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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 Καιωζνξίδνπκε γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ζην πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη ηεο 

κόξθωζεο.  

Σηόρνο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα είλαη ε κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο θαη ε δηακόξθσζή 
ηνπο ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο, πνπ ζα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα αληηκεησπίζνπλ 
ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο θαη λα δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό ην 
ηαμίδη, ππάξρεη κηα πξνϋπόζεζε. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη ζηα παηδηά καο 
δεκόζηα θαη δσξεάλ παηδεία (άξζξν 16 ηνπ Σπληάγκαηνο).  Απαηηείηαη λα ππάξρνπλ: 

 
 Γελλαία θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε (15% ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ), ώζηε λα κελ 
αλαπηύζζεηαη θακία εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηα δεκόζηα ζρνιεία, λα κπνξνύλ λα 
ιεηηνπξγνύλ εληαία θαη λα κε γίλνπλ παξακάγαδα ζε ηδηώηεο θαη ρνξεγνύο 
 Δπηκνξθωκέλν εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό θαη επηπιένλ βνεζεηηθό πξνζσπηθό 
(θαζαξίζηξηεο, ηξαπεδνθόκνπο, ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο, ζρνιηθνύο θύιαθεο, λνζειεπηέο), 
όινπο κε κόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 
 Σκήκαηα κε κηθξό αξηζκό καζεηώλ (15 καζεηέο αλά ηάμε γηα λήπην, α΄ θαη β΄ δεκνηηθνύ, 
20 καζεηέο γηα ηηο άιιεο ηάμεηο), ώζηε λα γίλεηαη θαιύηεξα ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νη 
καζεηέο λα κπνξνύλ λα αθνκνηώλνπλ ηε γλώζε 
 Βηβιία θαινγξακκέλα, θαηαλνεηά, ζύκθσλα κε ηελ ειηθηαθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, 
ζηεξηγκέλα ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο γλώζεο θαη ηεο επηζηήκεο. 
 Γωξεάλ θαη αζθαιή  κεηαθνξά όισλ ησλ καζεηώλ, ρσξίο ρηιηνκεηξηθέο δεζκεύζεηο. 
 ρνιηθά θηίξηα πνπ ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηα παηδηά καο, όπνπ ζα ηεξνύληαη νη όξνη 
πγηεηλνύο δηαβίσζεο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πιήξωο εμνπιηζκέλα κε 
πιηθνηερληθή ππνδνκή (βηβιηνζήθεο, εξγαζηήξηα, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, γξαθεία, βνεζεηηθνύο 
ρώξνπο, ρώξνπο γηα ηα νινήκεξα ηκήκαηα γηα θαγεηό θ.ά.) 
 
 Αο δνύκε θαηά πόζν ηζρύνπλ ηα απηνλόεηα, κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Τα ζρνιηθά θηίξηα είλαη αθεκέλα ζην έιενο ηεο ππνρξεκαηνδόηεζεο, θαηαρξεσκέλα ζηηο 
ΓΔΚΟ, ρσξίο πιηθνηερληθή ππνδνκή, ρσξίο ζρνιηθνύο θύιαθεο, κε ζπκβαζηνύρεο 
θαζαξίζηξηεο, πνπ πιεξώλνληαη θάζε ηξεηο κήλεο, κε 400 επξώ, κε ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο 
αλαζθάιηζηνπο. Με αύιεηνπο ρώξνπο παγίδεο γηα ηα παηδηά καο, ηνπαιέηεο ηξηζάζιηεο, ρσξίο 
θακία ζπληήξεζε από ηελ πιεπξά ησλ πεξηζζνηέξσλ Γήκσλ, πνπ έρνπλ θαη ηελ επζύλε γηα ηε 
ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ. 
 Τν Υπνπξγείν Παηδείαο εδώ θαη ηξεηο κήλεο καο παξνπζηάδεη ηα θελά σο δήηεκα 
δηαρείξηζεο, πνπ ε ίδηα ηνπο ε πνιηηηθή δεκηνύξγεζε, γελλά θαη αλαπαξάγεη, πξνζπαζεί λα  
δηαζθεδάζεη ηηο εληππώζεηο γηα λα απνηξέςεη ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε ησλ γνληώλ, 
παξνπζηάδνληάο καο σο άζιν ηελ θάιπςε ησλ θελώλ, αλ θαηαθέξεη θαη ηα θαιύςεη, ελώ 
ηαπηόρξνλα καο πξνεηνηκάδεη γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά πνπ ζα είλαη ρεηξόηεξε. Τα θελά 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαιύπηνληαη κε αλαπιεξσηέο, κέζσ ΔΣΠΑ, κε παξάιιειεο δεύηεξεο 
αλαζέζεηο καζεκάησλ, κε κεηαθηλήζεηο δαζθάισλ από ηα νινήκεξα δεκνηηθά ζηα πξσηλά 
ηκήκαηα θαη κε ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ 25 θαη 27 καζεηώλ, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη ζηε 
κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο. 
 
