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• Δεκατετράχρονη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο δημόσιο και δωρεάν Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά 4-6 

χρονών. Κανένα παιδί 4-6 ετών έξω από το δημόσιο σχολείο. 

 

• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. 

Χρόνια τώρα οι αναπληρωτές-συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην 

εκπαίδευση και ως εκ τούτου πρέπει να μονιμοποιηθούν με διορισμό όπως γίνεται και σε 

άλλους κλάδους του Δημοσίου. Διορισμό των συμβασιούχων εκπαιδευτικών που καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες τώρα! Μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή. 

Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα.  

 

•Διαχωρισμός θρησκευτικής πεποίθησης και εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

• Μείωση του αριθμού των μαθητών από φέτος ανά τάξη με στόχο 20 μαθητές στο Δημοτικό και 

15 Νηπιαγωγείο. Αναλογία εκπαιδευτικών- μαθητών, 1:15 στο νηπιαγωγείο, 1:20 στο δημοτικό 

σχολείο. 

 

• Χρηματοδότηση για να λειτουργούν με πληρότητα όλες οι δομές εκπαίδευσης. Κτιριακές 

υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 14χρονου δημόσιου σχολείου. 

Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της 

εκπαίδευσης. Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για όλα τα σχολεία και εξοπλισμό τους με τα 

απαιτούμενα μέσα. 

 

• Το διδακτικό ωράριο που ισχύει στα πολυθέσια να ισχύει και στα ολιγοθέσια. Το διδακτικό 

ωράριο των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια να γίνει ίδιο με των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας. Το ίδιο να ισχύει και για τους διευθυντές και υποδιευθυντές.  

 

• Δημιουργία θέσης σε κάθε πολυθέσιο σχολείο ενός επιπλέον εκπαιδευτικού για ενισχυτική 

διδασκαλία και σε τάξεις που υπάρχει παιδαγωγική ανάγκη. 

 

• Ικανός αριθμός εκπαιδευτικών στη διάθεση της Διεύθυνσης εκπαίδευσης που θα καλύπτουν 



έκτακτες ανάγκες.  

 

• Νέα σχολικά προγράμματα και βιβλία που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μορφωτικές 

ανάγκες των μαθητών, για μια δημοκρατική –ριζοσπαστική εκπαίδευση της ολόπλευρης γνώσης 

και της κριτικής σκέψης.  

Νέα ενιαία αναλυτικά προγράμματα και στόχοι προσαροσμένα στην ηλικία των μαθητών. 

Ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών  ώστε να παρέχει περιθώρια ελευθερίας και ανάληψης 

πρωτοβουλιών στον εκπαιδευτικό.  

Μείωση της διδακτέας ύλης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, απλοποίησή της και  προσαρμογή 

του περιεχομένου της στις ανάγκες του συνόλου των μαθητών, ενίσχυση της βιωματικής 

μάθησης. 

 

• Στήριξη όλων των μαθητών που έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες με λειτουργία Τμημάτων 

Ένταξης σε όλα τα σχολεία. Ικανοποίηση όλων των αναγκών της Παράλληλης στήριξης στα 

Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες για ειδική αγωγή για όλες 

τις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος και των ωρών του ολοήμερου.  

 

• Ορισμός σταθερού εκπαιδευτικού, υπεύθυνου για το Ολοήμερο σε σχολεία με 2 τμήματα 

ολοημέρου και πάνω. 

 

• Να εγγράφονται όλοι οι μαθητές χωρίς διακρίσεις στο ολοήμερο αρκεί να το επιθυμεί με 

δήλωσή του ο γονέας ή κηδεμόνας. 

 

• Δωρεάν γεύμα από δημόσιο φορέα σε όλους τους μαθητές του ολοήμερου στα Δημοτικά 

Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε όσο 

δυνατόν περισσότερες λαϊκές συνοικίες και περιοχές, με προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού 

και εξασφαλίζοντας όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίησή του.  

 

• Θεσμοθέτηση στοχευόμενων παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων με 

συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα διδακτικής και παιδαγωγικής εμβάθυνσης, που θα λογίζεται ως 

ώρα διδακτική. 

 

• Κατάργηση όλου του θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης. Κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο ο 

Σύλλογος Διδασκόντων. 

Άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το νέο σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο.  



 

• Επαναφορά των διδασκαλείων, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, συνέχιση του προγράμματος 

Α και Β' επιπέδου ΤΠΕ για όλους τους συναδέλφους. 

 

• Άμεση χρηματοδότηση προγράμματος για την εξομοίωση πτυχιούχων παιδαγωγικών 

ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών στα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων. 

 

• Υποστήριξη με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί) και 

βοηθητικό προσωπικό (τραπεζοκόμοι, προσωπικό για την καθαριότητα) των σχολείων και 

νηπιαγωγείων. 

 

• Γενναίο πρόγραμμα ενίσχυσης, ίδρυσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών στα σχολεία. Δημιουργία 

αίθουσας πληροφορικής ενταγμένη στο πρόγραμμα των βιβλιοθηκών έτσι που να λειτουργεί και 

ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για όλα τα παιδιά.  

 

• Να δοθεί ειδική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων που 

προγραμματίζουν τα σχολεία.  

 

• Ένταξη στα σχολεία και στις τάξεις όλων των προσφυγόπουλων-μεταναστόπουλων με 

παράλληλη λειτουργία τμημάτων υποδοχής.  

 

• Πλήρη εργασιακά δικαιώματα και δωδεκάμηνη σύμβαση για τους αναπληρωτές. Κάλυψη 

εξόδων πρώτης εγκατάστασης των αναπληρωτών. 

 

• Αυξήσεις στους μισθούς ώστε για να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας. Ριζική 

αλλαγή του φορολογικού συστήματος προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Αφορολόγητο στις 

12 χιλιάδες ευρώ.  

 

 

 


