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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Ο " ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΑΛΟΓΟ " ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΧΟΛΔΙΟ ΣΩΝ 

ΓΙΚΩΝ ΜΑ ΑΝΑΓΚΩΝ. 

 

 Τε ζηηγκή πνπ ε ρξνληά άξρηζε κε ηηο ρεηξφηεξεο πξνυπνζέζεηο, ηα 

εθπαηδεπηηθά θελά λα παξακέλνπλ θαη λα ηαιαηπσξνχλ ρηιηάδεο καζεηέο, ηε ζηηγκή 

πνπ ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλζήθεο ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο, ηε ζηηγκή πνπ ε 

θηψρηα ε εμαζιίσζε, ηα θαηλφκελα πεηλαζκέλσλ παηδηψλ αγγίδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο, ηε ζηηγκή πνπ ηα πεξηζζφηεξα θηίξηα είλαη επηθίλδπλα θαη 

αθαηάιιεια, ηε ζηηγκή πνπ εηαηξείεο, ΜΚΟ, θηιάλζξσπνη, ρνξεγνί έρνπλ ζηήζεη 

πάξηη ζην θνπθάξη ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ηε ζηηγκή πνπ κε ην λέν αζθαιηζηηθφ 

θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάμνπλ σο ηα 67 ηνπο ρξφληα, ηε ζηηγκή πνπ ζην 3ν 

κλεκφλην πεξηγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλα νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ παηδεία πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ . 

Με ην δηάινγν ζηνλ νπνίν καο θαιεί λα πάξνπκε κέξνο ε θπβέξλεζε, επηδεηεί 

επξχηεξε θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη λα επηβάιεη ζηγή λεθξνηαθείνπ γηα ηα 

αληηεθπαηδεπηηθά κέηξα πνπ ζα πάξεη ην επφκελν δηάζηεκα θαη πνπ ζα ηζαθίζνπλ 

παξαπέξα ηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ καο. ε 

Μαο ιέλε πσο ν δηάινγνο ζα δηεμαρζεί κε νξίδνληα ηελ άλνημε ηνπ 2016 θαη ζα είλαη 

νπζηαζηηθφο, θξχβνληαο φκσο ηηο δεζκεχζεηο θαη ηα πξναπαηηνχκελα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην 3ν κλεκφλην. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 3ν κλεκφλην πεξηγξάθνληαη ηα εμήο : 
" .....Οι απσέρ, ζε ζςνεπγαζία με ηον ΟΟΣΑ και ανεξάπηηηοςρ εμπειπογνώμονερ, θα επικαιποποιήζοςν, 

έωρ ηον Αππίλιο ηος 2016, ηην αξιολόγηζη ηος ελληνικού εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ πος εκπόνηζε ο 

ΟΟΣΑ ηο 2011................... Με βάζη ηιρ ζςζηάζειρ ηηρ επανεξέηαζηρ, οι απσέρ θα εκπονήζοςν 

επικαιποποιημένο εκπαιδεςηικό ζσέδιο δπάζηρ και θα ςποβάλοςν πποηάζειρ για δπάζειρ ηο απγόηεπο έωρ 

ηον Μάιο ηος 2016, οι οποίερ θα εγκπιθούν έωρ ηον Ιούλιο ηος 2016,.............Μεηαξύ άλλων, η 

επανεξέηαζη θα αξιολογήζει ηην ςλοποίηζη ηηρ μεηαππύθμιζηρ ηος «Νέος Σσολείος», ηο πεπιθώπιο 

πεπαιηέπω εξοπθολογιζμού (ηων ηάξεων, ζσολείων και πανεπιζηημίων), ηη λειηοςπγία και 

διακςβέπνηζη ηων ιδπςμάηων ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ηην αποδοηικόηηηα και αςηονομία ηων 

δημόζιων εκπαιδεςηικών μονάδων και ηην αξιολόγηζη και διαθάνεια ζε όλα ηα επίπεδα. Η 

επανεξέηαζη θα πποηείνει ζςζηάζειρ ζύμθωνα με ηιρ βέληιζηερ ππακηικέρ ηων σωπών ηος 

ΟΟΣΑ........... Ειδικόηεπα, οι απσέρ δεζμεύονηαι να εςθςγπαμμίζοςν ηον απιθμό διδακηικών ωπών 

ανά μέλορ ηος πποζωπικού, καθώρ και ηην αναλογία μαθηηών ανά ηάξη και ανά εκπαιδεςηικό, με 

ηιρ βέληιζηερ ππακηικέρ ηων σωπών ηος ΟΟΣΑ, ηο απγόηεπο έωρ ηον Ιούνιο ηος 2018. Η αξιολόγηζη 

ηων εκπαιδεςηικών και ηων ζσολικών μονάδων θα ζςνάδει με ηο γενικό ζύζηημα αξιολόγηζηρ ηηρ 

δημόζιαρ διοίκηζηρ......" 

 

Ζεηνχλ ηελ ζπκκεηνρή καο ζην δηάινγν παξσδία, γηα λα απνζπάζνπλ ηελ αλνρή-

ζπλελνρή   γνληψλ, εθπαηδεπηηθψλ ζηελ γεληθφηεξε αληηιατθή επίζεζε πνπ 

εμειίζζεηαη. 

