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ΜΕΡΟΣ Α΄- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

- Εισαγωγή 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, με το Γραφείο Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων και το ΚΕ.ΣΥ.Π, οργάνωσε ως «Κοινό 

Σχολικό Συμβούλιο» μαθητών Λυκείου και Πολιτειακών θεσμών την ημερίδα με θέμα: «Η 

Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές». Η δράση εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ με το υπ’ αριθ. Φ20.1/229250/Δ2/29-12-2017 έγγραφό του. Η Ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 στις 10.00π.μ. εντός του αμφιθεάτρου 

ΤΕΕ Μαγνησίας, ενώ η συμμετοχή σε αυτή ήταν προαιρετική και δωρεάν.  

 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της δράσης, τρεις μαθητές από τα δεκαπενταμελή μαθητικά 

συμβούλια των Λυκείων της Μαγνησίας και των ΣΜΕΑΕ, εξέθεσαν τις απόψεις, τους 

προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την παιδεία και το συνυφασμένο με αυτή μέλλον 

τους, στους κορυφαίους Πολιτειακούς θεσμούς, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς  τους. 

Τις τοποθετήσεις των μαθητών συμπλήρωσαν οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπρόσωποι 

των Συλλόγων Διδασκόντων κάθε Λυκείου, οι οποίοι τους συνόδευσαν. Τη συζήτηση συντόνισε 

ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Δρ. Σαβελίδης Σωκράτης και η 

υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ εκπαιδευτικός Σοφία Κανταράκη . 

 

Κεντρικός σκοπός της δράσης ήταν οι Πολιτειακοί θεσμοί του τόπου να γίνουν κοινωνοί 

των προβλημάτων, των απόψεων και των προτάσεων των νέων μας, και ιδιαίτερα των μαθητών 

μας, αναφορικά  με την παρεχόμενη εκπαίδευση, τη σχολική ζωή, τις προοπτικές και το μέλλον 

τους. Τελικός στόχος ήταν η, από μεριάς της Πολιτείας, αξιοποίηση των πληροφοριών, που οι 

μαθητές παρείχαν, ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση, να 

αναπτυχθούν νέες καινοτόμες πρακτικές και σχεδιασμοί, οι οποίοι θα συντελέσουν στη 

δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τους νέους μας. Επιπλέον, η δράση συντέλεσε στην 

ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των θεσμών της Εκπαίδευσης, της 

Πολιτείας και της Δημοκρατίας. 

- Οργάνωση και Διαδικασίες 

 

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ενημερώθηκαν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΔΔΕ Μαγνησίας για τη δράση και τους επιδόθηκε σχετικό 

φύλλο διαδικασιών, στο οποίο αναφέρονταν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της. Οι 

διαδικασίες που όφειλαν να ακολουθήσουν ήταν οι εξής: 

Η πραγματοποίηση σχετικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να οριστεί ο 

εκπρόσωπος του Συλλόγου, ο οποίος μαζί με τον Διευθυντή να συνοδεύσει τους μαθητές 

στη συνάντηση. 

Η ενημέρωση των μαθητών και ειδικά του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, ώστε 

να προβεί σε ενέργειες π.χ. Γενική Συνέλευση για να διατυπωθούν απόψεις, προβλήματα 

και προτάσεις, οι οποίες να απευθύνονται στις πολιτειακές αρχές, να αναφέρονται σε 

εκπαιδευτικά ζητήματα και να σκοπεύουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα 
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σχολεία. Η καταγραφή των απόψεων, προτάσεων και προβληματισμών που θα 

αναφέρονταν στην ημερίδα προτάθηκε να είναι ολιγόλογη αλλά περιεκτική (διάρκειας 

περίπου πέντε λεπτών και έκτασης μίας σελίδας Α4) σε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο να 

αναφέρεται το όνομα του σχολείου, αλλά όχι τα ονόματα των μαθητών. Το υπόμνημα 

προτάθηκε να αναπαραχθεί σε 25 αντίτυπα, προκειμένου τα υπομνήματα όλων των 

Σχολείων να διανεμηθούν στους παρευρισκόμενους Πολιτειακούς φορείς.  

Η δήλωση των μαθητών στο Διευθυντή του σχολείου των τριών εκπροσώπων τους (μέλη 

του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου) για να παραστούν στο συμβούλιο. Για τη 

συμμετοχή των μαθητών σε αυτό ήταν απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των 

κηδεμόνων τους.  

Η ενημέρωση της ΔΔΕ Μαγνησίας, μέχρι την Τρίτη 16 Ιανουαρίου, για τα ονόματα των 

μαθητών, των εκπαιδευτικών και γονέων οι οποίοι θα συμμετείχαν στη δράση. 

Η κατάρτιση με το Σύλλογο Διδασκόντων σχετικής πράξης έγκρισης της μετακίνησης 

μαθητών και εκπαιδευτικών και διασφάλιση, σε συνεργασία με τους γονείς, της ασφαλούς 

μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σχολεία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681Β΄) 

Η μέριμνα για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (αφορούσε Διευθυντές των Σχολείων 

εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου) και τυχόν διαμονής  των μαθητών μέσω των 

αρμοδίων Δήμων με βάση την αναλογική εφαρμογή των εδαφίων 18, 23, 30 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).  

Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που δίδασκαν τη μέρα διεξαγωγής της ημερίδας σε 

τμήματα των οποίων οι μαθητές θα συμμετείχαν στην ημερίδα, να μην παραδώσουν 

καινούργια ύλη και να μεριμνήσουν να μην υπάρχει ωριαία γραπτή εξέταση, ώστε να μην 

διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της Σχολικής μονάδας. 

- Προσκεκλημένοι 

 

Στο Κοινό Σχολικό Συμβούλιο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν και συμμετείχαν: 

Από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: τρείς μαθητές – εκπρόσωποι των 15μελών Μαθητικών 

Συμβουλίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, ο/η Διευθυντής/τρια κάθε 

συμμετέχοντος Σχολείου, ένας εκπαιδευτικός-εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων και 

ένας κηδεμόνας-εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων κ Κηδεμόνων του Σχολείου. Συνολικά 

συμμετείχαν 34 Σχολεία εκ των οποίων τα 31 είναι Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια και τα 

3 είναι Σχολεία Ειδικής Αγωγής κ Εκπαίδευσης. Συνολικά μετείχαν περί τους 120 μαθητές 

από ολόκληρη τη Μαγνησία.  

Από μεριάς Πολιτειακών Θεσμών ήταν προσκεκλημένοι να συμμετέχουν αυτοπροσώπως 

(όχι μέσω αντιπροσώπου ή αποστολής κειμένου): Η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα 

Παπανάτσιου, η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ Βορείων Σποράδων Δωροθέα 

Κολυνδρίνη, οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μάκης Μπαλλής, 

Χρήστος Μπουκώρος, Κώστας Στεργίου, οι Δήμαρχοι της Μαγνησίας και των Βορείων 

Σποράδων: Αλμυρού Δημήτριος Εσερίδης, Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης, Βόλου Θάνος 

Θεοδώρου, Ζαγοράς-Μουρεσίου Παναγιώτης Κουτσάφτης, Νοτίου Πηλίου Νικόλαος 

Φουρτούνας, Ρήγα Φεραίου Δημήτριος Νασίκας, Σκιάθου Δημήτριος Πρεβεζάνος, 

Σκοπέλου Χρήστος Βασιλούδης, η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας Μαρία Γιαννουλή,  ο 
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Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ηλίας Κουτσερής και η πρόεδρος του ΤΕΕ 

Μαγνησίας κ Νάνσυ Καπούλα. 

Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και 

Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  Καθηγητής  Γεώργιος 

Πετράκος και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ Γεώργιος Πολύζος. 

Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση ήταν τέλος οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας και 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι εκπαιδευτικών Θεμάτων, οι υπεύθυνοι 

Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Διευθυντές των Γυμνασίων και ΕΚ της Μαγνησίας. 

 

- Διεξαγωγή της Δράσης 

 

Η δραστηριότητα προγραμματίστηκε να εξελιχθεί και εξελίχθηκε ως ακολούθως: 

 Οι Διευθυντές των Λυκείων, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων διδασκόντων, οι εκπρόσωποι 

των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και οι τρείς μαθητές-εκπρόσωποι κάθε σχολείου 

κλήθηκαν να παραβρίσκονται εντός του αμφιθεάτρου ΤΕΕ Μαγνησίας την Παρασκευή 

19 Ιανουαρίου 2018 στις 9.30, μισή ώρα πριν την έναρξη της Ημερίδας.  

 Με την έναρξη της δράσης, οι πολιτειακοί φορείς απηύθυναν έναν ολιγόλεπτο 

χαιρετισμό στους μαθητές, αναφέροντας τις σχετικές με την εκπαίδευση και την παιδεία 

αρμοδιότητές τους και τους τομείς που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της. 

 Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των μαθητών, με βάση την αριθμητική και αλφαβητική 

σειρά των σχολείων τους, κλίθηκαν να αναφερθούν στα προβλήματα τα οποία είχαν 

προσδιορίσει. Οι εισηγήσεις των μαθητών πραγματοποιήθηκαν με βάση τις αρχές του 

δημοκρατικού και ακαδημαϊκού διαλόγου. 

 Ζητήθηκε, αφού ολοκληρώσουν, να καταθέσουν στη γραμματεία το υπόμνημα με τις 

θέσεις τους. 

 Προγραμματίστηκε να ακολουθήσει διαλογική συζήτηση των συμμετεχόντων, με 

συντονιστή της διαδικασίας το Διευθυντή της ΔΔΕ Μαγνησίας, κ. Σωκράτη Σαβελίδη. 

  

- Δελτία Τύπου 
 

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας εξέδωσε τρία Δελτία τύπου σχετικά με τη Δράση «Η 

Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές». Το περιεχόμενο του πρώτου στις 12-01-2018 

ανέφερε τη διοργάνωση της ημερίδας, το θέμα της και τους στόχους της, ενώ το δεύτερο 

στις 15-01-2018 ενημέρωνε σχετικά τα ΜΜΕ Μαγνησίας. Το τρίτο Δελτίο Τύπου στις 26-

01-2018, μετά την πραγματοποίηση του Κοινού Σχολικού Συμβουλίου, απευθυνόταν προς 

τα ΜΜΕ, περιγράφοντας τη διεξαγωγή και την έκβασή του και απαριθμώντας τα άμεσα, 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματά του. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ 15μελων ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

 

Κατωτέρω παρατίθενται συγκεντρωτικά τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στα υπομνήματα των σχολείων. Καταβλήθηκε προσπάθεια 

καταγραφής όλων των προβληματισμών και προτάσεων ανά κατηγορία. 

- Νομοθεσία/ εκπαιδευτικό σύστημα, Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Βαθμολογία/ ενδοσχολικές εξετάσεις 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ανάγκη για σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Να υπάρξει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. 

Όχι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Οι αλλαγές να ανακοινώνονται έγκαιρα, ώστε 

να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για 

προετοιμασία. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα: να ακολουθεί τις 

ανάγκες των μαθητών. 

Να υπάρχει συνάφεια μεταξύ παρεχόμενης 

γνώσης από ΑΕΙ –ΤΕΙ και των απαιτήσεων της 

αγοράς εργασίας. 

Ορθολογικότερος διαχωρισμός των ομάδων 

προσανατολισμού στη Β’ και Γ’ Λυκείου. 

 

Κατάργηση ορίου στο εισόδημα για να εγγραφεί 

κάποιος εργαζόμενος ανήλικος σε εσπερινό. 

 

Μάχιμοι καθηγητές να βγάζουν τα θέματα στις 

Επιτροπές των Πανελλαδικών εξετάσεων. 

Θεσμοθέτηση Κεντρικού Μαθητικού 

Σταθερό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Μείωση εξεταζομένων μαθημάτων ή εισαγωγή μέσω ενός 

αξιόπιστου εθνικού απολυτηρίου. 

 

Είτε όχι μόνο Πανελλαδικές ως κριτήριο εισαγωγής, αλλά 

συνυπολογισμός βαθμών των τριών τάξεων του Λυκείου με σχετική 

ποσόστωση 

Ή κατάργηση εξετάσεων ή ας ανατεθεί το έργο αυτό στα 

Πανεπιστήμια, είτε τα θέματα των Πανελλαδικών να είναι με βάση 

τα παραδείγματα και την ύλη των σχολικών βιβλίων. 

 

Να δίνεται δυνατότητα εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές και στην 

Αστυνομία και στους μαθητές των Εσπερινών. 

Ψυχολογικά τεστ στους εκπαιδευτικούς που διορθώνουν τα γραπτά. 

 

Πρόβλημα: λύκειο είναι πλέον προθάλαμος του πανεπιστημίου, 

μοναδικός στόχος μαθητών η επιτυχία στις πανελλήνιες. 

Να γίνει λιγότερο εξετασιοκεντρικό σύστημα. 

 

Αποδέσμευση από τις εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση/ Κατάργηση Πανελλαδικών εξετάσεων. 

Να δημοσιευθεί εγκαίρως με σαφήνεια ο τρόπος πρόσβασής στην 

Αξιοκρατική αξιολόγηση μαθητών. 

Κατάργηση βαθμών/ βαθμοθηρίας. 

 

Αντί για ακαδημαϊκό 4μηνο → 2μηνο για 

καλύτερη αξιολόγηση των μαθητών. 

 

Να βρεθούν και άλλα κριτήρια 

αξιολογήσεως, ποιοτικά και μετρήσιμα, 

όχι μόνο με αποστήθιση ή με 

διαγωνίσματα. 

 

Ενδοσχολικές εξετάσεις μόνον στα βασικά 

μαθήματα  (π.χ. όχι τα καλλιτεχνικά). 

Διαχωρισμός των ενδοσχολικών 

εξετάσεων του Λυκείου τον Ιανουάριο και 

Ιούνιο με τη μισή εξεταστέα ύλη κάθε 

φορά. 

 

Προαγωγικές εξετάσεις σε λιγότερα 

μαθήματα. 

Μείωση μαθημάτων για τις τελικές 

εξετάσεις κάθε τάξης σε 4. 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Συμβουλίου που θα εκφράζει τη γνώμη των 

μαθητών συμμετέχοντας  στη διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων του ΥΠΠΕΘ. 

 

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τη φετινή Α΄ Λυκείου. 

 

Η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις να γίνεται σε όσους 

επιθυμούν σε ένα μεταλυκειακό έτος. 

Συναρμογή με τις μαθησιακές επιλογές του μαθητή εντός του 

Λυκείου. 

 

Η βαθμολογία των τετραμήνων να 

παραμείνει ως έχει με βαθμό άριστα το 20 

και όχι με βάση γενικό χαρακτηρισμό (Α, 

Β, Γ). 

ΕΕΕΕΚ: 

Σαφής προσδιορισμός μαθητών που φοιτούν, 

σταθερότητα στα έτη φοίτησης, δυνατότητα 

φοίτησης σε δεύτερο ή/και τρίτο εργαστήριο, 

αύξηση ετών φοίτησης, νομοθετικό πλαίσιο 

πρακτικής άσκησης και εισαγωγή μαθητείας, 

νομοθετική ρύθμιση για θέματα 

επικινδυνότητας ως προς την συμπεριφορά 

βάση ψυχοπαθολογίας μαθητών. 

