
Δήμος Πετρούπολης: Το νέο σχολείο άλλοθι για απολύσεις 

Μόλις πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας και οι Διευθύνσεις του ζήτησαν από 

τους Συλλόγους Γονέων και των εκπαιδευτικών, να συμμετάσχουν στην 

διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, στα σχολεία με ΕΑΕΠ.

Αυτό  θα  γίνει  σε  όλα  τα  σχολεία,  για  να  ακολουθήσει  η  Αξιολόγηση  των 

εκπαιδευτικών.

Το "νέο Σχολείο" που ευαγγελίζονται, θα γίνει άλλοθι για χιλιάδες απολύσεις 

εκπαιδευτικών, θα φτιάξει τα λεγόμενα "καλά" και "κακά" σχολεία και θα βάλει 

τις επιχειρήσεις μέσα στις σχολικές μονάδες.

Το  λεγόμενο  "Νέο  Σχολείο"  είναι  το  σχολείο  της  αγοράς  που  θα  παράγει 

αμόρφωτους, αναλώσιμους, σκυφτούς εργαζόμενους.

Ουσιαστικά  και  τυπικά  καταργεί  τον  Δημόσιο  και  δωρεάν  χαρακτήρα  της 

εκπαίδευσης.

Τώρα  έχουμε  εμπειρία.  Ξέρουμε  ότι  αυτοί  που  μας  έφτασαν  εδώ  δεν 

ενδιαφέρονται για το καλό των παιδιών μας.

Αντί να αναβαθμίσουν την εκπαίδευση, με νέα σύγχρονα σχολικά κτήρια, με 

λιγότερους μαθητές ανά τμήμα , τι έχουμε ;

• παμπάλαια κτήρια και διάλυση του ΟΣΚ

• Αύξηση των μαθητών ανά τμήμα (30αρια)
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• Πρωινά και απογευματινά στον 21ο αιώνα !!!!

• Μείωση των δαπανών με τα λειτουργικά να μην φτάνουν ούτε για τα πάγια 

(ΔΕΗ, ΟΤΕ , Πετρέλαιο κλπ)

•  Σχολεία  χωρίς  βιβλία  ,  εκπαιδευτικούς  ειδικοτήτων,  κακοπληρωμένους, 

χωρίς οργανωμένες επιμορφώσεις ,  με την απόλυση πάνω από τα κεφάλι 

τους.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Να αποσυρθεί τώρα το Π.Δ.

• Κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση

Ως Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης καλούμε όλους τους συλλόγους Γονέων 

και Εκπαιδευτικών, να μην συμμετέχουν σε καμία από αυτές τις διαδικασίες.

Το ίδιο να κάνουν και τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Στην πράξη να ακυρώσουμε την αξιολόγηση και το " Νέο Σχολείο" .

Καλούμε τους Συλλόγους και Ενώσεις Γονέων και Εκπαιδευτικών να πάρουν 

αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να μην περάσουν τα σχέδια τους.

Ο Δήμος Πετρούπολης θα είναι στο πλευρό τους.

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φιλίππου Αθανάσιος
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