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ΨΗΦΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

•Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
που καταργεί το δικαίωμα του μαθητή να επιλέγει τη δεύτερη γλώσσα που επιθυμεί να
διδαχθεί.

Η απόφαση αυτή, ελέω μνημονίου, όχι μόνο καταργεί οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και
θα δημιουργήσει προβλήματα ανάμεσα στους διδάσκοντες όλων των ειδικοτήτων μέσα στα
σχολεία , αλλά και θα εξαναγκάσει μαθητές σε «υποχρεωτική» μετακίνηση σε άλλα
σχολεία, για να διδαχθούν τη γλώσσα της επιλογής τους ή θα τους οδηγήσει στα
φροντιστήρια.
•Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου να ανακαλέσει την απαράδεκτη αυτή απόφαση και να
κάνει σεβαστή την επιθυμία των μαθητών στην επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας
(Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά-Ισπανικά).
•Καλούμε ιδιαίτερα τους διευθυντές των σχολείων να μην επιτρέψουν την υλοποίηση αυτής
της απόφασης που θα οδηγήσει στην περαιτέρω συρρίκνωση των σχολείων και στον
απαράδεκτο από παιδαγωγικής άποψης διαχωρισμό τους με βάση τη διδασκαλία ξένης
γλώσσας.
•Καλούμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να μην συναινέσουν στην πολιτική του
Υπουργείου, να μη συνεργασθούν με τη διοίκηση για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και
να μη δεχθούν τη μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολεία.
•Τέλος καταγγέλλουμε την πολιτική του μνημονίου που οδηγεί στη συρρίκνωση της
δημόσιας εκπαίδευσης, μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής είναι αδύνατη η επίλυση των
προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στους μαθητές, στους γονείς και στους διδάσκοντες
εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών.
•Καλούνται όλοι οι σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικών Π.Ε., Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί των
ξένων γλωσσών την Δευτέρα, 20/6, ώρα11:30, σε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της
Δ.Δ.Ε Ανατ.Αττικής, στην πλατεία του Γέρακα, για να απαιτήσουμε από τον προϊστάμενο
της Δ.Δ.Ε τη μη εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
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◦Ε΄ ΕΛΜΕ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
◦Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ
◦Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

◦2Ο ΓΥΜΝ.ΓΕΡΑΚΑ
◦ΚΑΛΛΙΤ .ΣΧΟΛ. ΓΕΡΑΚΑ
◦2Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΝΑΒΥΣΟΥ
◦ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ
◦Κοτρώνης Δημ. Πρ. Εν. Συλλ. Γονέων Παλλήνης
◦Παπαγεωργίου Θ. Γραμμ. Εν. Συλλ. Γονέων Μαρκόπουλου- Πορτοράφτη
◦2Ο Δημοτικό Γέρακα
◦3ο Δημοτικό Γέρακα
◦Ένωση Συλλόγων Γονέων Γέρακα
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