 

Η πρόσβαση στην εργασία για πολλούς είναι 

αδύνατη και οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., βάση 

νόμου, δεν έχουν πρόσβαση στο Ειδικό Λύκειο. 

ΕΕΕΕΚ: 

Αναδιάρθρωση του τίτλου σπουδών με ενδεχόμενες διαβαθμίσεις 

αντίστοιχες του τύπου φοίτησης. 

  

ΕΠΑΛ: 

Εργαζόμενοι μαθητές: να υπάρξει νομοθετική 

ρύθμιση, ώστε ο χρόνος της εργασίας τους σε 

συναφές με τον τομέα τους επάγγελμα να 

λογίζεται ως χρόνος παρακολούθησης της 

μαθητείας, με εξασφάλιση του σχετικού 

πιστοποιητικού. 

 

Αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου 

σπουδών και των τίτλων που απονέμονται από 

τα ΕΠΑΛ. Εκτεταμένη και λεπτομερής 

ενημέρωση του κοινού. 

ΕΠΑΛ: 

Οριστικοποίηση ύλης Πανελλαδικών. 

Αύξηση ποσοστού πρόσβασης σε Παν/μια και Πολυτεχνεία 

αποφοίτων ΕΠΑΛ. 

 

Κατάργηση των Πανελληνίων, Εισαγωγή με τον βαθμό απολυτηρίου 

στην τελευταία τάξη του λυκείου. 

 

Αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των μαθητών των ΕΠΑΛ στις 

στρατιωτικές σχολές και στα ΤΕΙ από 12% σε 15% και στα ΑΕΙ από 

1% στο 5%. 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Νομοθετημένη κατηγοριοποίηση του επιπέδου 

της επιστημονικής κατάρτισης και της 

δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση 

με βάση αυτή. 

Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων 

αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων. 

Διάκριση επιπέδου επαγγελματικών προσόντων 

μεταξύ των αποφοίτων ΕΠΑΛ. και ΓΕΛ. 

Ισότιμη αντιμετώπιση Γενικής και Επαγ/κής 

εκπαίδευσης από την  Πολιτεία.  

Ύπαρξη ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών ΕΠΑΛ και ΓΕΛ όσον 

αφορά την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

 

Διαχωρισμός μαθητών Γ’ Λυκείου σε όσους διεκδικούν θέση στην 

3/βάθμια εκπαίδευση και σε όσους ενδιαφέρονται μόνο για πτυχίο-

απολυτήριο. 
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- Ύλη, Ωρολόγιο πρόγραμμα, Εκπαιδευτικοί, Διδασκαλία 

 

ΥΛΗ 

ΑΥΞΗΣΗ/ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ 

ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Μεγάλος όγκος 

ύλης, πολλά και 

απαιτητικά 

αντικείμενα. 

 

Μείωση 

μαθημάτων 

Μείωση και 

αναμόρφωση/ 

εξορθολογισμός 

της ύλης. 

 

Περιεχόμενο: 

πιο κατανοητό 

Ύλη: 

συντομότερη, 

ουσιαστικότερη. 

 

Σύνδεση ύλης με 

τις ανάγκες της 

σύγχρονης 

πραγματικότητα

ς. 

Σωστός καταμερισμός ωρών 

στα μαθήματα που εξετάζονται 

Πανελλαδικώς (π.χ. Οικονομικό 

πεδίο 6 ώρες /εβδομάδα ιστορία 

κατεύθυνσης, το οποίο ΔΕΝ 

εξετάζεται Πανελλαδικά.  

 

Μείωση ωρών μαθημάτων που 

δεν εξετάζονται πανελλαδικώς. 

Αύξηση ωρών πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα (π.χ. όχι 

Ιστορία Κατεύθυνσης στο 

Οικονομικό Πεδίο). 

 

Αύξηση ωρών μαθημάτων 

Προσανατολισμού και τα Ειδικά 

μαθήματα στη Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου. 

 

Περισσότερες ώρες διδασκαλίας 

της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας, εργαστήρια στις 

θετικές επιστήμες. 

Αύξηση ωρών Γυμναστικής. 

 

Κατευθύνσεις Γ΄ Λυκείου: να 

Περισσότερα μαθήματα 

προσανατολισμού και 

επιλογής από τη Β΄ Λυκείου. 

Ειδικά μαθήματα των 

Πανελληνίων Εξετάσεων. 

 

Δραστηριότητες ατομικής 

έκφρασης σε καλλιτεχνικό 

και τεχνολογικό επίπεδο. 

Ανάδειξη δεξιοτήτων και 

ταλέντων μαθητών. 

Προώθηση του αθλητισμού 

και των καλών τεχνών εντός 

του σχολείου. 

 

Προσθήκη ή αύξηση ωρών 

μαθημάτων όπως φυσική 

αγωγή, μουσική, λογοτεχνία. 

 

Σεξουαλική αγωγή. 

Λατινικά στη Β΄ Λυκείου. 

 

Διατήρηση της πρωινής 

προσευχής και των 

Θρησκευτικών σαν βασικό 

μάθημα, χωρίς 

Ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθυστερημένο 

τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Τοποθέτηση όλων εγκαίρως,  σταθερά 

από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Έγκαιρη πρόσληψη Εκπ/κών 

Παράλληλης Στήριξης όλων των 

ειδικοτήτων. 

Σε περίπτωση απουσίας, άμεση 

αναπλήρωση, κυρίως στα μαθήματα των 

πανελλαδικών. 

Αναπληρωτές αρνούνται το διορισμό τους 

λόγω χαμηλής μοριοδότησης. 

 

Να διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητάς 

τους /μόνο Α΄ ανάθεσης. 

 

Αξιοκρατική και αντικειμενική 

αξιολόγηση όλων: μαθητές, καθηγητές, 

σχολικές μονάδες. 

 

Σωστή κατάρτιση, διαρκής ουσιαστική 

επιμόρφωση/ σεμινάρια στη παιδαγωγική 

κατάρτιση, στη διδακτική μεθοδολογία 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας και στις 

Νέες Τεχνολογίες. 

 

Απαρχαιωμένες μέθοδοι διδασκαλίας, 

ανάγκη για εκσυγχρονισμένη 

διδασκαλία με εποπτικά μέσα/ Η/Υ. 

Εκσυγχρονισμός με στόχευση στη 

βιωματική εκπαίδευση (περισσότερα 

πειράματα, ταινίες, εκδρομές, 

επισκέψεις σε μουσεία). 

 

Μαθήματα επικεντρώνονται κυρίως 

στο γνωστικό κομμάτι, καταλήγουν 

στην παπαγαλία. 

Μετάδοση γνώσεων, όχι μηχανική 

αποστήθιση. 

 

Έλλειψη της στόχευσης που να αφορά 

στη γενική παιδεία, στις σφαιρικές 

γνώσεις, την καλλιέργεια των κριτικών 

δεξιοτήτων των μαθητών. 

Πολύπλευρη μόρφωση και γνώση, 

ώστε οι τελειόφοιτοι να έχουν 

αποκτήσει κριτική σκέψη και να είναι 

ικανοί ως πολίτες. 

 

Ανάγκη για βιωματική μάθηση 

Εξασφάλιση ωρών διδασκαλίας για να 

εμπεδώνεται εμπειρικά – βιωματικά η 
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ΥΛΗ 

ΑΥΞΗΣΗ/ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ 

ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

διδάσκονται μόνο τα μαθήματα 

πανελλαδικών. 

τροποποιήσεις στα 

προϋπάρχοντα βιβλία. 

 

Νωρίτερη συνταξιοδότηση των 

καθηγητών για να μειωθεί το μεγάλο 

ηλικιακό χάσμα. 

Σωστές αμοιβές. 

γνώση. 

 

Προσανατολισμός στην καλλιέργεια 

της κριτικής σκέψης και στον ίδιο τον 

άνθρωπο. 

    ΕΕΕΕΚ: 

Αναδιάρθρωση 

προγράμματος σπουδών, 

ωρολογίου προγράμματος, 

αναλυτικών προγραμμάτων 

και πρόβλεψη μεγαλύτερης 

ευελιξίας. 

ΕΕΕΕΚ:  

Έλλειψη μόνιμου προσωπικού 

Καθημερινά από την έναρξη του 

σχολείου: ΕΕΠ (και Μουσικό) και ΕΒΠ 

(Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, 

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, 

Φυσικοθεραπεία, Σχολικό Νοσηλευτή). 

  

 ΕΠΑΛ: Προσθήκη επιπλέον 

ωρών στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

ώστε να γίνει τριετής από 

τετραετής η φοίτηση και στα 

εσπερινά ΕΠΑΛ. 

 

Περισσότερες εργαστηριακές 

ώρες και λιγότερες θεωρητικές. 

 

Διάρκεια 4-5 ώρες των 30 

λεπτών, με δύο-τρεις ώρες 

ακόμη αθλητικών, μουσικών, 

περιβαλλοντικών ή άλλων 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

ΕΠΑΛ: 

Ενίσχυση αντικειμένων που 

αφορούν στην καλλιέργεια 

δεξιοτήτων για την 

προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

Επιλογή π.χ. ιστορία, 

θρησκευτικά. 

Μόνιμος υπεύθυνος για τη βιβλιοθήκη  
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- Δραστηριότητες εκτός μαθημάτων, Πλήθος μαθητών ανά τμήμα, Φροντιστήρια 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

Ανάπτυξη δράσεων για την πολιτικοποίηση των μαθητών (ενημέρωση από 

ειδήμονες, σχολικές εκδηλώσεις). 

 

Τηλεδιάσκεψη για επαφή με άλλα σχολεία, συμμετοχή σε ημερίδες. 

Περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις, επισκέψεις, αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντός 

ωρολόγιου. 

Αλληλεπίδραση και με άλλους φορείς και θεσμούς της κοινωνίας 

(π.χ. πρώτες βοήθειες). 

 

Καλλιτεχνικές, αθλητικές δράσεις πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως 

κινηματογράφο, σκάκι, ωδείο.  

 

Επισκέψεις των Πολιτειακών Θεσμών στα Σχολεία, για να ενημερώνονται 

άμεσα για προβλήματα. 

 

Ανοιχτός ο χώρος  των σχολείων  τα απογεύματα, με ευθύνη του Δήμου,  για 

αθλητικές – πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 

Δωρεάν προληπτική ιατρική – εμβολιασμούς – παροχή ιατρικών βεβαιώσεων 

στο χώρο του σχολείου. 

Ιατρικές ενημερώσεις κατά του καπνίσματος και λοιπών εξαρτήσεων. 

 

Δράσεις αλληλεγγύης δενδροφύτευσης και παιχνιδιού.  

 

Σχολική Αθλητική Ομάδα, περισσότερες σχολικές αθλητικές δραστηριότητες 

και πρωταθλήματα, μάθημα Αυτοάμυνας και Πρώτων Βοηθειών, Θέματα 

Ισότητας, Διαιτολογία-Τροφογνωσία, Νοσηλευτική και Φροντίδα Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Ευεξία-Αισθητική, Ενδυμασία-Κόσμημα, Σαβουάρ Βιβρ, Θέματα 

Αγωγής Υγείας-Σταδιοδρομίας-Περιβάλλοντος-Πολιτισμού, Κυκλοφοριακή 

Μεγάλος αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, 

ειδικότερα στα μαθήματα 

Προσανατολισμού. 

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά 

τμήμα π.χ. στους 22, ώστε το κάθε μάθημα 

να γίνει πιο αποδοτικό. 

  

ΕΠΑΛ: Να λειτουργούν κάθε χρόνο όλα τα 

τμήματα ειδικότητας, ανεξαρτήτως αριθμού 

μαθητών. 

Επέκταση του θεσμού της μαθητείας για 

όλους τους τομείς και τις ειδικότητες.  

 

ΕΠΑΛ Σκοπέλου: Δημιουργία τουλάχιστον 

μιας επιπλέον ειδικότητα εκτός από τα 

Τουριστικά Επαγγέλματα, όπως 

Κομμωτικής, Μηχανολογίας. 

 

Έγκριση ολιγομελών τμημάτων. 

Έγκριση τομέων-Ειδικοτήτων από 5 

μαθητές και άνω στα περιφερειακά ΕΠΑΛ. 

 

Μείωση του ορίου δημιουργίας τμημάτων 

Γενικής Παιδείας από 15 σε 10 μαθητές, 

Ειδικότητας από 13 σε 7 μαθητές και 

Τομέων από 10 σε 5 μαθητές για τις 

αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. 

Απαραίτητα λόγω πολυμελών τμημάτων 

στο σχολείο. 

Ανάγκη για ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (όχι 

φροντιστήρια: Πρόσθετη οικονομική 

και χρονοβόρα επιβάρυνση για την 

πλειοψηφία των μαθητών). 

 

Η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν επαρκεί 

για να καλύψει τα απαιτητικά θέματα 

των Πανελληνίων εξετάσεων. 

 

Ανάγκη Ενισχυτικής διδασκαλίας στο 

σχολείο, αντί για φροντιστήρια από την 

αρχή του διδακτικού έτους. 

 

Υποχρεωτική λειτουργία ολοήμερου 

σχολείου για την κάλυψη των εργασιών 

στο σχολικό χώρο με τη βοήθεια 

καθηγητών αντίστοιχων ειδικοτήτων, 

αντί για ενισχυτική διδασκαλία. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

Αγωγή, Τεχνικές επιδιορθώσεις. 

ΕΕΕΕΚ: Ενημέρωση - εκπαίδευση της μαθητικής κοινότητας (μαθητές – γονείς 

– εκπαιδευτικοί) σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ 

ΕΕΕΕΚ: Ευελιξία στον τρόπο κατανομής 

και αριθμό μαθητών που φοιτούν ανά 

τμήμα ανάλογα με την αναπηρία και τη 

βαρύτητα 

  

 

  



17 
 

- Ψυχολογική Υποστήριξη, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) 

Απαραίτητη η παροχή υποστήριξης από σχολικό ψυχολόγο. 

Ανάγκη ύπαρξης Κοινωνικής Λειτουργού. 

Σεμινάρια, συζητήσεις συμβουλευτικής ψυχολογίας. 

Δημιουργία δομών για  κοινωνική και ψυχολογική στήριξη. 

Ανάγκη σωστής ενημέρωσης στον ΣΕΠ. 

 

Ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών των σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και τις επαγγελματικές διεξόδους 

που προσφέρουν. 

 

Καλύπτεται από καθηγητές που δεν έχουν τις περισσότερες φορές το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο 

για την υποστήριξή του. 

Ενημέρωση μαθητών για τις ειδικότητες που υπάρχουν στα ΕΠΑΛ. 

  

 

ΕΕΕΕΚ: 

Ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Παν/μια και τα ΤΕΙ αλλά και την Μεταλυκειακή τάξης 

Μαθητείας των ΕΠΑΛ. 

Θεσμοθέτηση προγραμμάτων μετάβασης στην ενήλικη ζωή με εποπτεία. 