 Τν θαινθαίξη, κόλν ζηελ Αηηηθή θαηαξγήζεθαλ επηπιένλ 86 ζρνιεία, ελώ 9 πήξαλ 
παξάηαζε γηα ηνπ ρξόλνπ. Με ηηο θαηαξγήζεηο ησλ ζρνιείσλ, ε αλάγθε γηα αζθαιή θαη 
δωξεάλ κεηαθνξά ηωλ καζεηώλ, γίλεηαη κεγαιύηεξε. Αληί ινηπόλ λα θαιύπηεηαη ν απμεκέλνο 
αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ δηθαηνύηαη δσξεάλ θαη αζθαιή κεηαθνξά κε κηζζσκέλα κέζα, γηα 
πξώηε θνξά γίλεηαη ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζύκθσλα κε 
ηελ ΚΥΑ 24001, ε νπνία ζέηνληαο εμσθξεληθά ρηιηνκεηξηθά όξηα θαη όξνπο, θόβεη άιια 344 
δξνκνιόγηα πνπ γίλνληαλ κέρξη πέξπζη θαη από 916 πνπ ήηαλ, βάδεη ζην δηαγσληζκό κόλν ηα 
560.  
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 Κάζε κέξα καο πηπηιίδνπλ ην κπαιό όηη κε 15 επξώ ην κήλα, ηα παηδηά καο, κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα ΜΜΜ, ηελ ώξα πνπ ρηιηάδεο γνλείο είλαη άλεξγνη, απιήξσηνη, 
θαθνπιεξσκέλνη, θαηαρξεσκέλνη ζηελ εθνξία θαη κε δπζθνιία κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηα 
παηδηά ηνπο ηα πξνο ην δελ. 
 Η «ηξάπεδα ζεκάηωλ», ην Νέν Λύθεην, ήξζε λα εληείλεη ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο,  λα 
ππνβαζκίζεη ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ην κνξθσηηθό ξόιν ηνπ ιπθείνπ, λα νδεγήζεη 
ζε νηθνλνκηθό όιεζξν ηνπο γνλείο, λα ηηκσξήζεη ηνπο λένπο(ην λέν ζύζηεκα έθεξε ήδε 
αύμεζε ηωλ εγγξαθώλ ηεο Α΄ ιπθείνπ ζηα θξνληηζηήξηα θαηά 15% «κπνλακά» γηα ηελ 
παξαπαηδεία κέζα ζηελ θξίζε). 
 Μέζα ζε απηό ην θιίκα έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο. Βαζηθό εξώηεκα γηα καο είλαη: Πνηνο αμηνινγεί, Πνηνλ αμηνινγεί, κε Πνην ζηόρν, γηα 
Πνηό ζθνπό αμηνινγεί. Τη ζέιεη λα πεηύρεη κε απηή ηελ αμηνιόγεζε; 

