήκαηα αιιειεγγύεο. Ξεθηλψληαο έηζη λα βξεζνχκε πην θνληά ζηνπο 

καζεηέο ησλ ζρνιείσλ καο θαη λα αλαπηπρζεί ζρέζε ηζνηηκίαο θαη εκπηζηνζχλεο, πνπ ζα παίξλεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

φιν ηνλ ζρνιηθφ ρξφλν θαη φρη κφλν επεηεηαθά. Ξερσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ηεο ηερληθήο θαηάξηηζεο (ΔΠΑΛ θαη ΣΔΚ) πνπ 

έρνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα.  

Δπηδηώθνπκε λα θηάζνπκε κέρξη ηηο θεηηλέο εθινγέο ζηνπο ζπιιόγνπο θαη ην ηέινο ηνπ 2014, κε πνιύκνξθή – 

αγσληζηηθή δξάζε πνπ ζα θαιύπηεη όιεο ηηο αλεζπρίεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ γνληώλ θαη ζα 

απμάλεη ηε καδηθόηεηα θαη ηε καρεηηθόηεηα ησλ ζπιιόγσλ.  
 Καμιά λαϊκή οικογζνεια μόνη τησ ςτην κρίςη -Κανζνα παιδί ςτον καιάδα του ΝΕΟΤ 

ΧΟΛΕΙΟΤ 

 Κανζνα ςχολείο ςτα νφχια τησ αξιολόγηςησ -Κανζνασ ςφλλογοσ επαίτησ  