 

Πλήρης η έλλειψη δομών για τους αποφοίτους. (Τι θα κάνουν οι μαθητές μετά το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
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- Βιβλία, Ανάγκες σε σχολικό εξοπλισμό, Ανάγκες σε κτηριακές υποδομές 

 

ΒΙΒΛΙΑ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Κακογραμμένα, συχνά 

ξεπερασμένα. Στριφνά, δυσνόητα 

και καθόλου ελκυστικά. 

 

Εκσυγχρονισμός, σχεδιασμός, 

αναπροσαρμογή και επανέκδοση 

των βιβλίων των ομάδων 

προσανατολισμού με κριτήριο τις 

απαιτήσεις των πανελλαδικών.  

 

Παροχή δωρεάν σχολικών 

συγγραμμάτων (π.χ. ξενόγλωσσα 

βιβλία). 

Αντικατάσταση των βιβλίων με 

πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα 

εργασίας π.χ. laptop. 

 

ΕΕΕΕΚ: 

Να είναι διαθέσιμα έγκαιρα στην 

αρχή της χρονιάς, ώστε οι 

καθηγητές να τα προσαρμόσουν 

στις ανάγκες μας, αφού μέχρι 

τώρα η Πολιτεία δεν 

δημιούργησε βιβλία και για τα 

ΕΕΕΕΚ. 

Ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές. 

Εργαστήρια πληροφορικής με 

απαρχαιωμένους υπολογιστές 

περασμένης τεχνολογίας - 

Εκσυγχρονισμός Η/Υ. 

Ανεπαρκής εξοπλισμός για τα 

εργαστήρια της χημείας-βιολογίας. 

 

Χρειάζονται σύγχρονα εποπτικά 

μέσα: προβολείς οθονών, 

διαδραστικοί πίνακες, υπολογιστές, 

βιντεοπροβολείς και διαδίκτυο σε 

κάθε τάξη. 

Σε κάθε αίθουσα: πίνακες με 

μαρκαδόρους, υπολογιστή, άνετες 

καρέκλες. 

 

Απουσία οργανωμένων Βιβλιοθηκών 

Έλλειψη αθλητικού υλικού, Όργανα 

γυμναστικής,  

Αναλώσιμα υλικά, θέρμανση. 

 

Υλικοτεχνική υποδομή- 

Εκσυγχρονισμός, εξοπλισμός 

εργαστηρίων ΕΠΑΛ. 

 

Παγκάκια στο προαύλιο. 

Δημιουργία ΕΠΑΛ στο Βορειοανατολικό Πήλιο. Δημιουργία ΕΠΑΛ στην Αλόννησο. 

 

Ελλείψεις αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων, αιθουσών εκδηλώσεων και πολλαπλών 

χρήσεων, χώρων μελέτης και σχολικών βιβλιοθηκών. 

Κατασκευή αιθουσών κλειστού Γυμναστηρίου, εργαστηρίου Τεχνολογίας και Εικαστικών 

Επισκευαστικές ανάγκες, παρεμβάσεις για πρόσβαση σε μαθητές με αναπηρία. 

Συντήρηση/ ανακαίνιση σχολικών κτιρίων, αιθουσών και προαυλίων (βάψιμο, καλοριφέρ, 

φώτα, πόμολα, αντικατάσταση κουφωμάτων, κρεμάστρες, υπόστεγα και παγκάκια). 

Συντήρηση και εκσυγχρονισμός αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. 

Εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων WC, εξασφάλιση σωστής υγιεινής με χαρτί, σαπούνι 

κι αντισηπτικό. 

Ύπαρξη αιθουσών με χώρισμα γυψοσανίδας χωρίς ηχομόνωση, πολύ παλιές κτιριακές 

εγκαταστάσεις, με υγρασία, απώλειες θερμότητας. 

Προσθήκη ενός καυστήρα (Συγκρότημα τριών σχολείων τροφοδοτείται από ένα μόνο 

καυστήρα). 

 

ΕΕΕΕΚ: 

Νέο σχολικό κτίριο (ανεπαρκείς χώροι για Φυσική Αγωγή, εορταστικές εκδηλώσεις, 

στοιχειώδεις ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας). Βάψιμο αιθουσών, καλύτερη θέρμανση, 

τουαλέτες, βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού, τροποποίηση προαύλιου. 

Ισόγεια αίθουσα- αίθουσα εκδηλώσεων - τουαλέτες – βάψιμο – υγρασία – θέρμανση) και 

διαμόρφωση προαύλιου. Ανεπαρκείς χώροι.. 

Δυσκολία στις μετακινήσεις εντός του σχολείου, ειδικά για τους μαθητές με κινητικές 

δυσκολίες και αμαξίδια. 

 

ΕΠΑΛ Σκοπέλου: Η συστέγαση με το ΓΕΛ Σκοπέλου και το συνεχές απογευματινό ωράριο 

του σχολείου δημιουργεί προβλήματα 
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- Μετακίνηση, Εκδρομές, Απουσίες, Λοιπά Θέματα 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Δωρεάν μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας 

από και προς το σχολείο ανεξαρτήτως 

χιλιομετρικής απόστασης. 

 

ΓΕΛ Καναλίων: Μειώνεται στο ελάχιστο ο 

χρόνος μελέτης των μαθητών λόγω των 

μετακινήσεων πχ. μαθητές του Κεραμιδίου. 

 

ΓΕΛ Αργαλαστής: Άφιξη στο σχολείο 

διανύοντας καθημερινά πολλά χιλιόμετρα. 

 

ΓΕΛ Ζαγοράς: Δωρεάν μετακίνηση μαθητών 

από τα χωριά του Ανατ. Πηλίου σε ΕΠΑ.Λ. του 

Βόλου. 

Βελτίωση του οδικού δικτύου, δημιουργία 

θέσεων στάθμευσης. 

 

ΓΕΛ Τσαγκαράδας:  Καθημερινή ασφαλής 

μετακίνηση μαθητών/μαθητριών από τα σπίτια 

τους από και προς το Σχολείο. 

Άμεση αποκατάσταση φθορών του 

οδοστρώματος, τοποθέτηση προστατευτικών 

τοιχίων. 

 

ΕΕΕΕΚ: 

Ανάγκη μόνιμου μεταφορικού μέσου. 

Δυσκολία προσβασιμότητας δημόσιων κτιρίων. 

Μαθητές κάτοικοι περιφερειακών χωριών του 

Αλμυρού, 1-2 ώρες καθημερινή μετακίνηση. 

Πολυήμερη εκδρομή και 

στις πρώτες τάξεις του 

Λυκείου. 

 

Καλύτερη οργάνωση 

εκδρομών και ιδιαίτερα των 

ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Κάποια 

σχολεία παίρνουν πολλά 

και κάποια καθόλου. 

 

Ασφάλιση καθηγητών στις 

σχολικές εκδρομές. 

Κάλυψη όλων των εξόδων 

στις εκπαιδευτικές 

εκδρομές και στις 

διδακτικές επισκέψεις. 

Δικαιολόγηση απουσιών: 

να δίνεται μεγαλύτερο 

εύρος στους ίδιους τους 

ενήλικους μαθητές και 

λιγότερο στην χορήγηση 

αδειών από ιατρούς. 

 

Δικαιολόγηση μέρους 

απουσιών λόγω εργασίας, 

με αντίστοιχα 

δικαιολογητικά από τους 

εργοδότες (Εσπερινό 

ΕΠΑΛ). 

Κατάργηση χαρακτηρισμού 

απουσιών ως 

αδικαιολόγητες ή 

δικαιολογημένες. 

 

Γυμνάσιο με ΛΤ 

Αλοννήσου:  Μη 

υπολογισμός απουσιών από 

δυσμενείς  καιρικές 

συνθήκες ή απεργίες στις 

ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. 

2 ΓΕΛ Βόλου: Εξέταση θέματος καύσης RDF από τη 

βιομηχανία τσιμέντων ΑΓΕΤ. Τοποθέτηση σταθμού 

μέτρησης αέριας ρύπανσης στο σχολείο. 

 

Παροχή πρωινού στους μαθητές. 

Αλλαγή ωραρίου με έναρξη αργότερα (π.χ. στις 9). 

Αύξηση δαπανών για την παιδεία. 

Ηλεκτρονικές εγγραφές για όλη την εκπαίδευση (όχι 

μόνο για τα  ΕΠΑΛ). 

Σίτιση όλων των μαθητών στο καθημερινό πρόγραμμα 

του σχολείου. 

 

Εσπερινό ΕΠΑΛ: Αλλαγή νόμου για το κάπνισμα  

ΕΕΕΕΚ: 

Προβληματισμός για το πώς μεγαλώνοντας θα 

εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους για 

αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, δημιουργία 

οικογένειας και δικού μας σπιτικού. 

24ωρη φύλαξη του σχολείου, επιστάτης, συντηρητής. 

Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής μόνο για τη 

Β/θμια Εκπ/ ση. 

 

ΕΠΑΛ: Ταχύρρυθμα τμήματα για παλιούς απόφοιτους 

για την απόκτηση π. χ. πτυχίου  

 

Δυνατότητα οι μαθητές: 

-στο διάλειμμα να ακούν μουσική και να 

χρησιμοποιούν τα κινητά τους εφόσον δεν 

διαπράττουν ποινικά αδικήματα. 



20 
 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1ο ΕΠΑΛ Βόλου: Δυο κτήρια, τα οποία 

βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων. 

1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας: Προσθήκη δρομολογίων 

και καλύτερη εξυπηρέτηση ΚΤΕΛ. 

 

ΓΕΛ Σκιάθου: Οικονομική κάλυψη 

μετακινήσεων για συμμετοχή σε αθλητικές, 

περιβαλλοντικές, πολιτιστικές ή άλλες σχολικές 

δράσεις  

 

Γυμνάσιο με ΛΤ Αλοννήσου: Δωρεάν 

μετακίνηση μαθητών για γιατρούς/ για 

συμμετοχή στις εξετάσεις, σε μαθητικούς 

διαγωνισμούς, αθλητικές δραστηριότητες, 

εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές επισκέψεις. 

-εν ώρα μαθήματος να πίνουν νερό ή υγιεινά 

ροφήματα σε θερμός ή να πηγαίνουν στην τουαλέτα 

πιο εύκολα. 

 

ΕΠΑΛ Σκοπέλου: Το κυλικείο να λειτουργεί και το 

απόγευμα. 

 

Γυμνάσιο με ΛΤ Αλοννήσου: Δημιουργία εστιών στις 

πόλεις με δωρεάν διαμονή για τους μαθητές των 

νησιών που αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ΕΠΑΛ 

Βόλου. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄- ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

- 1
ο
 ΓΕΛ Βόλου 

 Δεν επαρκούν οι ώρες διδασκαλίας για τα μαθήματα Προσανατολισμού στην Β και Γ 

τάξεις του Λυκείου ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική προετοιμασία των μαθητών για 

την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: αύξηση των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων 

προσανατολισμού με ταυτόχρονη μείωση ωρών διδασκαλίας σε δευτερεύοντα μαθήματα. 

 Ενώ υπάρχουν καθηγητές με πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση, κάποιοι υστερούν σε 

μεταδοτικότητα λόγω έλλειψης γνώσεων διδακτικής μεθοδολογίας, παιδαγωγικής και 

ψυχολογίας. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: διαρκής και υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα 

θέματα. 

 Δεν προβλέπεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου η διδασκαλία των 

ειδικών μαθημάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων ώστε να υπάρχει η δωρεάν προετοιμασία 

των μαθητών που εξετάζονται σ’ αυτά. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος με τα ειδικά μαθήματα 

(ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, μουσικολογία, ξένες γλώσσες κλπ) και παροχή δωρεάν των 

αντίστοιχων βιβλίων με την προβλεπόμενη εξεταστέα ύλη, ώστε να υποστηρίζονται τα ειδικά 

μαθήματα, δωρεάν, από το σχολείο. 

 Είναι μεγάλος ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και ειδικότερα στα μαθήματα 

Προσανατολισμού. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η μείωση του αριθμού των μαθητών ειδικά στα μαθήματα 

Προσανατολισμού. 

 Έλλειψη ψυχολόγου στα σχολεία. Κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη των μαθητών από 

ειδικό ψυχολόγο. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η πρόσληψη ψυχολόγου ειδικότερα στα Λύκεια όπου οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων. 

 Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός καλύπτεται από το μάθημα του ΣΕΠ μόνο στην Γ 

Γυμνασίου και διδάσκεται από μη ειδικευμένους καθηγητές ενώ αφορά κυρίως τους 

μαθητές του Λυκείου οι οποίοι αντιμετωπίζουν επιτακτικά το πρόβλημα της επιλογής 

επαγγέλματος.  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η υποστήριξη των μαθητών του Λυκείου σε θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού και παράλληλα η ενημέρωσή τους για τα προγράμματα σπουδών των 

υπαρχόντων σχολών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρουν. 

 Δεν προβλέπεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου χρόνος για να 

εκφράσουν οι μαθητές τη δημιουργικότητά τους τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και 

Τεχνολογικό επίπεδο ωθώντας τους αποκλειστικά σε εξειδίκευση. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με δραστηριότητες 

ατομικής έκφρασης. 

    Το 15μελές του 1
ου

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 
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- 2
ο
 ΓΕΛ Βόλου 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης «η πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές» το 15μελές 

συγκέντρωσε τις απόψεις και υποδείξεις των μαθητών όπως αυτές εκφράσθηκαν προφορικά 

και γραπτά από αυτούς κατά την γενική συνέλευση της 11/1/2018 και τα κωδικοποίησε με τον 

τρόπο που περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

 Αξιολόγηση καθηγητών και σωστή κατάρτιση αυτών ώστε να γίνουν “εκπαιδευτικοί “ 

 Μεγαλύτερη έμφαση στον Επαγγελματικό προσανατολισμό. 

 Συντήρηση υποδομών (καλοριφέρ, φώτα, πόμολα, πόρτες, παράθυρα, βάψιμο τοίχων) 

από υπηρεσία που να ανταποκρίνεται πιο άμεσα σε αντίστοιχα αιτήματα των 

σχολείων. 

 Κατασκευή αυτόνομου αποχωρητηρίου για το 2
ο
 Λύκειο ΒΟΛΟΥ 

 Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας του μαθήματος, στόχευση στη βιωματική εκπαίδευση 

(περισσότερα πειράματα, ταινίες, εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία) και απομάκρυνση 

της βαθμοθηρίας από το εκπαιδευτικό σύστημα.  

