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ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα κάθε λαϊκή οικογένεια.
Είναι γνωστά τα εμπόδια που συναντά στον αγώνα για να μορφώσει τα παιδιά της.
Παρά τις προσπάθειες και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών, το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα
σύστημα σκληρό, βαθιά ταξικό που κάνει χιλιάδες παιδιά να αποστρέφονται τη γνώση ή να μένουν πίσω
στην προσπάθεια να την κατακτήσουν.
Η απουσία Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης είναι μόνο δύο χαρακτηριστικά
παραδείγματα.
Πάνω απ' όλα είναι η ίδια η δομή και το περιεχόμενο του σχολείου, που προάγει άλλοτε τον
ανορθολογισμό, άλλοτε την αντιεπιστημονική θεώρηση του κόσμου.
Η ΕΛΜΕ μας, μαζί με τους συναδέλφους, έχει δώσει σκληρούς αγώνες για ένα σχολείο που θα μορφώνει
και θα διαπαιδαγωγεί ολόπλευρα τα νέα παιδιά. Για την καθιέρωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας και
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Θα συνεχίσει να το κάνει.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς όταν μαθητές μας δυσκολεύονται, φτάνουν να τα παρατάνε.
Όταν οι γονείς τους προσπαθούν να στερηθούν ακόμα και τα στοιχειώδη για να καταφύγουν στα
Φροντιστήρια. Άλλωστε, τον καλύτερό μας εαυτό δίνουμε κάθε μέρα μέσα στο σχολείο, παρότι μπαίνουμε
σε τάξεις με 25 μαθητές και άνω.
Τα τελευταία χρόνια, σωματεία, Λαϊκές Επιτροπές σε Δήμους και Γειτονιές, Ενώσεις Γονέων πήραν την
πρωτοβουλίες της οργάνωσης δωρεάν μαθημάτων αλληλεγγύης, σε όσα παιδιά χρειάζονται επιπλέον
στήριξη. Σε αυτές βοήθησαν με το μεράκι τους, ανιδιοτελώς, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μόνιμοι,
συνταξιούχοι ή αδιόριστοι.
Πρόκειται για σπουδαίες προσπάθειες, με σημαντικά αποτελέσματα.
Στήριξαν εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα μετά δυσβάσταχτα έξοδα
που τους φορτώνει κάθε χρόνο το εκπαιδευτικό σύστημα!
Δίδαξαν το πιο σημαντικό μάθημα!
Αυτό της Αλληλεγγύης εργαζόμενου προς εργαζόμενο!
Σε καλούμε να στηρίξεις και αυτές τις προσπάθειες, παράλληλα με τον καθημερινό αγώνα μέσα στην
τάξη!
Προσπάθειες σαν αυτές της Ένωσης Γονέων στη Νίκαια, των σωματείων και των Λαϊκών Επιτροπών
στους Δήμους της Α΄ και Β' Πειραιά.
Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να βοηθήσει μπορεί να απευθυνθεί στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ.
Ταυτόχρονα διεκδικούμε και παλεύουμε:
ü Πρόσθετη και Ενισχυτική Διδασκαλία
ü 20 μαθητές στην τάξη, 15 στις κατευθύνσεις
ü Μόνιμους, μαζικούς διορισμούς
ü Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών για τη μόρφωση των παιδιών τους
ü Δωρεάν γεύμα για όλα τα παιδιά με ευθύνη της κυβέρνησης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

