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Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΑΣΓΜΔ ζπλεδξίαζε ην Σάββαην 12 Ννεκβξίνπ 
2016 θαη θαηέιεμε ζηελ παξαθάησ αλαθνίλσζε γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
ζηα ζρνιεία θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθόηεξα.  

 
Ανακοίνφζη  

 
«Για ηα ζοβαρά προβλήμαηα και ηο ανηιπαιδαγφγικό μπάταλο ποσ 

δημιοσργεί η κσβέρνηζη ζηα ζτολεία» 
 

Γύν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ε θαζεκεξηλόηεηα 
είλαη αδίζηαθηε θαη καο θέξλεη ζπλερώο ζηελ επηθάλεηα ηα νμπκέλα 
πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη όια δείρλνπλ όηη ε 
«θαλνληθόηεηα» γηα ηελ νπνία παλεγπξίδεη ε θπβέξλεζε, είλαη απξνθάιππην 
ςέκα.  

Να γιαηί: 
Οη γνλείο όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο από ην Νεπηαγσγείν 

κέρξη ην Λύθεην ζπλερίδνπλ λα «ρξεκαηνδνηνύλ» ηελ Γεκόζηα θαη Γσξεάλ 
Παηδεία βάδνληαο βαζηά ην ρέξη ζηε ηζέπε γηα ηε κόξθσζε ησλ παηδηώλ ηνπο.    
 Απηή ηε ζηηγκή έρνπλ πξνζιεθζεί 16.000 αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί 
ελώ πέξπζη 23.000! Τα θελά απηά ηζνδπλακνύλ κε ρηιηάδεο δηδαθηηθέο ώξεο 
πνπ ράλνληαη, κε ιατθή αλάγθε γηα κόξθσζε πνπ κέλεη αληθαλνπνίεηε, κε 
ρηιηάδεο απνιύζεηο εθπαηδεπηηθώλ. 
 Κιείλνπλ δεθάδεο ηκήκαηα εηδηθνηήησλ ζηα ΔΠΑΛ. Οπζηαζηηθά 
δηώρλνληαη παηδηά από ηα ζρνιεία ηνπο ή αλαγθάδνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ 
ηνκείο ή εηδηθόηεηεο πνπ δελ ήηαλ ζηελ επηινγή ηνπο. 
 Αθόκε ππάξρνπλ ΔΠΑΛ κε ειιείςεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη βηβιίσλ ζε 
παλειιαδηθά εμεηαδόκελα καζήκαηα. 

Δημιοσργείηαι κσριολεκηικά ένα ανηιπαιδαγφγικό μπάταλο όποσ 
ηα μαθήμαηα γίνονηαι από όποιον εκπαιδεσηικό περιζζεύοσν οι ώρες 
ηοσ και ότι με κριηήριο ηην επιζηημονική-παιδαγφγική ηοσ ειδίκεσζη. 

Σηα Γεκνηηθά ζρνιεία, νη δάζθαινη αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ Φπζηθή 
Αγσγή, Μνπζηθή, Δηθαζηηθά, θ.α. Η θαηάξγεζε ηνπ ππεύζπλνπ δαζθάινπ γηα 
ην νινήκεξν, ην ηηλάδεη ζηνλ αέξα, αιιά θαη όιν ην πξσηλό πξόγξακκα. 

Υπάξρεη έιιεηςε ππνδνκώλ ζε πνιιά Γεκνηηθά Σρνιεία πνπ δελ ήηαλ 
ΔΑΔΠ όπσο π.ρ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, Η/Υ θ.α.  