 Παροχή υποστήριξης ψυχολόγου στο σχολείο 

 Εφαρμογή της Σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία από ειδικευμένο προσωπικό 

 Σωστός καταμερισμός ωρών στα μαθήματα που εξετάζονται Πανελλαδικώς (π.χ. οι 

μαθητές του Οικονομικού πεδίου διδάσκονται για 6 ώρες την εβδομάδα το μάθημα της 

ιστορίας κατεύθυνσης , μάθημα το οποίο ΔΕΝ μπορούν να εξεταστούν Πανελλαδικά) 

 Εκσυγχρονισμός βιβλίων  

 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (όχι φροντιστήρια). Προώθηση διαδικασιών που θα περιορίσουν 

η θα εξαλείψουν το φαινόμενο 

 Βελτίωση του Σχολικού εξοπλισμού (Η/Υ, προβολείς οθονών, μπάλες αθλημάτων κλπ) 

 Όχι πρόσθετο ωρολόγιο πρόγραμμα για διάφορα προγράμματα,- αξιοποίηση ήδη 

υπάρχοντος προγράμματος 

 Προσθήκη Λατινικών στη Β΄ Λυκείου 

 Μείωση του ακαδημαϊκού τετραμήνου σε δίμηνο για καλύτερη αξιολόγηση των 

μαθητών 

 Συνταξιοδότηση των καθηγητών σε μικρότερη ηλικία για να μειωθεί το χάσμα των 

γενεών και ασφάλιση αυτών κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών.   

 Δικαίωμα πολυήμερης εκδρομής και στις πρώτες τάξεις του Λυκείου. 

 Οι αποφάσεις της Κυβερνήσεως , που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, εάν 

λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να μην λαμβάνονται υπόψη για 

την τρέχουσα χρονιά. 

 Οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας να εξετάσουν το θέμα της καύσης RDF από τη 

γειτονική προς το σχολείο μας βιομηχανία τσιμέντων  ΑΓΕΤ. Αν είναι εφικτό ας 

τοποθετηθεί σταθμός μέτρησης αέριας ρύπανσης στο σχολείο μας. 

 

Το προεδρείο από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο 2017-18 

- 3
ο
 ΓΕΛ Βόλου 

Έπειτα από γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μαθητών του 3ου ΓΕΛ 

Βόλου στο αμφιθέατρο του σχολείου (Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018) και η οποία είχε 
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απαρτία, το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο ανέλαβε να καταγράψει τις απόψεις και τα 

αιτήματα των μαθητών του σχολείου, προκειμένου αυτά να προωθηθούν στους υπεύθυνους 

φορείς. Επιγραμματικά τα αιτήματα, τα οποία θεωρήθηκαν ως σημαντικότερα, είναι τα εξής: 

 

1) Αύξηση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες 

(υλικοτεχνικές υποδομές, προσλήψεις εκπαιδευτικών, διατήρηση όλων των 

ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ). 

2) Σταθερό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατόπιν εξορθολογισμού 

του (μείωση της εξεταστέας ύλης, επανέκδοση και αναπροσαρμογή των βιβλίων των 

ομάδων προσανατολισμού κ.α.). 

3) Μετατροπή του προγράμματος σπουδών και δόμηση ενός σχολείου που θα 

αναδεικνύει τα ταλέντα των μαθητών. 

4) Μέριμνα για την ορθή επαγγελματική ενημέρωση των μαθητών καθώς και ανάπτυξη 

δράσεων που θα ευνοούν την πολιτικοποίηση του συνόλου των μαθητών, ανεξαρτήτως 

ομάδας προσανατολισμού (ενημέρωση από ειδήμονες, σχολικές εκδηλώσεις εντός και 

εκτός διδακτικού ωραρίου). 

5) Προώθηση του αθλητισμού και των καλών τεχνών εντός του σχολείου. 

Το Δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο του 3
ου

 ΓΕΛ Βόλου. 

- 4
ο
 ΓΕΛ Βόλου 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4°" ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Οι μαθητές του 4°'' ΓΕΛ Βόλου θα θέλαμε να συγχαρούμε την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας για την πρωτοβουλία της και να την ευχαριστήσουμε για την 

πρόσκλησή της. Ελπίζουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα που θα αποτυπώσουν την αγωνία και την ανάγκη μας για βελτίωση της 

σχολικής μας καθημερινότητας. Καλούμε τους βουλευτές του νομού μας και τους 

εκπαιδευτικούς φορείς που συμμετέχουν να τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να τα 

προωθήσουν στον τομέα ευθύνης τους, ώστε να αποτυπωθούν στις αλλαγές που προβλέπονται 

να θεσμοθετηθούν στο άμεσο μέλλον. 

 

Τα τελευταία χρόνια οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρισκόμαστε σε μια μόνιμη 

ανασφάλεια, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζει συνεχώς, πολλές φορές 

καθυστερημένα, το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται πολλές φορές την τελευταία στιγμή, 

ενώ ακόμη και η ύλη ή τα μαθήματα των εξετάσεων τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς. Σε εμάς που τα βιώσαμε αυτά στο πετσί μας τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι ξεκάθαρο 

ότι αποτελεί άμεση αναγκαιότητα η διακομματική συμφωνία για ένα σταθερό εκπαιδευτικό 

σύστημα που δεν θα αλλάξει τα επόμενα πολλά χρόνια, ενώ αντίθετα θα πρέπει να 

συμφωνηθεί ένα σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα που θα μπορεί να ακολουθεί τις ανάγκες 

των μαθητών. Το πρώτο μας αίτημα λοιπόν (που δεν αφορά την εκπαίδευση μόνο) είναι 

επιτέλους να γίνει μια εθνική συνεννόηση για τα ζητήματα της Παιδείας. 

 

Τα ζητήματα που εντοπίσαμε και οι προτάσεις μας σε αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 

άξονες: 

 

1
ος

 άξονας: Το Αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου. 
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Το σημερινό σχολείο αποτελείται από πολλά και εξειδικευμένα μαθήματα, που αφενός για να 

χωρέσουν στο σχολικό ωράριο διδάσκονται λίγες ώρες, παρότι η ύλη τους είναι τεράστια, 

αφετέρου επικεντρώνονται κυρίως στο γνωστικό κομμάτι και καταλήγουν στην παπαγαλία. 

Αίτημα μας αποτελεί η ύλη των μαθημάτων, τουλάχιστον η εξεταστέα, να μικρύνει, ώστε να 

προλαβαίνουμε να εμβαθύνουμε στα αντικείμενα και ο καθηγητής να μην αναγκάζεται να 

τρέχει στην ύλη, κάτι που μερικές φορές οδηγεί στην ανεπαρκή κατανόηση. Ένα πρόγραμμα 

ανάλογο με αυτό που εφαρμόζεται στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά σχολεία θα μπορούσε να μας 

δώσει επιπλέον εφόδια. Επιθυμούμε περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις, σε θέματα που 

έχουν σχέση με την καθημερινή μας ζωής, επισκέψεις, αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα στο ωρολόγιο 

πρόγραμμά μας. 

 

2
ος

 άξονας: Προσωπικό 

Στη σχολική μας ζωή οι περισσότεροι καθηγητές που έχουμε συναντήσει είναι σχετικά 

μεγάλης ηλικίας και νιώθουμε κάθε χρόνο το χάσμα να μεγαλώνει. Πιστεύουμε ότι η 

πρόσληψη νεότερων καθηγητών, οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθούν σεμινάρια για την 

καλύτερη διδασκαλία, θα αποκαταστήσει την επικοινωνία μαζί τους. Όσο τολμηρό και αν 

φανεί θα θέλαμε επίσης να μπορούμε να αξιολογούμε τους καθηγητές μας μια φορά το έτος, 

ώστε να υπάρχει μια ανατροφοδότηση για τη διδασκαλία. Ζητούμε επίσης την πρόσληψη 

ψυχολόγων σε κάθε σχολείο για όλους, ώστε οποιαδήποτε κρίση προκύπτει ανάμεσα στους 

μαθητές ή ανάμεσα στους μαθητές και τους καθηγητές να λύνεται γρήγορα και με επιτυχία. 

Τέλος, οι καθηγητές που επιλέγονται σε θέσεις ευθύνης να έχουν την δυνατότητα να νιώσουν 

τις ανάγκες μας και την εποχή που ζούμε, πέρα από τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, καθώς και 

να λειτουργούν το σχολείο δημοκρατικά. 

 

3
ος

 άξονας: Πανελλήνιες εξετάσεις 

Για εμάς οι Πανελλαδικές είναι ένας ξεχωριστός τομέας, αφού είναι το εισιτήριό μας για τις 

σπουδές και το μέλλον μας. Αν και οι απόψεις ακόμα και ανάμεσά μας διίστανται σχετικά με 

την κατάργηση τους ή όχι, όλοι θα θέλαμε να μειωθούν τα εξεταζόμενα μαθήματα και αν είναι 

δυνατόν να οργανωθεί σωστή ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο, ώστε να μην 

αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε φροντιστήριο, που στοιχίζει πολλά χρήματα και πολύ χρόνο 

για εμάς και τις οικογένειές μας. Για όλους τους μαθητές, πιστεύουμε, θα ήταν το ιδανικό αν η 

εισαγωγή στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση γινόταν μέσω ενός αξιόπιστου εθνικού απολυτηρίου. 

 

4
ος

 άξονας : Υλικοτεχνική υποδομή 

Τα τελευταία χρόνια της κρίσης έχουν αφήσει μεγάλα σημάδια στις υποδομές των σχολείων. 

Επειδή όμως η ζωή προχωρά, είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν αυτές και να 

δημιουργηθούν νέες που θα εγγυηθούν την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και 

να δώσουν την δυνατότητα στους καθηγητές να εφαρμόσουν σύγχρονες εκπαιδευτικές 

πρακτικές. Η καθαριότητα, οι τουαλέτες, οι αίθουσες διδασκαλίας, οι βιβλιοθήκες, οι χώροι 

άθλησης και οι χώροι που περνάμε τα διαλείμματα μας δεν είναι ικανοποιητικοί και σε καμιά 

περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας. 

 

Καλούμε τους βουλευτές μας να δεσμευτούν ότι θα υποστηρίξουν πολιτικά και τους 

εκπαιδευτικούς φορείς να εργαστούν για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων, ώστε να 
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δημιουργηθεί ένα νέο λύκειο που θα χαιρόμαστε να παρακολουθούμε και θα μπορούμε να 

αγαπήσουμε. 

- 5
ο
 ΓΕΛ Βόλου 

Το μέλλον κάθε χώρας θα πρέπει να βασίζεται στη νέα γενιά της.  

Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία οικονομικών και όχι μόνο καταστάσεων που 

αντιμετωπίζει η χώρα μας, οξυμμένα είναι και τα προβλήματα της Παιδείας και της νέας 

γενιάς γενικότερα. 

Επιγραμματικά λόγω του περιορισμένου χρόνου που μας διατέθηκε παραθέτουμε τα 

παρακάτω: 

 Α. Έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, όπως για παράδειγμα η ανυπαρξία 

αμφιθεάτρου στο σχολείο, ύπαρξη αιθουσών με χώρισμα γυψοσανίδας και 

έλλειψη ηχομόνωσης, πολύ παλιές γενικότερα κτιριακές εγκαταστάσεις του 

σχολείου, έλλειψη χώρου μελέτης και βιβλιοθήκης.  

Β. Εξασφάλιση ωρών διδασκαλίας στο πρόγραμμα του κάθε μαθήματος για να 

εμπεδώνεται εμπειρικά – βιωματικά η γνώση.  

Γ.  Δημιουργία αίθουσας πολυμέσων, αλλά και  

Δ. Ανάγκη εξειδίκευσης των καθηγητών, ειδικά για το Λύκειο, που συχνά 

καλούνται να διδάξουν μαθήματα, τα οποία δεν είναι του άμεσου γνωστικού 

αντικειμένου της ειδικότητας τους (π.χ. φυσικός το μάθημα βιολογίας). 

 Α. Επισημαίνεται η πρόσθετη οικονομική και χρονοβόρα επιβάρυνση, σε βάρος 

του ελεύθερου χρόνου των μαθητών, λόγω της εξωσχολικής φροντιστηριακού 

τύπου προετοιμασίας, ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.  

Β. Η απουσία γραφείου επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, σε 

συνδυασμό με παλινωδίες σε ό, τι αφορά το εξεταστικό σύστημα και 

γενικότερα τους όρους εισαγωγής στο πανεπιστήμιο προκαλούν ανασφάλεια 

στους μαθητές για το μέλλον τους. Έλεγχος και επανασχεδιασμός  όπου 

χρειάζεται, της συνάφειας της παρεχόμενης γνώσης σε ΑΕΙ –ΤΕΙ και των 

μετέπειτα απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. 

 Η έλλειψη από τη Μέση Εκπαίδευση, της στόχευσης που να αφορά στη γενική 

παιδεία, στις σφαιρικές γνώσεις, την καλλιέργεια των κριτικών δεξιοτήτων των 

μαθητών, όπως αυτό προκύπτει από το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα 

ωρών διδασκαλίας των ομάδων προσανατολισμού. 

 Τέλος αξίζει να τονιστεί η  αμφισβητούμενη ποιότητα καθώς και το κόστος 

αγοράς των σχολικών συγγραμμάτων (π.χ. ξενόγλωσσα βιβλία), η απουσία της 

τέχνης από τα ωρολόγια προγράμματα του Υπουργείου,  ο μεγάλος όγκος 

διδακτέας ύλης και το εξετασιοκεντρικό σύστημα στη χώρα μας. 

 

Τα χρήσιμα συμπεράσματα που μπορεί να καταλήξει κανείς από τα παραπάνω 

αφορούν: 

 

 Στην επιθυμία για αλλαγή και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος 
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και προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, (παγκοσμιοποίηση), και στις γνωστικές 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

 Στον τεχνολογικό αναλφαβητισμό, στην έμφαση της βιωματικής μάθησης, 

στην αξιοκρατική αξιολόγηση των μαθητών και των καθηγητών τους. 

 Στην ανάδειξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων τους.  

 Στην εξισορρόπηση του χρόνου εργασίας – μελέτης και του ελεύθερου χρόνου. 

 Στη σωστή και πλήρη ενημέρωση σχετικά με θέματα επαγγελματικής 

αποκατάστασης. 

 

Αν ακούει και λαμβάνει υπόψη κανείς τις προτάσεις των μαθητών καλό θα ήταν να προσέξει 

ότι οι προτάσεις τους σχετίζονται με: 

 

 Τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων και σύγχρονες υποδομές. 

 Εξορθολογισμό της ύλης και των εξετάσεων. 

 Βιβλιοθήκες, χώρους μελέτης, εργαστήρια, γυμναστήρια. 

 Εξειδίκευση, διαρκή επιμόρφωση αλλά και αξιολόγηση των καθηγητών. 

 Ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία από επαγγελματίες ψυχολόγους. 

 Ενισχυτική διδασκαλία. 

 Σιγουριά και ασφάλεια σε ότι αφορά το εξεταστικό σύστημα, και 

πληροφόρηση σχετικά με θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 Περιορισμό της αποστήθισης, ενίσχυση των κριτικών δεξιοτήτων. 

 Αντιμετώπιση και στήριξη των μαθητών σχετικά με τη διαχείριση του άγχους 

των πανελληνίων εξετάσεων. 

 Περιορισμό του χάσματος μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών. Οι 

τελευταίοι θα πρέπει κατά την άποψη μας να μένουν πάντα «νέοι» 

ψυχοπνευματικά. 

 Περιορισμό της βαθμοθηρίας – χρησιμοθηρίας, που γεννά ανταγωνισμό και 

απομακρύνει από την ουσία της γνώσης. 

