Σο Δ.. τησ Ένωςησ Γονέων Αγίασ Παραςκευήσ ςυμμετέχει
με τισ άλλεσ Ενώςεισ Γονέων Βόρειου Σομέα
ςε πορεία διαμαρτυρίασ προσ το Τπουργείο Παιδείασ και ςασ καλεί
Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ςτισ 6.00 μ.μ.
Σημείο ςυνάντηςησ : H είςοδοσ του «ΤΗΕ MALL» (έξω από το ςταθμό του τρένου)
Αν είςαι γονιόσ…..
 Που το παιδύ ςου δεν το πήραν φέτοσ ςτο προνήπιο λόγω ϋλλειψησ διδακτικού προςωπικού
ό χώρου και πληρώνεισ ιδιωτικό ςταθμό ό γυναύκα να ςτο κρατόςει για να μπορϋςεισ να
δουλϋψεισ….
 Από τουσ τυχερούσ που πόραν το παιδύ ςου ςτο προνόπιο και το ςτοίβαξαν ςε αίθουςα μικρή
με ακατάλληλεσ προδιαγραφέσ…
 Που το παιδύ ςου εύναι ςτο δημοτικό και αναγκάζεςαι το απόγευμα να κάνεισ εςύ το
δάςκαλο γιατύ η δαςκϊλα ςτο ςχολεύο δεν προλαβαύνει να αςχοληθεύ μαζύ του λόγω πληθώρασ
μαθητών……
 Που το ςχολεύο του παιδιού ςου έχει να ςυντηρηθεί από τότε που πήγαινεσ εςύ ςχολείο…
 Εργαζόμενοσ, που παύρνει το παιδύ του ςτισ 4.15 από το Ολοόμερο, αδιάβαςτο και
εξαντλημένο και δύνεισ αγώνα να το πεύςεισ ότι πρέπει να κάτςει να διαβάςει και όχι να
παίξει…
 Που πληρώνεισ απ’ την τςϋπη ςου την παράλληλη ςτήριξη που χρειϊζεται το παιδύ ςου…
 Που ςυχνϊ καλείςαι να βάλεισ το χέρι ςτην τςέπη γιατύ όλο και κϊποια ανϊγκη προκύπτει
ςτο ςχολεύο και τα χρόματα του κρϊτουσ δεν φτϊνουν…
 Που το παιδύ ςου κάνει ιςτορία με τη γαλλικού και γυμναςτική με το φυςικό…
 Που το παιδύ ςου έμεινε ςτο μάθημα γιατύ τα θϋματα τησ Σράπεζασ Θεμάτων δεν τα εύχε
διδαχθεύ ό όταν πολύ δύςκολα...
 Που το «Νέο Λύκειο» ςε αναγκϊζει να πληρώνεισ αδρϊ κϊθε μόνα φροντιςτόρια για να
βοηθόςεισ το παιδύ ςου…
 Που ακόμα και ςόμερα το παιδύ ςου δεν έχει όλουσ τουσ καθηγητέσ και ςε 5 μήνεσ δίνει
εξετάςεισ…
Αν είςαι γονιόσ που ανηςυχείσ για το μέλλον του παιδιού ςου και αγωνίασ για το αύριο…

Ένωςε τη φωνή ςου μαζί μασ!
Διαμαρτυρόμαςτε για τη διϊλυςη
τησ Δημόςιασ Δωρεϊν & Ενιαύασ Εκπαύδευςησ
Ενωμϋνοι καταθϋτουμε τα αιτόματϊ μασ!
Η ΔΗΜΟΙΑ ΔΩΡΕΑΝ & ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΘΕΗ ΔΙΚΗ ΜΑ!

