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Συνάδελφοι γονείς,
Όλοι γνωρίζουµε και βιώνουµε καθηµερινά την κατάσταση που
επικρατεί στα σχολεία, τα προβλήµατα σε σχέση µε το εκπαιδευτικό
σύστηµα, την σχολική στέγη και τις υποδοµές, αλλά και κοινωνικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως γονείς στο µεγάλωµα των παιδιών.
Οι γονείς αποτελούµε έναν από τους βασικούς εταίρους της
σχολικής κοινότητας, έχουµε λόγο και ρόλο και µέσα στη σχολική
κοινότητα αλλά και στην κοινωνία. Έχουµε λοιπόν χρέος και πρέπει να
συµµετέχουµε στις όποιες µεταρρυθµίσεις σχεδιάζονται και
εφαρµόζονται πλέον για την παιδεία.
Πρέπει να συµµετέχουµε στα θεσµοθετηµένα όργανα του
κινήµατος των γονέων, στο σύλλογο γονέων, στις ενώσεις, στην
οµοσπονδία, στη σχολική επιτροπή που διαχειρίζεται τα οικονοµικά του
σχολείου, στο σχολικό συµβούλιο.
Ως γονείς πρέπει να ανησυχούµε
για την ποιότητα της
παρεχόµενης παιδείας, για τη λειτουργία της σχολικής µονάδας, για το
εκπαιδευτικό έργο, να αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες στους τοµείς του
πολιτισµού, του αθλητισµού, της προστασίας του περιβάλλοντος, να
είµαστε ενηµερωµένοι και να αγωνιζόµαστε για τη συνεχή βελτίωση των
συνθηκών µέσα στις οποίες τα παιδιά µας περνούν τη µισή παιδική και
εφηβική ηλικία.
Κάθε σχολική χρονιά ξεκινούσε µε τα συνηθισµένα πλέον
προβλήµατα, ελλείψεις καθηγητών και δασκάλων, προβλήµατα στα
ολοήµερα, καταλήψεις, καταγγελίες συλλόγων.
Η ένωση ήταν κοντά στους συλλόγους στηρίζοντας τα αιτήµατά
τους.
Καλέσαµε στην αρχή, µετά την εκλογή µας, µε έγγραφο τους
συλλόγους να καταθέσουν τα προβλήµατά τους.
Μετά από αναφορές - καταγγελίες στη συνέλευση της ένωσης εκ
µέρους των συλλόγων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, στείλαµε
στους διευθυντές έγγραφο µε τη σχετική νοµοθεσία, ώστε να µην
εκβιάζουν ψυχολογικά τους συλλόγους να συµµετέχουν στα έξοδα των
σχολείων, είτε είναι λειτουργικά, είτε αφορούν εξοπλισµό.

Ασχοληθήκαµε µε το κάθε σχολείο που απευθύνθηκε σε µας
ξεχωριστά είτε για βοήθεια στις εκλογικές διαδικασίες τους, είτε σε
προβλήµατα που προέκυψαν µε τους διευθυντές των σχολείων που δεν
συνεργάζονται µε τον σύλλογο γονέων, βάζοντας τροχοπέδη στη
λειτουργία του, θέλοντας το σύλλογο µόνο να ενισχύει οικονοµικά σε
κάποια έξοδα.
Συµµετείχαµε σε εκδηλώσεις σχολείων όπου καλεστήκαµε,
οργανώσαµε µε επιτυχία την Ηµερίδα για τον ιό της γρίπης Η1Ν1,
συµµετείχαµε σε ηµερίδα για την ασφάλεια στα σχολεία, µε τον τότε
υφυπουργό προστασίας του Πολίτη κ. Βούγια.
Στα πλαίσια των διεκδικήσεών µας, της προβολής των θέσεών µας
και τους σκοπούς της ένωσης, κάναµε δηλώσεις σε εφηµερίδες Αγγελιοφόρος- και δηµοσιοποιήσαµε τα προβλήµατα των σχολείων.
Τα αιτήµατα και οι στόχοι της ένωσης γονέων του ∆
διαµερίσµατος (τώρα Κοινότητας) που αφορούν γενικότερα το
εκπαιδευτικό σύστηµα, τους µαθητές, τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς και µε την ευθύνη που αναλάβαµε από τις τελευταίες
αρχαιρεσίες απέναντι στους γονείς και τους µαθητές, Ζητάµε.
1. ∆ηµόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθµίδες.
2. Αύξηση των δαπανών για την παιδεία.
3. 12χρονη υποχρεωτική ∆ηµόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους.
4. ∆ίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή - Νηπιαγωγείο.
5. ∆ιαπολιτιστική
και
αντιρατσιστική
εκπαίδευση,
πλήρη
ενσωµάτωση των παιδιών των τσιγγάνων, των παλιννοστούντων,
των µεταναστών και των προσφύγων.
6. Πλήρη κάλυψη της εκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρίες, µε
µαθησιακά προβλήµατα λόγου κ. οµιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
7. Ουσιαστική αναβάθµιση των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και κατοχύρωση των
Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων.
8. Μείωση του ανώτατου ορίου µαθητών ανά τµήµα µε 20 µαθητές
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
9. Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστηµα µετάβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
10. Μόνιµοι διορισµοί εκπαιδευτικών.
Αγαπητοί γονείς, σ΄ αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν, η
πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ. δουλέψαµε και προσπαθήσαµε να
ανταπεξέλθουµε στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις µας.
Αφιερώσαµε όσο χρόνο µπορούσαµε για να διεκδικήσουµε και να
δώσουµε λύσεις στα προβλήµατα που µας υποδείξατε, προσπαθώντας να
χτίσουµε ένα καλύτερο αύριο για την εκπαίδευση των παιδιών µας.
Σας ευχαριστούµε

