
Ανοιχτή επιστολή  
προς γονείς και εκπαιδευτικούς

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί απευθυνόμαστε σε εσάς, 

➜  γιατί θέλουμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για το θεσμό του 
«Νέου» Σχολείου, αλλά και την αγανάκτηση μας για την προχειρότητα με 
την οποία εξαγγέλθηκε και εφαρ μόζεται. Με το πρόγραμμα αυτό σήμερα 
λειτουργούν στην πρωτοβάθμια εκπαί δευση 800 δημοτικά σχολεία 
πανελλα δικά και έχουν υποχρεωτικό ωράριο για όλα τα παιδιά μέχρι 
τις 2μ.μ. Τα σχολεία αυτά στήθηκαν εσπευσμένα και πρόχειρα, χωρίς 
την απαραίτητη παιδαγωγική θεμελί ωση και επιστημονική τεκμηρίωση 
για την αναγκαιότητα και τον τρόπο εισαγωγής των νέων διδακτικών 
αντικειμένων που υιοθετούνται. Από το Μάιο που παρουσιάστηκε το 
πρόγραμμα, γονείς και εκπαιδευτικοί διατυπώσαμε ενστάσεις. Δυστυχώς 
η εφαρμογή του προγράμματος μας επαλήθευσε.

➜  γιατί θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεση και την αγανάκτησή μας για 
τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων που προωθεί το υπουργείο, 
ερήμην των εκπαιδευτικών και των γονιών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ



Η απαισιόδοξη πραγματικότητα  
που βιώνουν οι μαθητές  
στο «Νέο» Σχολείο
Το σχολείο αυτό είναι ένα σχολείο απρόσωπο, 
ένα δη μοτικό που λειτουργεί με όρους γυμνασί-
ου, όπου η παι δικότητα –ακόμα για εξάχρονα και 
επτάχρονα– συντρίβε ται κάτω από το βάρος του 
καθημερινού 7ωρου και την εντατικοποίηση. Η 
πολύωρη και σκληρή για την ηλικία των μικρών 
παιδιών παραμονή σε σχολεία χωρίς υποδομές 
και η κινηματογραφική εναλλαγή πολλών εκπαι-
δευτικών στις μικρές τάξεις μπορεί να έχουν αρ-
νητικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Επισημαί-
νουμε ότι τα ελληνόπουλα επιβα ρύνονται με 1.274 
ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας το χρόνο, πολύ 
περισσότερες από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Στη 
σχετική λίστα ακολουθεί η Αυστραλία με 954 ώρες 
και η Ολλανδία με 940. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ εί-
ναι 769 ώρες το χρόνο, ενώ στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης φτάνει τις 781 ώρες το χρόνο…

➜ Η τσάντα όχι μόνο δε μένει στο σχολείο  –όπως 
έλεγε η υπουργός Παιδείας– αντίθετα επιστρέφει 
πιο βαριά στο σπίτι! Η μελέτη στο σχολείο για την 

επόμε νη μέρα έχει μειωθεί ή σωστότερα δεν πε-
ριλαμβάνεται σχεδόν καθόλου στις περισσότερες 
των περιπτώσεων. Αντίθετα δεν αλλάζουν οι διδα-
κτικοί στόχοι, τα βιβλία με το μεγάλο φόρτο ύλης 
και ο κατακερματισμός της γνώσης με τον τεμαχι-
σμό σε δεκάδες γνωστικά αντικεί μενα (στην Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξη φτάνουν τα 15). 

➜ Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται για την πρόω-
ρη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από την Α΄ δη-
μοτικού, όταν τα παιδιά δεν έχουν ακόμη κατακτήσει 
το γλωσσι κό μηχανισμό της ελληνικής. Το σίγουρο 
πάντως είναι ότι περισσότεροι γονείς θα οδηγηθούν 
νωρίτερα στα ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσ-
σών εφόσον το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
εξασφαλίζει, ορ γανωμένα και συστηματικά, την πι-
στοποίηση της γνώ σης των ξένων γλωσσών με το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 

➜ Επίσης το υποχρεωτικό μάθημα της πληρο-
φορικής από την Α΄ δημοτικού οδηγεί στην «θε-
οποίηση» του εργαλείου σε βάρος της γνώσης. Το 
παιδί στο δημο τικό εισάγεται στον κόσμο της οργα-
νωμένης μάθησης, δεν πρέπει λοιπόν να αποτελεί 
προτεραιότητα του σχολείου η απόκτηση δεξιοτή-
των χειρισμού του υπο λογιστή, αλλά η αξιοποίηση 
του ως εργαλείου που θα συμβάλλει στην κριτική 
σκέψη και τη δημιουργική γνώ ση. Συνολικά στα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών ο κύριος προ-
σανατολισμός και στόχος πρέπει να είναι η ανά-
πτυξη ολοκληρωμένης μόρφωσης.

➜ Πρέπει να πούμε επίσης, ότι για την κατάρτι-
ση του εβδομαδιαίου προγράμματος μαθημάτων 
στο σχολείο, παρατηρείται πολλές φορές –χωρίς 
ευθύνη του διδακτι κού προσωπικού– μαθήμα-
τα, όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική, να γίνο-
νται προς το τέλος του σχολι κού προγράμματος, 
που τα παιδιά είναι ιδιαίτερα κα ταπονημένα.