Η αμηνιόγεζε – απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ αγσλία 
ηνπ γνληνύ ην δεκόζην ζρνιείν λα κνξθώλεη θαιύηεξα ηα παηδηά ηνπ, λα είλαη πξαγκαηηθά 
δσξεάλ γηα όινπο, λα έρεη όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, λα ππάξρνπλ 
αζθαιή θηίξηα, λα έρεη εληαίν πξόγξακκα, εληαία δνκή, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο καο 
αλάγθεο θαη όρη ζε απηέο πνπ θαηά θαηξνύο πξνβάιιεη ην ζύζηεκα. Τν ζρνιείν πνπ 
νλεηξεπόκαζηε δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ζάπην Νέν Απηόλνκν, Απνθεληξσκέλν ζρνιείν. 
(Απηό)αμηνιόγεζε  ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεκαίλεη: θηαίλε όινη, εθηόο ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο.  
Σεκαίλεη αληαγσληζκόο κεηαμύ ζρνιείσλ, θαηεγνξηνπνίεζε θαη θιείζηκν. 
  

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

ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηα ρξέε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ, ηε ζρνιηθή δηαξξνή, ηελ 

αλζξσπνγεσγξαθία ησλ ζρνιείσλ ηνπο.  

- Να ππνδερηνύλ ηελ πξώηε κέξα ηνπ αγηαζκνύ κε αγσληζηηθή δηάζεζε ηνπο γνλείο (αλάξηεζε 

παλό, ραηξεηηζκνί, αλαθνηλώζεηο θ.ιπ.), ιέγνληαο ηνπο όηη «κπνξνύκε λα ηνπο ραιάζνπκε ηα 

ζρέδηα». Να νξγαλώζνπλ ζπγθεληξώζεηο ελεκέξσζεο γηα ηνπο γνλείο ησλ λέσλ ηάμεσλ, λα 

νξγαλώζνπλ γεληθέο ζπλειεύζεηο πνπ ζα θαηαξηίδνπλ πξόγξακκα 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 καζεηηθνύ δπλακηθνύ ή θαη γηα ηηο ζπγρσλεύζεηο 

θαη ηα 28αξηα ηκήκαηα,  

- Να πάξνπλ πξσηνβνπιίεο αιιειεγγύεο κέζα ζην ζρνιείν όπσο ηξάπεδα ζρνιηθώλ εηδώλ ή 

λα  ελεκεξώζνπλ ηνπο γνλείο γηα καζήκαηα αιιειεγγύεο πνπ κπνξεί λα νξγαλώλνπλ νη 

αγσληδόκελνη εθπαηδεπηηθνί ζε θάζε γεηηνληά.  Σηεξίδνπκε έκπξαθηα ηελ θακπάληα αιιειεγγύεο 

γηα ηα παηδηά ζηελ Παιαηζηίλε θαιώληαο όινπο ηνπο γνλείο λα θέξνπλ έλα ηεηξάδην γηα ηα 

παηδηά ηεο Παιαηζηίλεο ζηελ πξώηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

- Να θαηαγξάςνπκε ηηο εηδηθόηεηεο πνπ αλνίγνπλ ζε ΔΠΑΛ, θαη όπνπ δεκηνπξγεζνύλ από 

Οθηώβξε ηα λέα ΣΔΚ. 

- Να δείμνπλ ζηελ πξάμε -ηώξα πνπ νη δηεπζπληέο θαινύλ ζε νκάδεο αμηνιόγεζεο ηνπο γνλείο- 

όηη ηα ζπιινγηθά όξγαλα ηωλ γνληώλ δελ ζα γίλνπλ ην γξαλάδη ηεο δήζελ Αμηνιόγεζεο 

πνπ βγάδεη ιάδη ηελ αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ξίρλεη ηελ επζύλε ζηνπο γνλείο, ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά ζα είλαη δωληαλνί ππξήλεο δξάζεο. 

Κνξπθώλνπκε ζηα ηέιε ηνπ Σεπηέκβξε αξρέο Οθηώβξε, ζε κηα κέξα παλειιαδηθήο δξάζεηο 

γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ, όπνπ ζέινπκε λα ζπλελσζνύλ όιεο απηέο νη αγσληζηηθέο 

θηλήζεηο ζε κηα πξώηε απάληεζε ησλ γνληώλ.  

 