 Ορθολογικότερο διαχωρισμό των ομάδων προσανατολισμού στη Β’ και Γ’ 

Λυκείου.  

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για την Παιδεία 

και τη χώρα μας γενικότερα. 

- 6
ο
 ΓΕΛ Βόλου 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

           με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση, το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιου του 6ου ΓΕΛ 

ΒΟΛΟΥ συγκάλεσε μαθητική συνέλευση με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να 

εκφράσουν τους προβληματισμούς τους για τη τωρινή κατάσταση της εκπαίδευσης, καθώς και 

τις προτάσεις τους για περαιτέρω βελτίωσή της. Συγκεκριμένα: 

Στο πλαίσιο των σχολικών εγκαταστάσεων: 

 Κρίνουμε απαραίτητη την ύπαρξη αιθουσών εκδηλώσεων σε κάθε σχολείο όπως και 

την δημιουργία αιθουσών ανά μάθημα ή έστω δέσμης μαθημάτων με πολυμεσική 

υποδομή (προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι 

διδασκαλίας). Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, 
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βιντεοπροβολείς και στην ύπαρξη διαδικτύου. Εννοείται ότι για την επίτευξη των 

παραπάνω είναι αναγκαία η οικονομική ενίσχυση των σχολείων από τη πλευρά των 

αρμόδιων φορέων. 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων: 

 Αντικατάσταση ωρών μαθημάτων που δεν εξετάζονται πανελλαδικώς με μαθήματα 

των εκάστοτε προσανατολισμών. Γιατί  παρουσιάζεται το φαινόμενο μαθήματα που 

δεν εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις να διδάσκονται περισσότερες ώρες από 

κάποια που εξετάζονται. 

Σημείωση: Γίνεται λόγος για μείωση ωρών και όχι ολοκληρωτική απόρριψη μαθημάτων 

γενικής παιδείας . 

 Εκσυγχρονισμός των σχολικών βιβλίων και σχεδιασμός τους με κριτήριο τις 

απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Π.χ. ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων 

των σχολικών βιβλίων πρέπει να συμβαδίζει με αυτόν των πανελλαδικών εξετάσεων. 

 Κάθε καθηγητής να διδάσκει μάθημα πρώτης ανάθεσης. Δεν γίνεται καθηγητές να 

διδάσκουν μαθήματα διαφορετικά της ειδικότητάς τους. Γιατί έτσι παρουσιάζονται 

συχνά φαινόμενα επιστημονικής ανεπάρκειας με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται οι 

μαθητές . 

 Ύπαρξη προγράμματος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (μέσα στη 

σχολική μονάδα). Είναι απαραίτητη η καταστάλαξη των μαθητών σε ένα 

συγκεκριμένο επάγγελμα που τους ενδιαφέρει με βάσιμα κριτήρια. 

 Παρουσία ψυχολόγου στα σχολεία, έστω σε τοπικό επίπεδο. Το άγχος των 

πανελλαδικών εξετάσεων έχει επισκιάσει την ευχαρίστηση για μάθηση με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ψυχολογικών προβλημάτων. 

           Όπως καταλαβαίνετε, οι ιδέες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης είναι πολλές. Αυτές 

που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι ορισμένες μόνο ενδεικτικές. Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως 

λάβετε υπόψη την φωνή των μαθητών και σε βάθος χρόνου υλοποιήσετε τις απαραίτητες 

αλλαγές.                                                     

                                                                     Με εκτίμηση, 

                                                     οι εκπρόσωποι του 6ου ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ 

- 7
ο
 ΓΕΛ Βόλου 

         Όπως προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση των μαθητών του σχολείου μας, 

αρκετά είναι τα προβλήματα που επισημαίνονται στο Λύκειο: 

- ανεπαρκής εξοπλισμός Εργαστηρίων, απουσία Διαδραστικών Πινάκων και οργανωμένων 

Βιβλιοθηκών , κακή συντήρηση αθλητικών χώρων 

- επαναλαμβανόμενες  αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ. 

- μεγάλη ύλη, πολλά και απαιτητικά διδακτικά αντικείμενα,  σχετικά πολυμελή τμήματα, 

οπότε η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών στρέφεται στα φροντιστήρια, με τις γνωστές 

οικονομικές επιπτώσεις.. 

 

        Αναζητήσαμε λύσεις και προτείνουμε: 

- Να μην κρίνεται το μέλλον μας μόνο από τις επιδόσεις μας στις Πανελλαδικές. Ας 

συνυπολογίζονται και οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου με σχετική ποσόστωση. Ή ας 

καταργηθούν τελείως οι εξετάσεις ή ας ανατεθεί το έργο αυτό στα Πανεπιστήμια! Ή τέλος 

πάντων, τα θέματα των Πανελλαδικών να είναι με βάση τα παραδείγματα και την ύλη των 
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σχολικών βιβλίων! 

- Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Καλλιτεχνική Παιδεία να υπάρχουν 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, και να αυξηθούν οι ώρες της Γυμναστικής. 

- Να υπάρχει οπωσδήποτε Σχολικός Ψυχολόγος σε όλα τα Λύκεια. 

- Οι καθηγητές της Παράλληλης Στήριξης όλων των ειδικοτήτων να διορίζονται εγκαίρως . 

- Οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται συστηματικά στις Νέες Τεχνολογίες και να 

αξιολογούνται.  

 

Αυτό που λείπει ίσως από το δημόσιο σχολείο είναι ο συντονισμός Πολιτείας , εκπαιδευτικών 

και μαθητών σε ένα κοινό όραμα και τα κίνητρα  για την εξέλιξη όλων αυτών που πιστεύουν 

στο αγαθό της δημόσιας Εκπαίδευσης. Η Πολιτεία ας λάβει αυτή την επισήμανση υπόψη της 

κι ας κάνει ό,τι μπορεί , για να αναβαθμίσει το δημόσιο ελληνικό σχολείο… 

 

Το Δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο του 7
ου

 ΓΕΛ Βόλου. 

- 8
ο 
ΓΕΛ Βόλου 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να θίξουμε ένα ζήτημα υψίστης σημασίας, αυτό της 

εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να προβεί σε ορισμένες μετατροπές 

προκειμένου να αναβαθμιστεί και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μόρφωση υψηλού 

επιπέδου.  

  Από υλικοτεχνικής άποψης τα σχολεία χρειάζονται εξοπλισμό παντός είδους (όπως όργανα 

γυμναστικής, εξοπλισμός για τα εργαστήρια της χημείας-βιολογίας και για την αίθουσα 

υπολογιστών) έτσι ώστε τα μαθήματα να γίνουν πιο ενδιαφέροντα για όλους τους μαθητές. 

Επίσης, στα σχολεία θα πρέπει να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες και εντευκτήρια για να 

περνούν ποιοτικά το χρόνο τους οι μαθητές.  

 Σε κάθε σχολείο χρειάζεται επιπλέον να υπάρχει ένας σύμβουλος-ψυχολόγος για να 

επιτευχθεί ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός και να προσφέρεται ψυχολογική στήριξη 

στους μαθητές που το έχουν ανάγκη. Από την πλευρά των μαθημάτων και συγκεκριμένα στα 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα ήταν καλό αν οι ώρες τους αυξάνονταν για να 

νιώσουν οι μαθητές ότι είναι καλά προετοιμασμένοι.  

Τέλος, θα ήταν προτιμότερο οι σχολικές τάξεις να αποτελούνται από μικρότερο αριθμό 

μαθητών έτσι ώστε το κάθε μάθημα να γίνει πιο αποδοτικό. 

 

Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιου 8ου Λυκείου Βόλου Σχ. Έτους 2017-2018 

- Εσπερινό ΓΕΛ Βόλου 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

 

Ως  μαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχουμε την τιμή να παρευρισκόμαστε μαζί με 

την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού μας και τους αξιότιμους  παρευρισκομένους που 

τιμούν το εγχείρημα του Προϊσταμένου της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας κ. 

Σαβελίδη  για να συμβάλλουμε στον διάλογο για τα εκπαιδευτικά ζητήματα . Εμείς ως 

μαθητές – εργαζόμενοι οι περισσότεροι και ενήλικοι ζούμε μέσα στην εκπαιδευτική 

κοινότητα, αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα που απασχολούν και προβληματίζουν τον 

εκπαιδευτικό χώρο , αλλά έχουμε και μια άλλη οπτική :  ταυτόχρονα είμαστε και μαθητές και 

ενεργοί πολίτες , ενήλικοι , εργαζόμενοι , πολλοί με οικογένειες και έτσι η ματιά μας εστιάζει 
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σε πτυχές της εκπαιδεύσεως που ίσως οι μικρότεροι μαθητές δεν στρέφουν την προσοχή τους . 

Εμείς αντιλαμβανόμαστε και χαιρόμαστε που η Πολιτεία τιμά τον ρόλο της παιδείας και της 

εκπαιδεύσεως στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των πολιτών δίνοντας την δυνατότητα 

και σε πολίτες που για διάφορους λόγους αποστερήθηκαν τα εκπαιδευτικά αγαθά στην 

εφηβική ηλικία, αλλά έστω και αργά δίνεται η δυνατότητα και σε εμάς τους πρεσβύτερους 

μαθητές να καρπωνόμαστε τις εκπαιδευτικές ωφέλειες .  

Έχοντας αυτά υπόψη και σταχυολογώντας τις προτάσεις που πραγματευτήκαμε κατά την 

πραγματοποιηθείσα συνέλευση μας εισηγούμαστε να εγκύψετε στα παρακάτω ζητήματα και 

νομίζουμε ότι ταυτιζόμαστε σε πολλά θέματα με άλλα σχολεία αλλά έχουμε όμως και κάποιες 

ιδιαιτερότητες .  

1. Θεωρούμε πρέπον να μην υπάρχει το όριο στο εισόδημα για να εγγραφεί κάποιος 

εργαζόμενος ανήλικος στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο. Το όριο αυτό είναι περίπου 

17.300 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια και έτσι αν το συνολικό εισόδημα της 

οικογένειας υπερβαίνει το ποσό δεν έχει το δικαίωμα φοιτήσεως ανήλικος 

εργαζόμενος στο σχολείο μας . Αν δεν καταργηθεί το εισοδηματικό όριο τουλάχιστον 

να γίνει μεγαλύτερο το ποσό για να εμπίπτουν στην κατηγορία φοιτήσεως και ανήλικοι 

μαθητές. 

2. Η δυνατότητα εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνομία να υπάρχει 

και στους μαθητές των Εσπερινών Σχολείων , κάτι που δεν υφίσταται έως τώρα.  

3. Η δικαιολόγηση των απουσιών έχει μεγαλύτερο εύρος για εμάς τους μαθητές των 

Εσπερινών Σχολείων, κάτι που και μας ευχαριστεί και μας δίνει την δυνατότητα να 

επιτελούμε τα πολλά καθημερινά καθήκοντα μας με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση 

κινήσεων. Προτείνουμε όμως για τη δικαιολόγηση των απουσιών να δίνεται 

μεγαλύτερο εύρος στους ίδιους τους ενήλικους μαθητές και λιγότερο στην χορήγηση 

αδειών από ιατρούς, δεδομένου ότι ενίοτε γίνεται κατάχρηση τέτοιων αδειών .  

4. Ζητούμε επίσης η αξιολόγηση να γίνεται με διαφορετικό τρόπο, να αξιολογούνται οι 

εργασίες και οι δράσεις των μαθητών και βέβαια κάνοντας και αυτοκριτική να 

αποφεύγεται η βαθμοθηρία και ο λαϊκισμός στην εκπαίδευση , επειδή παρατηρούνται 

στρεβλές συνθήκες, πχ να επιτυγχάνουν κάποιοι υψηλούς βαθμούς αλλά να 

αποτυγχάνουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις . Ζητούμε να βρεθούν και άλλα κριτήρια 

αξιολογήσεως , ποιοτικά και μετρήσιμα , όχι μόνο με αποστήθιση ή με διαγωνίσματα  

5. Θεωρούμε αδιανόητο στην σημερινή τεχνολογική έκρηξη να απουσιάζουν οι Η/Υ από 

τα σχολεία . Σε ένα εργαστήριο με παλιούς υπολογιστές περασμένης τεχνολογίας για 

ελάχιστες ώρες καλούμαστε να αποκτήσουμε στοιχειώδεις γνώσεις Πληροφορικής και 

ευτυχώς μόνο με την αυτομόρφωση μας και με σπουδές σε ιδιωτικές σχολές έχουμε 

αποκτήσει γνώσεις Πληροφορικής Τεχνολογίας  

6. Θεωρούμε πως στο σχολείο πρέπει για λίγες ώρες να έχουμε συνδρομή Ψυχολόγου και 

Κοινωνικής Λειτουργού για την ψυχική και κοινωνική μας υποστήριξη , δεδομένου ότι 

συχνά αντιμετωπίζουμε ζητήματα τέτοιας φύσεως και είναι δυνατόν με την αρωγή 

αυτών των επιστημόνων να αποκτήσουμε ψυχική ενδυνάμωση .  

7. Θεωρούμε πως το σχολείο είναι χώρος κοινωνικής αλληλεπιδράσεως και με άλλους 

φορείς και θεσμούς της κοινωνίας και είναι θεμιτό να επωφελούμαστε από τις γνώσεις 

και τις δράσεις φορέων με τις οποίες γινόμαστε κοινωνοί πληροφοριών που είναι 

συχνά ζωτικής σημασίας (π.χ. πρώτες βοήθειες )  

Έχοντας υπ ΄ όψιν όλα αυτά σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την δυνατότητα να 
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συμμετέχουμε σε αυτόν τον διάλογο και θα παρακαλέσουμε τους επαΐοντες και 

πολιτικούς μας ταγούς και να εισακουστούμε και να αναλάβουν δράση δίνοντας 

καίριες και αποτελεσματικές λύσεις . Και για γίνουμε και λίγο καυστικοί :  Χορτάσαμε 

λόγια κύριοι πολιτικοί ηγέτες , καιρός να αναλάβετε δράση και να πράξετε τα δέοντα. 

Και μην μας πείτε το γνωστό «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος» , γιατί και εμείς θα 

σας πούμε αυτό που είπε ο Καζαντζάκης: «Δεν απέκτησες αυτό που σκέφτηκες, επειδή 

δεν το θέλησες πολύ» .Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και την συμμετοχή 

σας.  

Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιου του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Σχ. Έτους 2017-

2018 

- 1
ο
 ΓΕΛ Ν. Ιωνίας  

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στον Πρόεδρο του 15μελούς από τους Προέδρους των 5μελών 

κάθε τμήματος συνοπτικά είναι οι παρακάτω: 

1) Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και υποδομών ( αθλητικές, Η/Υ ). 

2) Οι ενδοσχολικές εξετάσεις να περιλαμβάνουν μόνον τα βασικά μαθήματα  (π.χ. όχι τα 

καλλιτεχνικά). 

3) Να διδάσκεται ΣΕΠ. 

4) Να θεσμοθετηθεί η Ενισχυτική Διδασκαλία στο Λύκειο. 

5) Να παρέχεται πρωινό στους μαθητές. 