Χρόληα ηώρα, οη γολείς ασηής ηες τώρας δηαησπώλοσκε ηα προβιήκαηα θαη ηης 

αλάγθες ηφλ παηδηώλ κας, ούηε ζηηγκή δελ ζηακαηήζακε λα αλαδείτλοσκε ηα 

προβιήκαηα θαη λα απαηηούκε ιύζεης, κε εκεξίδεο, ππνκλήκαηα ζην ΥΠΕΠΘ, ζηε 

βνπιή, ζηα θφκκαηα, κε παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο, ζπδεηήζεηο κε ηα εθπαηδεπηηθά 

ζσκαηεία θαη άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο, πνξείεο, ζπγθεληξψζεηο...     

http://www.goneis.org/


Χρόληα ηώρα γεληές  καζεηώλ θφλάδοσλ ηης αλάγθες ηοσς ζηοσς δρόκοσς, ζηηο 

αλαθνηλψζεηο ηνπο, ζηα παλφ ησλ δηαδειψζεσλ, ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, 

ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ, φπνπ νδεγνχληαη απφ ηνπο επίδνμνπο 

«κεηαξξπζκηζηέο» ζσηήξεο ηνπο, κεηά απφ θάζε αγψλα ηνπο! 

Γεθαπέληε  θαη πιέολ τρόληα δούκε ηελ επίζεζε ηφλ «θοζκογοληώλ» θαη ηφλ 

κεηαρρσζκίζεφλ  ζηελ εθπαίδεσζε. Μεηαξξπζκίζεηο πνπ κε πξφζρεκα ηα ράιηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, νδήγεζαλ ζηελ παξαπέξα ππνβάζκηζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο παηδείαο ζηελ φμπλζε ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ ζηε κφξθσζε.        

Αιήζεηα ππάξρεη θαλείο πνπ πηζηεχεη πσο νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε δελ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ζηαζεξήο εξγαζίαο, ηνπ 8ψξνπ θαη ησλ Σπιινγηθψλ 

Σπκβάζεσλ, ηεο ζχληαμεο, ηεο αζθάιηζεο, ηε «λέα ηάμε», ηνπο άδηθνπο πνιέκνπο;  

Η θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν θάλνπλ ηάρα πσο δελ γλσξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο καο. 

Τνπο ζπκίδνπκε ινηπφλ πσο ρξφληα ηψξα απαηνχζακε :   

Τελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά δεκφζην θαη δσξεάλ, πνπ 

δελ ζα θιείλεη ηελ πφξηα ζην παηδί ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, πνπ δελ ζα πξνζπεξλά 

αδηάθνξα ζην φλνκα ηνπ ξεαιηζκνχ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ γηα 

λα πξνρσξά ηειηθά, κε φζνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ ην θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ.  

Έλα ζρνιείν Εληαίν 12ρξνλν  Βαζηθφ ζρνιείν, απνθιεηζηηθά δεκφζην θαη δσξεάλ, 

ζαλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ παξαπέξα εθπαίδεπζεο θαη επηινγήο δσήο ηνπ λένπ 

αλζξψπνπ.  

Έλα ζρνιείν πνπ δε ζα δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή 

πξννπηηθή ηνπ καζεηή.  

Έλα ζρνιείν ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ πνπ δελ ζα ζπλζιίβεη ηελ λεαληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, ζα έρεη ρψξνπο εξγαζηεξίσλ, αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ, ζίηηζεο θαη 

μεθνχξαζεο γηα φια ηα παηδηά. Φψξνπο κειέηεο θαη δηαβάζκαηνο γηα φια ηα παηδηά, 

έηζη πνπ ηα κέζα θαη νη φξνη δηδαζθαιίαο λα κελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην Πέξακα, 

ζηελ Εθάιε.  

Έλα ζρνιείν κφληκσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη επάξθεηα ζε βνεζεηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.     

Ασηές είλαη οη αλάγθες γοληώλ καζεηώλ εθπαηδεσηηθώλ θαη απ' όηη θαίλεηαη 

ασηές οη αλάγθες δε τφράλε ούηε ζηε ιογηθή ηες θσβέρλεζες, ούηε ζηης ιογηθές 

ηες Δ.Δ., ηοσ ΟΟΑ θαη ηφλ κλεκολίφλ.  

ήκερα περηζζόηερο από ποηέ, είλαη αλάγθε λα γίλεη θαηαλοεηό από ηοσς γολείς, 

πφς ε απογοήηεσζε, ε αλακολή, οη υεύηηθες ειπίδες, ε ιογηθή ηοσ « κε τείρφλ 

βέιηηζηφλ», οδεγούλ κόλο ζε λέες σποτφρήζεης , λέες απώιεηες αιιά θαη ζε 

έληαζε ηες επίζεζες από ηελ θσβέρλεζε, Δ.Δ. θαη ΓΝΣ.  

Η απάληεζε ηοσ οργαλφκέλοσ γολεχθού θηλήκαηος πρέπεη λα είλαη άκεζε, γηα 

ηελ σπεράζπηζε ηοσ δηθαηώκαηος ζηε δεκόζηα θαη δφρεάλ κόρθφζε γηα όιοσς. 

Οργαλώλοσκε ηε δράζε κας , ζεθώλοσκε ηείτος αιιειεγγύες, παίρλοσκε κέηρα 

προζηαζίας ηες ιαχθής οηθογέλεηας. 
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