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Σν δηθό ηνπο SUCCESS STORY είλαη ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΟΜΟΤ γηα καο!
Οη εμαγγειίεο, νη δειψζεηο θαη ηα ςέκαηα πνπ δηαξξέεη ην Τπ. Παηδείαο θαη ηα παπαγαιάθηα
ηνπ, κέξεο ηψξα, δελ αξθνχλ γηα λα θξχςνπλ ηελ ηξαγηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Σν
success story ηεο θπβέξλεζεο είλαη ηζηνξία ηξφκνπ γηα ηελ ιατθή νηθνγέλεηα:
Μόλν ζηε Β΄ βάζκηα: ε ρξνληά μεθίλεζε κε 16000 ιηγφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ πεξζηλή
ρξνληά ελψ απφ ην 2010 είλαη ζπλνιηθά 30000 ιηγφηεξνη. ηα ΔΠΑΛ ε θαηάξγεζε δεθάδσλ
εηδηθνηήησλ (δψξν ηεο θπβέξλεζεο ζηνπο ζρνιάξρεο ΙΔΚ θαη Κνιιεγίσλ) ηίλαμαλ ζηνλ αέξα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ρηιηάδσλ παηδηψλ. Δλψ, ν λένο λόκνο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ
είλαη βαζηά ηαμηθφο θαη αληηπαηδαγσγηθφο, ζπξψρλεη ηνπο καζεηέο ζηελ πξφσξε επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, ηνπο εμνληψλεη κε πνιιαπιέο εμεηάζεηο παλειιαδηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηέιλεη αλήιηθα
ζηελ εξγαζία γηα 9 €!
ηελ Α΄ βάζκηα: ρηιηάδεο είλαη ηα θελά ηφζν ζε δαζθάινπο, φζν θαη ζε εηδηθφηεηεο, κε απνηέιεζκα
ηελ αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νινήκεξσλ ηκεκάησλ. Δλψ ζαλ επηζηέγαζκα απηήο ηεο
πνιηηηθήο ιεηηνπξγεί ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ θαιεί φινπο ηνπο δηεπζπληέο λα απμήζνπλ
άκεζα ζε 28 ηνπο καζεηέο αλά ηκήκα, κεδέ εμαηξνπκέλνπ ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη λα πάξνπλ ηνπο
δαζθάινπο απφ ηα νινήκεξα ηκήκαηα, φπνπ έθαλαλ κειέηε.
`Η θαηάζηαζε ζηελ εηδηθή αγωγή είλαη πνιχ ρεηξφηεξε αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
εηδηθήο αγσγήο είλαη αλαπιεξσηέο θαη νη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ δηνξηζηεί. Διάρηζηα ΜΔΑ
ιεηηνπξγνχλ θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ΑκΔΑ βξίζθνληαη ζπίηηα ηνπο. Απφ ηελ άιιε, έξρεηαη
ζήκεξα ε θπβέξλεζή λα πάξεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο απφ ηα φπνηα ηκήκαηα
έληαμεο ιεηηνπξγνχζαλ θαη λα ηνπο ζηείιεη ζηηο ΜΔΑ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο-φπσο νη
κνλάδεο απηέο .
Γηα αθφκα κηα θνξά ε ζρνιηθή ρξνληά αξρίδεη κε ην νμπκέλν δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ηωλ καζεηώλ
(ηεο εηδηθήο αγσγήο, ησλ κνπζηθψλ ζρνιείσλ, ησλ ΔΠΑΛ θ.ιπ.) αθνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί αθφκα
νη απαξαίηεηεο ζπκβάζεηο. Υηιηάδεο γνλείο κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ηνπο κε δηθή ηνπο επζχλε
βάδνληαο βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα ΚΣΔΛ θαη Σαμί, ράλνληαο κεξνθάκαηα, γηα λα κε ράζνπλ ηα
παηδηά ηνπο καζήκαηα.
Μέζα ζε φια θφπεθε δηα λφκνπ, ε ζίηηζε ηωλ καζεηώλ ζηα κνπζηθά ζρνιεία ζε κηα επνρή πνπ
απαηηείηαη ε δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δσξεάλ ζίηηζεο, γηα φινπο ηνπο καζεηέο.
Σν ζρνιηθφ θνπδνχλη ρηχπεζε ρωξίο θαζαξίζηξηεο (θαη απηέο νη ζπκβάζεηο πεξάζαλε ζηνπο
δήκνπο), ρωξίο θύιαθεο, ρωξίο ρξήκαηα ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη κε επηθαλεηαθέο
ζπληεξήζεηο ζρνιείσλ.

Απαηηνχκε:
1. ΑΠΟΤΡΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
 Καηάξγεζε θάζε δηαρσξηζκνχ θαη πξφσξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (Γεληθφ Λχθεην, ΔΠΑΛ,
θαηεπζχλζεηο θ.ιπ.).