Η ίδηα θαηάζηαζε ππάξρεη ζηα Γπκλάζηα θαη ηα Λύθεηα.  Βαθηίδεη ην 
θξέαο ςάξη ε θπβέξλεζε γηα ηηο δήζελ πξννδεπηηθέο ξπζκίζεηο ηεο. Καη εδώ 
ιείπνπλ εθπαηδεπηηθνί. Καη εδώ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγθάδνληαη λα δηδάζθνπλ 
καζήκαηα, άζρεηα κε ην επηζηεκνληθό ηνπο αληηθείκελν (2ε θαη 3ε αλάζεζε).  
 Τα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ έρνπλ ηελ 
απαξαίηεηε ζηήξημε. Τα εηδηθά ζρνιεία άλνημαλ κόλν γηα ηνλ αγηαζκό. Όζεο 
ιατθέο νηθνγέλεηεο κπνξνύλ, βάδνπλ ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα λα βνεζήζνπλ ηα 
παηδηά ηνπο. 

http://www.goneis.org/


 Υπάξρνπλ ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε βνεζεηηθό πξνζσπηθό (πξσηλέο 
θαζαξίζηξηεο, ηξαπεδνθόκνπο, ζρνιηθνύο θύιαθεο, ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο 
θ.η.ι) κε θίλδπλν ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ παηδηώλ.   
 Υπάξρνπλ πεξηνρέο όπνπ ηα πξνβιήκαηα ππνδνκήο ηόζν ζε επίπεδν 
θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ όζν θαη ζε επίπεδν εξγαζηεξίσλ θαη εμνπιηζκνύ 
είλαη ηδηαίηεξα νμπκέλα κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνύλ ηελ δηδαζθαιία ησλ 
καζεκάησλ πξνβιεκαηηθή. 
 
 Είναι άμεζη ανάγκη να προβλέυει η κσβέρνηζη έκηακηη 
τρημαηοδόηηζη, ώζηε: 
 

 Να γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα λα 
ιεηηνπξγήζνπλ όια ηα ζρνιεία θαλνληθά. 

 Όιεο νη εηδηθόηεηεο ησλ ΔΠΑΛ θαη όιεο νη νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνύ 
ζηα ΓΔΛ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά ώζηε θαλέλα παηδί λα κελ 
απνθιεηζηεί.  

 Να ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη ε πξόζζεηε 
δηδαθηηθή ζηήξημε ρσξίο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. 

 Να αλνίμνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ όια ηα εηδηθά ζρνιεία, νη δνκέο 
παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ηκεκάησλ έληαμεο ώζηε λα θαιύπηνληαη όια 
ηα παηδηά. 

 Να εληζρπζνύλ νηθνλνκηθά νη ζρνιηθέο επηηξνπέο ώζηε λα θαιύπηνληαη 
όια ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ. 

 Να εληζρπζνύλ ηα ζρνιεία κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη ηα 
απαξαίηεηα εξγαζηήξηα γηα ηε ζσζηή δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ 
ηα έρνπλ αλάγθε.   

 Να πξνζιεθζεί ην αλαγθαίν βνεζεηηθό πξνζσπηθό κε κόληκε θαη 
ζηαζεξή δνπιεηά γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ παηδηώλ.  

  
 

Τν όπιν πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο είλαη ε καδηθνπνίεζε ησλ Σπιιόγσλ 
Γνλέσλ κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηηο αξραηξεζίεο πνπ δηεμάγνληαη ην δηάζηεκα 
απηό ζε όιε ηε ρώξα.  

Η δηεθδίθεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ καο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 
ελίζρπζεο ηεο δξάζεο καο ζηελ θαηεύζπλζε αληίζεζεο ζηελ αληηιατθή 
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή βάδνληαο ζην επίθεληξν ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ηα 
νπνία θαζνξίδνπλ ζπλνιηθά ην κέιινλ ησλ παηδηώλ καο αιιά θαη ηε δηεθδίθεζε 
ησλ  ζύγρξνλσλ κνξθσηηθώλ αλαγθώλ ηνπο. 

Φξεηάδνληαη Σύιινγνη θαη Δλώζεηο Γνλέσλ πνπ ζα πξσηνζηαηνύλ ζε 
δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ ζπλερηδόκελε ππνβάζκηζε 
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηαπηόρξνλα ζα αλνίγνπλ δξόκνπο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 
κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο.  
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