6) Να αποφεύγονται οι τροποποιήσεις που αφορούν την Παιδεία (λειτουργία σχολείου) 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

7) Οι αλλαγές στο Εκπαιδευτικό Σύστημα να ανακοινώνονται έγκαιρα, ώστε να υπάρχει 

διαθέσιμος χρόνος για προετοιμασία. Επιπλέον να μην αλλάζει συχνά το σύστημα 

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

8) Να διδάσκονται τα μαθήματα των Προσανατολισμών που είναι Παν/κώς Εξεταζόμενα 

με ενίσχυση των αντίστοιχων ωρών διδασκαλίας ( π.χ. όχι Ιστορία Κατεύθυνσης στο 

Οικονομικό Πεδίο ). 

9) Να τοποθετηθούν ψυχολόγοι στα σχολεία. 

10) Να αξιολογούνται οι καθηγητές (Η αξιολόγηση δεν θα έχει αρνητικό χαρακτήρα, αλλά 

θα δίνει στους καθηγητές κίνητρα και επιβραβεύσεις π.χ. άδεια, αύξηση μισθού. Έτσι 

και οι ίδιοι θα καταβάλλουν ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και μόχθο στην εργασία 

τους). 

11) Να γίνονται ψυχολογικά τεστ στους εκπαιδευτικούς που διορθώνουν γραπτά στις 

Πανελλαδικές. 

Ν. ΙΩΝΙΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ       12-01-2018      Τα μέλη του 15μελούς 

- 2
ο
 ΓΕΛ Ν. Ιωνίας 

Κατ ’αρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να 

διατυπώσουμε τις απόψεις μας για τα θέματα που μας αφορούν άμεσα. 

  Τα προβλήματα που εντοπίσαμε και μας απασχολούν ιδιαίτερα εντοπίζονται κυρίως σε δύο 

άξονες: 

1
ον

 το κτιριακό ζήτημα και 2
ον

 ζητήματα που αφορούν γενικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

    Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα, το κτήριό μας είναι παλιό και έχουμε σοβαρό πρόβλημα 

υγρασίας με μεγάλες απώλειες θερμότητας. Το υπάρχον σύστημα είναι ανεπαρκές , δεδομένου 

ότι ένα συγκρότημα τριών σχολείων τροφοδοτείται από ένα μόνο καυστήρα. Για το λόγο αυτό 
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προτείνουμε να προστεθεί ακόμη ένας καυστήρας. 

   Όσον αφορά στο 2
ο
 θέμα θα θέλαμε να εντοπίσουμε τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού 

συστήματος, με την απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις της εποχής μας, με αποτέλεσμα να παράγει άνεργους πτυχιούχους. 

Ως εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας του 2
ου

 ΓΕΛ Ν. Ιωνίας  προτείνουμε: 

- Να εξοπλιστεί το σχολείο μας με τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές ώστε η 

διδασκαλία των μαθημάτων  να γίνει πιο ελκυστική για μας 

- Ο καθηγητές να διδάσκουν μόνο τα μαθήματα της ειδικότητάς τους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Στις κατευθύνσεις της Γ λυκείου να διδάσκονται μόνο τα μαθήματα που εξετάζονται 

πανελλαδικά. 

Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του 2
ου

 ΓΕΛ Νέας Ιωνίας σχ. Έτους 2017-2018 

- ΓΕΛ Αγριάς 

Αξιότιμοι παρευρισκόμενοι, 

Με αφορμή το κοινό σχολικό συμβούλιο, οι μαθητές του Γενικού Λυκείου της Αγριάς 

συνεδρίασαν και κατέγραψαν τα προβλήματα αλλά και κάποιες προτάσεις σχετικά με την 

εκπαίδευση. Μερικά από τα προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση μας, κατά την 

άποψή μας, είναι τα ακόλουθα : 

• Οι αλλαγές που προωθεί η εκάστοτε κυβέρνηση έχουν επιδερμικό χαρακτήρα και 

αντιμετωπίζουν μόνο επιμέρους προβλήματα και όχι συνολικά το πρόβλημα της παιδείας. 

Επίσης αρκετές φορές η εκπαιδευτική πολιτική της κάθε κυβέρνησης υποτάσσεται σε 

πολιτικές σκοπιμότητες και πελατειακούς σκοπούς. 

• Η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων είναι ελλιπής. Για παράδειγμα στο λύκειο μας τα 

εργαστήρια έχουν μετατραπεί σε αίθουσες γενικής παιδείας λόγω της αύξησης του μαθητικού 

δυναμικού. Ακόμη και την αποθήκη αναγκαστήκαμε να διαμορφώσουμε σε αίθουσα 

διδασκαλίας για να χωρέσουν οι μαθητές. Είναι απαράδεκτο λοιπόν η χώρα μας που γέννησε 

την παιδεία να μας την παρέχει σε διαμορφωμένες αποθήκες. 

• Το λύκειο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο του πανεπιστημίου και έχει απαξιωθεί η 

παιδευτική του αξία. Οι μαθητές ωθούνται σε ένα ψυχοφθόρο και εξοντωτικό αγώνα δρόμου 

με μοναδικό στόχο την επιτυχία στις πανελλήνιες. Θέλουμε λοιπόν μία παιδεία που να μας 

μορφώνει και όχι να μας εξοντώνει. 

• Επιπλέον ο κρατικός μηχανισμός υπολειτουργεί καθώς αρκετά βιβλία είναι κακογραμμένα 

και καθηγητές δεν επιμορφώνονται εγκαίρως. Οι προτάσεις που εμείς καταθέτουμε για την εκ 

βάθρων αλλαγή της σημερινής εκπαίδευσης είναι οι εξής : 

• Να αρχίσει η αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(μαθητές, καθηγητές, σχολικές μονάδες), ώστε να καταπολεμηθεί η αναξιοκρατία που 

επικρατεί κατά περιόδους. 

• Αναβάθμιση των σχολικών βιβλίων και της υποδομής στα σχολεία. 

• Άρτια κατάρτιση και επιμόρφωση καθηγητών. 

• Δημιουργία ενός σταθερού εκπαιδευτικού πλαισίου που δεν θα αλλάξει για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

• Δημιουργία μικρών και ευέλικτων τμημάτων. 

Τέλος η πολιτεία όταν οργανώνει το εκπαιδευτικό σύστημα και ψηφίζει νόμους σχετικά με 

την παιδεία πρέπει πρώτα να δώσει ένα σαφή προσανατολισμό και περιεχόμενο της παιδείας 

που θέλει να προσφέρει. 
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Ευελπιστούμε τα αιτήματα μας να εισακουστούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη!!! 

Ευχαριστούμε που μας ακούσατε! 

- ΓΕΛ Ν. Αγχιάλου 

Η σχολική μονάδα δε συμμετείχε στην ημερίδα 

- ΓΕΛ Αλμυρού 

Κυρίες και Κύριοι, 

Με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου μας στην παρούσα συνάντηση και ως εκπρόσωποι 

του ΓΕΛ Αλμυρού, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ορισμένα ζητήματα που χαρακτηρίζουν τη 

σύγχρονη εκπαίδευση στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα λόγια του Γάλλου συγγραφέα και 

Νομπελίστα Αλμπέρ Καμύ: «Το σχολείο μας προετοιμάζει για τη ζωή σε έναν κόσμο που δεν 

υπάρχει». 

  Το Ελληνικό σχολείο διέπεται από αναποτελεσματικότητα, έχει ένα χαρακτήρα 

χρησιμοθηρικό , καθώς δίνεται έμφαση στη μονοδιάστατη τεχνοκρατική εκπαίδευση και όχι 

στη πολυδιάστατη γνώση. Τα κακογραμμένα και συχνά ξεπερασμένα βιβλία απωθούν τον 

μαθητή από την μελέτη και τη μάθηση καθώς και ο τεράστιος όγκος της ύλης με τις 

επικαλύψεις που περιέχει. Η μορφή της εκπαίδευσης είναι απρόσωπη και δεν ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του εφήβου, ο οποίος δέχεται απερίγραπτη ψυχολογική πίεση και άγχος ιδιαίτερα 

κατά τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, με αποκορύφωμα τη χρονιά των Πανελλαδικών 

εξετάσεων. Αν προσθέσουμε τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, το αργοπορημένο τελικό ωρολόγιο 

πρόγραμμα και τις εκπαιδευτικές αλλαγές στα μέσα της σχολικής χρονιάς μπορούμε να 

δικαιολογήσουμε όχι μόνο το άγχος των μαθητών αλλά και την αποστροφή τους συχνά από τη 

μαθησιακή διαδικασία, ενώ εντείνεται η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των διδασκομένων. 

Επιπροσθέτως, οι σοβαρές ελλείψεις της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων 

καθιστούν τις συνθήκες διδασκαλίας δυσχερείς τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς, κυρίως σε σχολεία της επαρχίας. 

  Σύμφωνα με τον μεγάλο δάσκαλο Ευάγγελο Παπανούτσο: «Ή παιδεία ήταν πάντα το μεγάλο 

μας πρόβλημα». Γι ’αυτό απαιτείται άμεση και συλλογική προσπάθεια για την επίλυση των 

στρεβλώσεών της.  Ειδικότερα για το Λύκειο, αφού είμαστε εδώ κυρίως εκπρόσωποι του 

ζητούμε να μειωθεί ο αριθμός των μαθημάτων και να περιοριστεί ο όγκος της ύλης αυτών. 

Έτσι μέσα από ένα σταθερό πρόγραμμα και με αξιολογημένους και σωστά αμειβόμενους 

εκπαιδευτικούς αυτό  θα επιτελέσει το έργο του. Το σημαντικότερο δε, θα ήταν η 

αποδέσμευση του από τις εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού 

σήμερα έχει καταστεί ένα «άτυπο» φροντιστήριο , με μαθητές που ήδη από την Α’ Λυκείου 

μελετούν τα μαθήματα ενδιαφέροντος, και εκπαιδευτικούς που «ασθμαίνουν» πίσω από την 

ύλη ιδίως στη Γ’ Λυκείου. 

  Οι έφηβοι αυτοί κατά την φοίτηση τους στο Λύκειο έχουν διαγράψει τις καλλιτεχνικές, 

πολιτιστικές, αθλητικές δράσεις, αφού στο βάθος βλέπουν μόνο τις Πανελλαδικές. Δράσεις 

που θα έπρεπε να τις έχουν ως μοναδική διέξοδο στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς 

της ηλικίας τους. 

  Συνάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι απαιτείται μία συνολική αναμόρφωση του θεσμού του 

Λυκείου ώστε όλοι οι απόφοιτοι από αυτό να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για προσωπική 

ανέλιξη , αλλά και συλλογική πρόοδο. 

  Καταληκτικά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο  και την ευκαιρία που μας 

παρείχατε να ακουστεί η φωνή μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες για την παιδεία μας μόνο θετικά 
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μπορούν να αξιολογηθούν.                                                                     

   Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

- ΓΕΛ Βελεστίνου 

Εισαγωγή 

Χαιρετίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία που είναι πρωτόγνωρη και μας δίνει το δικαίωμα για 

πρώτη φορά να πάρουμε τον λόγο για ένα θέμα που κατά κύριο λόγο αφορά εμάς. 

Χαιρόμαστε που μπορούμε να μιλήσουμε μπροστά σε όλους και να εκφράσουμε τους 

προβληματισμούς μας. 

 

Ο προβληματισμός μας σχετικά με τη σημερινή εκδήλωση ήταν ο εξής: ποιος είναι ο ρόλος 

του σχολείου σήμερα; Η στείρα μεταφορά γνώσεων ή κάτι παραπάνω; Η προετοιμασία μας 

για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα κρίνουν όλη μας την ζωή ή για την έξοδο μας στην 

κοινωνία ως ενεργοί πολίτες; 

 

Το σχολείο είναι ένα τρίπτυχο: οικογένεια (μαθητής/γονιός), σχολείο, σύστημα. Την 

οικογένεια δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Θα πρέπει λοιπόν να 

επικεντρωθούμε στις αλλαγές που αφορούν το σύστημα, δηλαδή την εκπαίδευση, τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές: θα πρέπει να ξέρουν όλοι για ποιο λόγο έρχονται στο 

σχολείο.  

Έτσι, θέλουμε να σας εκφράσουμε τα αιτήματά μας σε σχέση με τα παραπάνω. 

 

Όσον αφορά στην Παρεχόμενη εκπαίδευση 

Ζητούμε να καταργηθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις γιατί οι εξετάσεις σε 4 ημέρες δεν 

μπορούν αντικειμενικά να αξιολογήσουν τις γνώσεις μας και να καθορίσουν το μέλλον μας – 

αλλά, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε  προτείνουμε να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες των 

πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και μάχιμοι καθηγητές να βγάζουν τα θέματα στις 

Επιτροπές των Πανελλαδικών εξετάσεων.  

 

Επίσης ζητάμε την προσθήκη ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο από την αρχή του 

διδακτικού έτους καθώς και την αναμόρφωση της ύλης ώστε η εμπέδωση των μαθημάτων να 

επιτυγχάνεται μέσα στο σχολείο, για να μην πληρώνουμε φροντιστήρια. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα συμβάλλει και η ουσιαστική επιμόρφωση και αντικειμενική αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. 

 

Προτείνουμε την αλλαγή ωραρίου με έναρξη στις 9 και ταυτόχρονα την προσθήκη ή την 

αύξηση ωρών μαθημάτων όπως φυσική αγωγή, μουσική, λογοτεχνία κ.α. και την προσθήκη 

μαθήματος επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό αφ’ ενός την εναλλακτική μάθηση 

και αφ’ ετέρου την πληροφόρηση για την μετέπειτα επαγγελματική ζωή. Επιπλέον, θα θέλαμε 

να υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι. 

 

Τέλος, θα θέλαμε την μείωση του αριθμού των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας και την 

μείωση της ύλης. Επίσης ζητούμε εξέταση σε τέσσερα μαθήματα για τις τελικές εξετάσεις 

κάθε τάξης, καθώς επίσης την κατάργηση βαθμών γιατί τα παιδιά γίνονται βαθμοθήρες. 
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Όσον αφορά στην Καθημερινότητα στη σχολική ζωή 

1. Κτιριακή συντήρηση (βάψιμο λυκείου και συντήρηση γυμναστηρίου) 

2. Ανακαίνιση των τουαλετών επειδή είναι σε άσχημη κατάσταση.  

3. Δημιουργία αίθουσας εκδηλώσεων (δεν υπάρχει με αποτέλεσμα να επικρατεί αναστάτωση 

όταν χρειάζεται να γίνει μια ενημέρωση σε όλες τις τάξεις του σχολείου π.χ η ενημέρωση 

για την σημερινή συγκέντρωση έγινε αναγκαστικά σε 6 τμήματα) 

4. Εξοπλισμός του εργαστηρίου πληροφορικής με νέα μηχανήματα (δεν υπάρχει ο 

κατάλληλος εξοπλισμός παρόλο που είμαστε το μόνο σχολείο στην περιοχή που 

εξετάζεται πανελλαδικά στο μάθημα της πληροφορικής) 

 

Ελπίζουμε να έχουμε μια αίσια έκβαση στη σημερινή συνάντηση κι ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας. 