 Όρη ζηηο απνιχζεηο – δηαζεζηκφηεηα. Μαδηθνί δηνξηζκνί κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη βνεζεηηθνχ
πξνζσπηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε. Άκεζα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ γηα ηνπο καζεηέο
ηεο Β & Γ ηάμεο ησλ ΔΠΑΛ (εηδηθφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ)
 Οη εμεηάζεηο ζην ζρνιείν λα έρνπλ κφλν ελδνζρνιηθφ πξναγσγηθφ ραξαθηήξα. Όρη ζηηο
παλειιαδηθνχ ραξαθηήξα εμεηάζεηο.
 Απνδέζκεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λπθείνπ απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα
ηα ΑΔΙ - ΣΔΙ.

 Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζε ΑΔΙ - ΣΔΙ απνθιεηζηηθά κε ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη φρη
ησλ παλεπηζηεκίσλ. Απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ πξνηίκεζεο θαη επαλάιεςεο.
Καηνρχξσζε βαζκνινγίαο,
 Σν πηπρίν λα είλαη ε κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ην επάγγεικα. Κακία πηζηνπνίεζε – δσξεάλ
νπζηαζηηθή επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε κε επζχλε ηνπ θξάηνπο.
 Καηάξγεζε ηνπ έηνπο καζεηείαο. Καηάξγεζε φισλ ησλ βάξβαξσλ κέηξσλ θαη ηνπ Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο, πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ εξγαζία απφ ηα 15 έηε. Πξαθηηθή άζθεζε εληαγκέλε νξγαληθά
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ.
2. ΟΤΣΔ ΔΝΑ ΔΤΡΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΠΗ ΣΩΝ ΓΟΝΙΩΝ
 Έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηψξα ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ.
 Γωξεάλ ζύγρξνλα βηβιία γηα όια ηα παηδηά. ΟΥΙ ζηελ ππνρξεωηηθή επηζηξνθή ηνπο θαη ην
πξόζηηκν.
 Γωξεάλ γεύκα γηα φια ηα παηδηά κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο θαη αμηνπνίεζεο
ησλ δνκψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γήκσλ.
 Γωξεάλ Αζθαιή κεηαθνξά ηωλ καζεηώλ κε επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη δσξεάλ κεηαθίλεζε γηα
φινπο ηνπο καζεηέο ζε αζηηθά θαη ππεξαζηηθά κέζα.
3. ΑΠΟΤΡΗ ΣΗ ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ γηα ηα νινήκεξα θαη ηα 28αξηα ηκήκαηα.
Κακία πγρψλεπζε - ΤΓΥΡΟΝΑ θαη ΑΦΑΛΗ ζρνιηθά θηήξηα - θακία ηάμε λα κελ έρεη πάλσ απφ
20 παηδηά. ηα νινήκεξα ηκήκαηα λα εμαζθαιηζηνύλ:
1) Πιήξεο ζίηηζε φισλ ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, κε καγεηξεία θαη ηξαπεδαξία,
2) Υψξνη θαηάιιεινη γηα ηελ μεθνχξαζε θαη ην παηρλίδη ησλ καζεηψλ,
3) 15 καζεηέο/ηκήκα θη έλαο δάζθαινο λα ηα βνεζά ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο κειέηεο γηα ηελ επφκελε
κέξα.
4. Έμω νη επηρεηξήζεηο θαη νη ρνξεγνί ηελ Παηδεία, ηελ Τγεία, ηελ Πξόλνηα.
Όρη ζηε ζπγρψλεπζε – θαηάξγεζε κνλάδσλ πγείαο, ΌΥΙ ζηα 25€ είζνδν γηα ηα δεκφζηα
λνζνθνκεία. Γσξεάλ πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα φια ηα παηδηά κε επζχλε ηνπ
θξάηνπο. Άκεζα κέηξα γηα δσξεάλ πηζηνπνηεηηθά θαη εκβφιηα γηα φια ηα παηδηά.
Η ΑΓΜΔ θαιεί ηηο Οκνζπνλδίεο θαη ηηο Δλψζεηο Γνλέσλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ
ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο κέζα ζηελ επφκελε εβδνκάδα γηα λα ηνπο δψζνπκε ηελ απάληεζε πνπ
πξέπεη. ηελ Αζήλα πξνρωξάκε:
Σελ Γεπηέξα 30 επηέκβξε 2013 ζηηο 12:00 ζην Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ γηα ην δήηεκα ηεο
κεηαθνξάο, ηεο ζίηηζεο θαη γηα λα απαηηήζνπκε έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε
Σελ Σεηάξηε 2 Οθηώβξε 2013 ζηηο 12:00 δηαδειώλνπκε κπξνζηά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο,
Αληίζηνηρεο πξωηνβνπιίεο κπνξνύλ λα πάξνπλ θαη νη Οκνζπνλδίεο – Δλώζεηο ζηελ πεξηθέξεηα
κε ζπγθεληξώζεηο δηακαξηπξίαο ζηηο Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα
Καινύκε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο, καδηθνύο θνξείο θαη ζωκαηεία ζε ζπληνληζκό γηαηί ε
κόξθωζε είλαη ππόζεζε όινπ ηνπ ιανύ!
Αζήλα, 25-09-2013

