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                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗH 
 
        ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 28 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30   
 

ΦΣΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!  ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ  με τθν αντιλαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ  
που αντιμετωπίηει τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν μασ ωσ κόςτοσ τθν ίδια ϊρα  μάλιςτα που 
ξοδεφει δισ για το ΝΑΤΟ. 

  Και θ νζα ςχολικι χρονιά ξεκίνθςε με πολλά προβλιματα ςε πολλά ςχολεία, τθν ίδια 
ςτιγμι  που το Υπουργείο Παιδείασ ςυνεχίηει να προκαλεί και να μιλά για «επαναφορά τθσ 
κανονικότθτασ». 

Οι ελλείψεισ ςε εκπαιδευτικοφσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και ιδιαίτερα ςτον 
τομζα τθσ Ειδικισ Αγωγισ, θ αφξθςθ του αρικμοφ μακθτϊν ανά τάξθ, θ διεφρυνςθ τθσ κινθτικότθτασ 
των εκπαιδευτικϊν που οδιγθςε ςε αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα και ςτθν αναχρονιςτικι διπλι 
και τριπλι ανάκεςθ μακθμάτων, οι καταργιςεισ/ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων ςτα Γενικά Λφκεια, θ 
παγίωςθ τθσ πρακτικισ κλειςίματοσ τομζων και ειδικοτιτων ςτα ΕΠΑΛ, τα προβλιματα μεταφοράσ 
των μακθτϊν ςε πολλζσ περιοχζσ, οι κτιριακζσ υποδομζσ και πολλά άλλα αποτελοφν τα βαςικά 
προβλιματα που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι “ηο μια από ηα ίδια ζηην εκπαίδεσζη, ζσνιζηά 

τειροηέρεσζη ηων  όρων μόρθωζης ηων παιδιών ηης λαϊκής οικογένειας”.  

 

Απαιηούμε εδώ και ηώρα : 

 Άμεςθ κάλυψθ όλων των κενϊν, καμία διδακτικι ϊρα χαμζνθ. Ζναρξθ ενιςχυτικισ 
διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ. 

 15 μακθτζσ ανά τάξθ για νιπια, α’ και β’ δθμοτικοφ, 20 μακθτζσ για τισ άλλεσ τάξεισ. 

 Να λειτουργιςουν όλα τα τμιματα Ζνταξθσ και να καλυφκεί θ ανάγκθ παράλλθλθσ 
ςτιριξθσ.  

 Δωρεάν μετακίνθςθ όλων των μακθτϊν.  

 Να μθν περάςει το ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ για το νζο ακόμα πιο ςκλθρό και ανταγωνιςτικό 
Λφκειο. 
 

Ωσ Ανώτατη υνομοςπονδία Γονζων Μαθητών Ελλάδασ (ΑΓΜΕ) καλοφμε τουσ υλλόγουσ 
Γονζων, τισ Ενώςεισ και τισ Ομοςπονδίεσ να πάρουν αποφάςεισ ςυμμετοχήσ ςτην κινητοποίηςη 
που πραγματοποιοφν φλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ, ΕΛΜΕ και μαθητζσ 
ςτο Τπουργείο Παιδείασ την Παραςκευή 28 επτεμβρίου και ώρα 13:30. 
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