Το δημόσιο σχολείο  
στον αστερισμό του Μνημονίου 
Το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμ
μα, που εφαρμόζεται από φέτος σε 800 σχολεία σε 
όλη την Ελλάδα, σημαίνει ότι περισσότερα παιδιά 
μένουν περισσότερες ώρες στο σχολείο. Όμως το 
υπουργείο Παιδείας, όπως άλλωστε έλεγε από το 
Μάιο, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογι-
σμό με περισσότερες δαπάνες για την Παιδεία. Το 
αντίθε το μάλιστα! Τώρα που υπάρχουν μεγαλύτε-
ρες ανά γκες για τα σχολεία (γραφική ύλη, ρεύμα, 
θέρμανση, νερό, καθαριότητα, κ.ά.) μειώνονται οι 
δαπάνες για την Παιδεία κάτω από το 3% του ΑΕΠ 
και μειώνονται κατά 50% τα έσοδα των σχολικών 
επιτροπών για τις λειτουργικές δαπάνες των σχο-
λείων! Η πολιτική αυτή υπάγεται στη λογική της 
απεμπόλησης από το κράτος της υποχρέωσης για 
παροχή δημόσιας και δωρεάν παιδείας και της 
περικοπής των κοινωνικών δαπανών.

Στο «Νέο Σχολείο» εισάγεται πλέον σε μεγαλύ-
τερο βαθμό ο «θεσμός» του ευέλικτου και ελα-
στικά εργαζόμενου εκπαιδευτικού. Το όνομα του 
είναι αναπληρωτής ΕΣΠΑ πλήρους ή μειωμένου 
ωραρίου. Πληρώνεται από το κοινοτικό αυτό πρό-
γραμμα που θα έχει ισχύ μέχρι το 2013  και μετά; 
Διεκδικούμε την κάλυψη των θέσεων με μόνι-
μους εκπαιδευτικούς, με πλήρη εργασιακά και 
ασφαλιστι κά δικαιώματα. 

Συγχωνεύσεις και καταργήσεις 
«Ο Καλλικράτης»  
της εκπαίδευσης
Με συνοπτικές διαδικασίες επίσης το Υπουργείο 
Παιδείας ανακοινώνει μεγάλης έκτασης συγχω-
νεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων. Στο 
όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας θέλουν να 
διαλύσουν τα μικρά σχολεία και τα συστεγαζόμενα 
και να φτιάξουν τα πολυπληθή, μαζικά, απρόσωπα, 
«πολυδύναμα» σχολικά κέντρα. Οι συνενώσεις
καταργήσεις των σχολικών μονάδων θα αυξήσουν 
τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Η αύξηση του 
αριθμού των μαθητών θα υποβαθμίσει το εκπαι-
δευτικό έργο, θα μεγαλώσει τις μορφωτικές ανι-
σότητες και είναι επικίνδυνη για τα παιδιά μας στις 
υπάρχουσες συνθήκες (ελλείψεις σε υλικοτεχνικές 
υποδομές, προβληματικά κτίρια κλπ). Σημειώνου-
με πως το μοντέλο των «πολυδύναμων σχολικών 
κέντρων» έχει αποτύχει οικτρά διότι αναπαράγει 
και γιγαντώνει κοινωνικά φαινόμενα (απρόσωπη 
βία, καταστροφές και βανδαλισμοί κλπ). Για όλους 
αυτούς τους λόγους είμαστε ενάντιοι στην κατάρ-
γηση και συγ χώνευση σχολικών μονάδων και 
τμημάτων σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμά-
των των παι διών μας.

Με τα επικοινωνιακά σλόγκαν όπως: «Πρώτα ο 
μαθητής», «Ψηφιακό Σχολείο», «Πράσινο Σχο-
λείο», «Νέο σχολείο», το Υπουργείο Παιδείας θέ-
λει να δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα, 
που δυστυχώς όμως δεν αλλάζει την κατάσταση 
στο σημερινό σχολείο. 



Τα οράματα μας για τα παιδιά μας και για την εκπαίδευση δε χωράνε στους γκρί-
ζους τοίχους του «παλιού» σχολείου ούτε στις θολές ιδέες του «νέου». Γονείς και 
εκπαιδευτικοί ενώνουμε τις δυνάμεις μας!

Προβάλλουμε την ανάγκη για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που:

➜  Θα ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών και θα προστα-
τεύει τα δικαιώματα τους στην ολόπλευρη γνώση και κριτική σκέψη.

➜  Θα έχει λιγότερη ύλη και περισσότερη χαρά και πολιτισμό για τα παιδιά. 

➜   Θα διατίθεται για αυτό το 15% του ΓΚΠ και δε θα συνδέεται με την οικο νομική 
ασφυξία των αγορών και των «χορηγών».

➜  Δε θα υποχρεώνει τους γονείς να πληρώνουν από την τσέπη τους για τη μόρ-
φωση των παιδιών τους.

➜  Θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!

Ήρθε η στιγμή να ενώσουμε την αγωνία μας,  
την οργή μας και τους πόθους μας!

Δεν υπερασπιζόμαστε το «παλιό σχολείο»

 Για ένα καλύτερο αύριο!  
Για τα παιδιά μας!