Το 15/ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017-18 

- ΓΕΛ Καναλίων 

Υπόμνημα 

«Οι προβληματισμοί και οι προτάσεις των μαθητών του Γενικού Λυκείου Καναλίων» 

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Καναλίων, κατά τη γενική συνεδρίαση τους, 

εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με την εκπαιδευτική ανισότητα που βιώνουν. Οι 

ίσες ευκαιρίες στην μόρφωση όπως αναφέρεται και στο Σύνταγμά μας, δεν ισχύουν στην 

πράξη. Είναι κοινό μυστικό ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν επαρκεί για να καλύψει τα 

απαιτητικά θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων. Έτσι καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη των 

φροντιστηρίων, για να μπορέσει ο μαθητής να ανταπεξέλθει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

που δημιουργείται. Εδώ αρχίζουν και οι ανισότητες της εκπαίδευσης. Όσοι μαθητές 

προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις ή χρειάζονται επιπλέον στήριξη σε 

συγκεκριμένα μαθήματα, αναγκάζονται να καταφεύγουν σε φροντιστήρια του Βόλου ή του 

Βελεστίνου. Ως αποτέλεσμα μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος μελέτης των μαθητών λόγω των 

μετακινήσεων, ενώ ταυτόχρονα η οικογένεια αναλαμβάνει μια επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση. Αρκετές οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά. Ιδιαίτερη 

περίπτωση αποτελούν οι μαθητές του Κεραμιδίου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται καθημερινά τόσο 

κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο, καθώς απαιτείται 

διαδρομή 45΄ λεπτών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Οι μαθητές αυτοί, όπως 

γίνεται εύκολα κατανοητό, ακόμα και αν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα έχουν να 

αντιμετωπίσουν πολλές επιπλέον δυσκολίες. Η πολιτεία για να μπορέσει να αμβλύνει αυτές τις 

ανισότητες που παρατηρούνται στην εκπαίδευση θα έπρεπε να ενισχύσει το θεσμό της 

πρόσθετης διδακτικής στήριξης και όχι να τον καταργήσει. Ταυτόχρονα, θα έπρεπε με 

συγκεκριμένες ενέργειες να περιορίσει την ανάγκη της παραπαιδείας, μέχρι την πλήρη 

εξάλειψή της.   

Επιπλέον, οι μαθητές του Λυκείου Καναλίων αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο και την 

ανασφάλεια που δημιουργείται εξαιτίας της απειλής κατάργησης του σχολείου τους. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τη μαθητική διαρροή προς τα σχολεία του Βόλου, πράγμα που αποδυναμώνει 

ακόμα περισσότερο το Λύκειο. Η κατάσταση αυτή συμβάλλει και στη σταδιακή ερήμωση του 

χωριού, που δε συνάδει με τη γενικότερη προσπάθεια των τοπικών φορέων για αναβάθμιση 

της περιοχής. Η Πολιτεία έχει κάνει μία τεράστια οικονομική επένδυση στη Λίμνη Κάρλα, 

που μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος έλξης στο πλαίσιο του οικοτουρισμού. Η αξιοποίηση 
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όμως τόσο αυτής της επένδυσης, όσο και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της λίμνης Κάρλας 

μέχρι στιγμής είναι ανεπαρκής. Πρόσφατα, εγκαινιάστηκε ένα πολυδύναμο ιατρείο στην 

περιοχή. Τα Κανάλια, εξάλλου,  είναι κόμβος πρόσβασης σε απομονωμένα χωριά του Πηλίου 

με εξαιρετικό, όμως, τουριστικό ενδιαφέρον (Κερασιά – Κεραμίδι – Βένετο). Η πολιτεία 

λοιπόν, θα έπρεπε όχι μόνο να εξαλείψει την ανασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών 

τους για το κλείσιμο του σχολείου, αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες να δυναμώσει την 

ύπαρξή του, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της περιοχής. Τα περιφερειακά σχολεία 

άλλωστε λειτουργούν και ως κυψέλες πολιτισμού και πόλος έκφρασης, συνάντησης και 

δημιουργίας. 

  Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ανάγκη εκτεταμένων επισκευών και αναβάθμισης 

τόσο του κτιρίου όσο και του αύλειου χώρου του σχολείου. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις 

αίθουσες διδασκαλίας και ιδίως το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών πλημμυρίζουν. Οι 

εργασίες για την επισκευή και το συνολικό βάψιμο του κτηρίου θεωρούνται απαραίτητες.  

Όσες επισκευές έχουν γίνει ως τώρα έχουν κυρίως χαρακτήρα μικρών παρεμβάσεων, για να 

καλύπτονται σύντομα και επιφανειακά, κτιριακά προβλήματα. 

Τέλος, οι μαθητές της Α’ Λυκείου θέλουν να υπενθυμίσουν στους εκπροσώπους της 

Πολιτείας την εξαιρετικά δυσχερή και ανασφαλή θέση στην οποία βρίσκονται, καθώς δεν έχει 

ακόμη δημοσιευθεί με σαφήνεια ο τρόπος πρόσβασής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Εννοείται πως η αβεβαιότητα αυτή λειτουργεί αρνητικά τόσο στην ψυχολογία τους όσο και 

στην οργάνωση της μελέτης τους.  

Συνοψίζοντας, κυρίαρχο είναι το αίτημα μας ως μαθητές του ΓΕΛ Καναλίων, για ίσες 

ευκαιρίες στη μόρφωση και στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να 

μπορέσουμε να επιστρέψουμε ως ακαδημαϊκοί πολίτες και να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας 

στον τόπο μας.  

Μαθητικό Συμβούλιο Γενικού Λυκείου Καναλίων Σχ. Έτους 2017 – 2018 

- ΓΕΛ Αργαλαστής 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 

Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτειακών θεσμών του νομού Μαγνησίας, 

με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στην εξαιρετική πρωτοβουλία του Διευθυντή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Σωκράτη Σαβελίδη. Το σχολείο μας, το ΓΕΛ Αργαλαστής 

είναι ένα περιφερειακό σχολείο με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και μαθητές διαφόρων 

εθνικοτήτων που προέρχονται από 12 χωριά του δήμου Νοτίου Πηλίου. Όλοι οι μαθητές 

συνυπάρχουμε αρμονικά σε ένα φιλικό χώρο που ουσιαστικά είναι το δεύτερο σπίτι μας. 

Αρκετοί από μας μάλιστα διανύουμε καθημερινά πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο 

σχολείο μας. Στο Λύκειό μας ο Διευθυντής και οι καθηγητές ενδιαφέρονται ουσιαστικά για 

την πρόοδό μας και συμμερίζονται τις εφηβικές μας ανησυχίες. Ωστόσο θα θέλαμε να 

εκφράσουμε και σε σας τον προβληματισμό μας για κάποια ζητήματα που μας απασχολούν 

στη σχολική μας καθημερινότητα. Αρχικά είναι ο χώρος του γυμναστηρίου που είναι 

ανεπαρκής και χρειάζεται συντήρηση και αναβάθμιση. Νιώθουμε έντονη την ανάγκη να 

βελτιωθεί η κατάσταση του γυμναστηρίου έτσι ώστε να περνάμε το χρόνο μας και να 

αθλούμαστε ιδίως το χειμώνα σε έναν άνετο και εξοπλισμένο κατάλληλα χώρο. Ακόμη 

υπάρχει βασική η ανάγκη να αποκτήσει το σχολείο μας και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

Είναι πιστεύουμε απαραίτητη τόσο για μας όσο και για τους μαθητές του Γυμνασίου 

Αργαλαστής με τους οποίους συναυλιζόμαστε. Μιλάμε για 200 συνολικά μαθητές Γυμνασίου 
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και Λυκείου που τόσα χρόνια στερούμαστε ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό αγαθό που στις 

μέρες μας είναι απαραίτητο και αυτονόητο για πολλά σχολεία. Επίσης να μην αμελήσουμε να 

σας μεταφέρουμε και ένα παράπονο των συμμαθητών μας σχετικά με τα σχολικά βιβλία. 

Αρκετά από αυτά χρειάζονται αποκωδικοποίηση όπως μας λένε και άριστοι μαθητές. Είναι 

στριφνά και δυσνόητα και καθόλου ελκυστικά. Προτείνουμε στο μέλλον τη συγγραφή τους σε 

γλώσσα πιο καθαρή και λιτή. Θεωρούμε πως η περίπλοκη σύνταξη και το επιτηδευμένο 

λεξιλόγιο μας απομακρύνει από την ανάγνωσή τους. Τέλος ένα ζήτημα που καίει εμάς τους 

μαθητές είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και το εργασιακό μας μέλλον. 

Αναρωτιόμαστε ποιο επάγγελμα να επιλέξουμε στη σημερινή εποχή που μαστίζεται από την 

οικονομική κρίση και την αβεβαιότητα. Ο εφιάλτης της αυριανής ανεργίας μας τρομάζει 

κύριοι βουλευτές και εδώ είναι μεγάλο το στοίχημα και η ευθύνη όλων των πολιτικών μας 

ανεξαρτήτως κόμματος. Η νεολαία θέλει απλές λύσεις και όχι λόγια. Έτσι λοιπόν έχουμε την 

προσδοκία ότι τα περιφερειακά σχολεία θα ενισχυθούν οικονομικά από τους δύο βασικούς 

αιμοδότες τους το δήμο που πάντα είναι κοντά μας με τα πενιχρά μέσα του και την κεντρική 

διοίκηση που πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες για την παιδεία. Ελπίζουμε ότι οι βουλευτές του 

νομού μας η φωνή που μας εκπροσωπεί στο  Ελληνικό κοινοβούλιο να μεταφέρουν εκεί τους 

προβληματισμούς μας γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνον η Αθήνα. Ευχαριστώ για την προσοχή και 

την υπομονή σας. 

  ΤΟ  15μελές μαθητικό συμβούλιο του ΓΕΛ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ. 

- ΓΕΛ Ζαγοράς 

Θέμα: «Σκέψεις και προτάσεις για την εκπαίδευση και το μέλλον μας» 

Εκπαίδευση 

 

1. Να ξαναλειτουργήσουν τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στο Λύκειο, αλλά με 

κριτήριο την επίδοση των μαθητών (όχι όποιος θέλει) ώστε να υποστηρίζονται μαθητές, οι 

οποίοι, προερχόμενοι από το γυμνάσιο, έχουν κενά και ελλείψεις σε βασικά μαθήματα. 

2. Λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου στο Βορειοανατολικό Πήλιο (Δήμος Ζαγοράς – 

Μουρεσίου). Η καθημερινή μετακίνηση δεκάδων μαθητών από τα χωριά του Ανατολικού 

Πηλίου στο Βόλο από τις 6:30 ως τις 16:30  για την παρακολούθηση μαθημάτων σε ΕΠΑ.Λ. 

του Βόλου σημαίνει, τουλάχιστον, τρείς ώρες στο δρόμο και  απίστευτη εξάντληση, τέτοια 

ώστε οι μαθητές απλά να πηγαινοέρχονται στο Βόλο χωρίς ουσιαστικό όφελος. 

3. Το εκπαιδευτικό σύστημα να παραμένει σταθερό για χρόνια και να μην αλλάζει κάθε 

χρονιά ή/και με την αλλαγή του κάθε υπουργού παιδείας.  

4. Το Γενικό λύκειο να παραμείνει «γενικό» και να προσφέρει πολύπλευρη μόρφωση και 

γνώση, ώστε οι ενήλικοι, πια, τελειόφοιτοι να έχουν αποκτήσει κριτική σκέψη και να είναι 

ικανοί ως πολίτες. Η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την είσοδο στα ΑΕΙ να 

γίνεται σε αυτούς που επιθυμούν σε ένα μεταλυκειακό έτος. 

5. Διατήρηση του ορίου των 164 απουσιών στο Λύκειο. 

 

Κίνητρα για την παραμονή των νέων στον τόπο τους 

 

1. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σοβαρή υποβάθμιση των υπηρεσιών. Έκλεισαν διαδοχικά τα 

γραφεία της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΙΚΑ και, πρόσφατα υπολειτουργεί και το μοναδικό 

τραπεζικό κατάστημα σ’ όλο το ανατολικό Πήλιο. Να σταματήσει η απαξίωση της περιοχής. 
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2. Αναβάθμιση του εξοπλισμού και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου 

Υγείας Ζαγοράς, καθώς υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις εργαστηρίων και ειδικοτήτων του 

ιατρικού προσωπικού. 

3. Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου και δημιουργία θέσεων στάθμευσης.  

4. Η ψυχαγωγία των νέων στα χωριά, ουσιαστικά, δεν υπάρχει, παρά μόνον διασκέδαση με 

κυρίαρχα τα στοιχεία της υποκουλτούρας. Χρειαζόμαστε περισσότερες πολιτιστικές 

δραστηριότητες, όπως κινηματογράφο, σκάκι, ωδείο… 

15μελές μαθητικό συμβούλιο Γενικού λυκείου Ζαγοράς σχ. Έτους 2017-18 

- ΓΕΛ Τσαγκαράδας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΣΚΕΨΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

ΣΤΟ  ΚΟΙΝΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ  ΦΟΡΕΙΣ  ΣΤΟ  ΒΟΛΟ  

19/01/2018: 

 

1. Καθημερινή ασφαλής μετακίνηση μαθητών/μαθητριών από τα σπίτια τους προς το 

Σχολείο και αντιστρόφως ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών 

2. Άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος και σημείων με αυξημένη 

επικινδυνότητα λόγω κατολισθήσεων, πτώσεων βράχων, φθοράς ή ανυπαρξίας 

προστατευτικών τοιχίων 

3. Κατασκευή αίθουσας κλειστού Γυμναστηρίου, ώστε να γίνεται το μάθημα της 

Γυμναστικής ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών 

4. Κατασκευή εργαστηρίου Τεχνολογίας και Εικαστικών , ώστε να φυλάσσονται εκεί τα 

έργα των μαθητών/μαθητριών και να μην απαξιώνονται σκορπισμένα σε διάφορους 

χώρους 

5. Εισαγωγή της διδασκαλίας του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε οι 

μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου να ενημερώνονται συνεχώς και επαρκώς για τα είδη 

των επαγγελμάτων, τα οποία, αν επιλέξουν, θα τους εξασφαλίσουν επαγγελματική 

αποκατάσταση στο μέλλον, ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, για να μην 

αναγκάζονται να ξενιτεύονται, αλλά να μένουν στον τόπο τους και να προσφέρουν σ’ 

αυτόν και ψυχική ικανοποίηση για τις επιλογές τους 

6. Εφαρμογή του θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και στο Λύκειο, ώστε να 

βοηθούνται οι αδύναμες οικονομικά οικογένειες να προσφέρουν επιπλέον βοήθεια στα 

παιδιά που τη χρειάζονται και ειδικά στα παιδιά των περιφερειακών σχολείων που 

δαπανούν και πολύ χρόνο και πολλά χρήματα μετακινούμενα προς τα αστικά κέντρα, 

για να πετύχουν κάτι καλύτερο γι’ αυτά 

7. Τοποθέτηση των καθηγητών/καθηγητριών όλων των ειδικοτήτων σταθερά από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς σε όλα τα σχολεία και όχι τα περιφερειακά σχολεία να 

μένουν με κενά, να χάνουν διδακτικές ώρες ή να αναγκάζονται να αλλάζουν διαρκώς 

τα ωρολόγια προγράμματα και να διακόπτεται η ομαλή ροή της μαθησιακής 

διαδικασίας 

8. Τακτικές επισκέψεις των Πολιτειακών Θεσμών στα Σχολεία, για να ενημερώνονται 

άμεσα για προβλήματα που προκύπτουν συμβάλλοντας έτσι στην επίλυσή τους 

9. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού και 

για τα Ειδικά μαθήματα 

10. Επαρκής χρηματοδότηση των Σχολείων για θέρμανση, αγορά αναλώσιμων και 
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εξοπλισμό Εργαστηρίων με σύγχρονα εποπτικά μέσα 

 

Το Προεδρείο του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου σχ. Έτους 2017/2018 

- ΛΤ Μουσικού Σχολείου 

Μουσικό σχολείο Βόλου 

 Βασικός στόχος μας θα πρέπει να είναι η μετατροπή του δημοσίου σχολείου σε ένα 

σχολείο το οποίο θα μπορεί να παρέχει ουσιαστική μόρφωση ενώ ταυτόχρονα θα 

πρέπει να προετοιμάζει τους μαθητές για τις ανώτατες τους σπουδές.  

Οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται είναι οι αλλαγές οι οποίες θεωρούμε φυσικά πως είναι 

προσιτές με τα σημερινά δεδομένα.  

 Πρωταρχικό μας έτοιμα είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η ανικανότητα 

πολλών να ανταπεξέλθουν στα εργασιακά τους καθήκοντα έχει καταλυτική επίδραση 

στην ζωή των μαθητών. Ο διορισμός στο δημόσιο πλέον συνδυάζετε με ένα 

"εργασιακό άσυλο" στο οποίο είτε τηρείς τις προϋποθέσεις είτε όχι δεν δέχεσαι 

κυρώσεις (φυσικά το φαινόμενο αυτό αδικεί του καθηγητές εκείνους οι οποίοι είναι 

παραπάνω από ικανοί). Κανένας μας δεν αμφισβήτησε ποτέ τις ακαδημαϊκές γνώσεις 

κανενός, ωστόσο η διδασκαλία δεν στηρίζεται μόνο σε αυτόν τον τομέα καθώς η 

ικανότητά κάποιου να μεταβιβάσει γνώσεις σε 24 μαθητές είναι ένα τελείως 

διαφορετικό πράγμα. Κατά τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε σταδιακά σε μια 

ολοκληρωτική απαξίωση του δημοσίου σχολείου αρχικά από τους ίδιους τους 

στυλοβάτες του (τους καθηγητές) και στην συνέχεια από μας τους μαθητές καθώς 

οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως τουλάχιστον η πλειοψηφία των μαθητών έχει πλέον 

αφεθεί τυφλά στην "μισητή" φροντιστηριακή παιδεία.   

 Γνωρίζουμε φυσικά πως οι εντολές του υπουργείου δεν βοηθάν ιδιαίτερα τους 

καθηγητές καθώς η ύλη αγχώνει τους εκπαιδευτικούς και τα σχολικά εγχειρίδια πολλές 

φορές είναι πολύ λίγα απέναντι στον τεράστιο αυτό όγκο που μαθητής και καθηγητής 

έρχεται αντιμέτωπος. (παράδειγμα αποτελεί το βιβλίο μαθηματικών γ λυκείου το οποίο 

όπως όλοι πάνω κάτω ξέρουμε πως δεν αρκεί για τις πανελλήνιες) συνεπώς το δεύτερο 

μας έτοιμα είναι νέα βιβλία ικανά να ανταποκριθούν σε αυτές τις περιστάσεις.  

 Ακόμα ένα πιο ειδικό αίτημα είναι η κάλυψη της έλλειψης των καθηγητών στα 

Μουσικά σχολεία ειδάλλως ο τίτλος Μουσικό σχολείο δεν υφίσταται.   

 

Δεκαπενταμελές Μουσικού Λυκείου Βόλου 2018 

- ΛΤ Τρικερίου 

Υπόμνημα του 15μελούς  Μαθητικού Συμβουλίου Γυμνασίου –  Λ.Τ. Τρικερίου 

Προς τους Πολιτειακούς φορείς 

 Αξιότιμοι κύριοι, 

 Σας καταθέτουμε υπόμνημα για τα άμεσα και επείγοντα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές του δημόσιου σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

προβλήματα που έχουν οξυνθεί ή δημιουργηθεί από τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες οι οποίες, κατ’ επέκταση,  οδηγούν σε περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για την 

παιδεία και την απαξίωση του Δημόσιου σχολείου.  

 Ως μέλη μιας, αρκετά απομακρυσμένης από τον αστικό ιστό, κοινωνίας αγωνιούμε 

πολύ έντονα για το μέλλον της παιδείας και τη δυνατότητα της απρόσκοπτης πρόσβασης μας 
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σε αυτή. Σε μια εποχή που βάλλεται από την οικονομική κρίση, με συνθήκες εργασιακής 

ανασφάλειας, με απολύσεις, με υψηλούς δείκτες ανεργίας, με την οικονομική δυσχέρεια της 

λαϊκής οικογένειας η επιλογή μας για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι μονόδρομος.   

 Παίρνοντας ως δεδομένη την αρχή ότι  η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή της 

Πολιτείας  ζητούμε:  

1. Γενναία χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή, 

υλικοτεχνική υποδομή, για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών από τον δημοτικό προϋπολογισμό  

ώστε να  καλυφθούν  όλες οι  ανάγκες των σχολείων σε αναλώσιμα υλικά, θέρμανση 

και σύγχρονο ηλεκτρονικό πολυμεσικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό. 

2. Σχεδιασμό και προγραμματισμό για τις επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων 

3. Κατασκευαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια για άμεση και απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε μαθητές με αναπηρία 

4. Ανοιχτό   χώρο  των σχολείων  τα απογεύματα, με ευθύνη του Δήμου,  για αθλητικές – 

πολιτιστικές δραστηριότητες για όλα τα παιδιά. 

5. Χρηματοδότηση για τη δημιουργία (σε όσα σχολεία δεν υπάρχει)  και την λειτουργία 

σχολικής  βιβλιοθήκης, τις απογευματινές ώρες. 

6. Μέριμνα για δωρεάν προληπτική ιατρική – εμβολιασμούς – παροχή ιατρικών 

βεβαιώσεων στο χώρο του σχολείου. 

7. Διοργάνωση στα σχολεία σεμιναρίων, συζητήσεων συμβουλευτικής ψυχολογίας και 

υποστήριξης της οικογένειας. 

8. Κάλυψη της δαπάνης των ξενόγλωσσων βιβλίων για τους μαθητές του Λυκείου. 

9. Κεντρικό σχεδιασμό  των διαδικασιών όπου με τηλεδιάσκεψη κάποιο απομακρυσμένο 

σχολείο θα βγει από την απομόνωση και θα έλθει σε επαφή με άλλα σχολεία ,θα συμμετέχει 

σε ημερίδες .. Η συστηματοποίηση  της εισαγωγικής εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης 

των καθηγητών θα είναι ένα αναγκαίο προαπαιτούμενο. 

10. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και συναρμογή  με τις μαθησιακές 

επιλογές του μαθητή εντός του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου. Να μην 

αποκλείεται κανένας μαθητής από τη συνέχιση των σπουδών του. Ίσως  για την 

ολοκλήρωση του επιτεύγματος αυτού θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία των 

υπηρεσιών του Υπουργείου όχι μόνο με προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της 

εκπαίδευσης, και με πανεπιστημιακούς, αλλά και με έμπειρους καθηγητές Μέσης 

εκπαίδευσης. 

11. Θεσμοθέτηση Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου που θα εκφράζει τη γνώμη των 

μαθητών συμμετέχοντας  στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων του ΥΠΕΘ. 

Με εκτίμηση, για το 15μελες μαθητικό συμβούλιο. 

- ΛΤ Σούρπης 

Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμαθητές,  

 

    Ξεκινώντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Πολιτεία και τους αντίστοιχους θεσμούς για 

την ευκαιρία που μας έδωσαν μέσω της σημερινής διευρυμένης σύσκεψης των Λυκείων του 

Νομού Μαγνησίας να εκφράσουμε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας 

για τη σχολική πραγματικότητα την οποία βιώνουμε.  Πρωτίστως, όσον αφορά το θέμα της 

εκπαίδευσης θα επιθυμούσαμε την αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών, ώστε να 
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καλύπτει τις ανάγκες σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντά μας. Σχετικά με το διδακτικό 

προσωπικό, είναι πολύ σημαντικό για μας, τα σχολικά μαθήματα να διδάσκονται από 

καθηγητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, πράγμα που τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει, ιδιαίτερα 

στις απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, με συνέπειες επιζήμιες για το μέλλον μας. 

Απαραίτητη επίσης κρίνεται η συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών, αλλά και η παιδαγωγική 

κατάρτιση αυτών, ώστε να αντιμετωπίζονται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα όποια προβλήματα 

ανακύπτουν. Όσον αφορά το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού η συμβολή του 

οποίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αυτό θα πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις. Στη σημερινή 

σχολική πραγματικότητα η θέση του είναι υποβαθμισμένη καθώς το συγκεκριμένο μάθημα 

καλύπτεται από καθηγητές που απλώς συμπληρώνουν το ωράριό τους χωρίς να έχουν τις 

περισσότερες φορές το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για την υποστήριξή του. Τέλος, 

αναφερόμενοι στην ενισχυτική διδασκαλία να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητη και στις τάξεις 

του Λυκείου καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των οικογενειών δεν έχει τη δυνατότητα να 

παρέχει στα παιδιά του περαιτέρω εκπαίδευση πέρα από τη σχολική. 

    Προβλήματα εντοπίζονται και γενικότερα στη σχολική μας ζωή. Οι μέθοδοι διδασκαλίας 

θεωρούνται απαρχαιωμένες, γεγονός που δικαιολογεί σε ένα βαθμό και την αδιαφορία των 

μαθητών για την όλη μαθησιακή διαδικασία. Ως λύση προτείνουμε τη λεγόμενη εναλλακτική 

εκπαίδευση, δηλαδή εκσυγχρονισμένη διδασκαλία η οποία θα υποστηρίζεται από εποπτικά 

μέσα. Η ύπαρξη και αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα σε κάθε τάξη θα συνέβαλε ουσιαστικά 

στην αναβάθμιση του τρόπου διδασκαλίας του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. Το βιβλίο 

εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα στο χώρο της εκπαίδευσης ωστόσο όμως απαιτείται 

γενικότερη αναμόρφωση του περιεχομένου του καθώς και εμπλουτισμός του με γνώσεις και 

στοιχεία που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα μας και να καλύπτουν τις ανάγκες μας. 

Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ιδίως όσον αφορά τη Γ΄ Λυκείου, ότι τα βιβλία και το 

περιεχόμενό τους επιβάλλεται να καλύπτουν τις απαιτήσεις των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων 

μαθημάτων. Παράλληλα, η ύπαρξη σταθερής εκπαιδευτικής πολιτικής ιδίως στο θέμα των 

Πανελλαδικών θα ανακούφιζε τους μαθητές καθώς θα περιόριζε το κλίμα αβεβαιότητας και 

ασάφειας που επικρατεί.  Περνώντας στον τομέα των κτηριακών εγκαταστάσεων και 

υποδομών να σημειωθεί πως παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά 

ελλείψεις αιθουσών διδασκαλίας. Οι κατευθύνσεις είτε γίνονται σε τάξεις εξαιρετικά μικρού 

μεγέθους είτε σε εργαστηριακές τάξεις. Τέλος, η απουσία γυμναστηρίου περιορίζει σημαντικά 

τις δραστηριότητές μας στο μάθημα της γυμναστικής. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει 

υποβαθμιστεί στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα γεγονός που δεν συνάδει με το «Νους 

υγιής εν σώματι υγιεί». 

    Σχετικά με το μέλλον των μαθητών όλα είναι ρευστά και αμφιλεγόμενα. Πολλοί είναι αυτοί 

που μετά την αποφοίτησή τους καταφεύγουν στο εξωτερικό καθώς τα παρεχόμενα πτυχία των 

πανεπιστημίων μας δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας στη χώρα μας. Το 

γεγονός αυτό ωθεί όλο και περισσότερους νέους στην αναζήτηση εργασίας εκτός Ελλάδας. 

Παράλληλα, άλλοι με αφορμή την κακή πολιτική και οικονομική κατάσταση που επικρατεί 

και λόγω των ελάχιστων θέσεων εργασίας ακολουθούν την ίδια τακτική. Πολλοί ακόμη 

ισχυρίζονται ότι τα πανεπιστήμια του εξωτερικού παρέχουν ανώτερα ποιοτικά μεταπτυχιακά 

προγράμματα εξειδίκευσης και περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Είναι γεγονός ότι τα 

προβλήματα είναι πολλά και ότι το μέλλον μας φαντάζει αβέβαιο. Ωστόσο δεν χάνουμε τις 

ελπίδες μας και πιστεύουμε ότι με ανάλογη προσπάθεια, με επιμονή και υπομονή θα 

καταφέρουμε ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια να θέσουμε τη ζωή μας αλλά και το μέλλον της 
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κοινωνίας σε νέες βάσεις.  

 Εμείς σας παρουσιάσαμε την κατάσταση όπως την βλέπουμε μέσα από τα δικά μας μάτια. 

Αφήνουμε σε εσάς την διαχείριση και αντιμετώπιση τον όποιων προβλημάτων που 

επισημάναμε, με τη πεποίθηση ότι στόχος σας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα 

δικό μας καλύτερο αύριο.  

 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.                                                                                                                                                                                                                                

    

Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του Γυμνασίου-Λ.Τ. Σούρπης Σχολικού Έτους 2017-18 

- Ενιαίο Ειδ. Επαγ. Γυμνάσιο – Λύκειο Ν. Ιωνίας 

Θέμα: Σκέψεις & προβληματισμοί μαθητών του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ν. Ιωνίας στο πλαίσιο της 

Ημερίδας: "η Πολιτεία Αφουγκράζεται τους Μαθητές" 

Από:9μελές μαθητικό συμβούλιο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ν. Ιωνίας του σχολικού έτους 2017-18 

 

Εκπροσωπώντας το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο της πόλης μας θα 

θέλαμε να μοιραστούμε τους προβληματισμούς, τις διαπιστώσεις, τα όνειρα και τα σχέδιά 

μας, που αφορούν την εκπαίδευση μα και το μέλλον μας. 

Έτσι θα θέλαμε να τονίσουμε: 

 Την ανάγκη για την δημιουργία ενός καινούργιου σχολικού κτιρίου για το σχολείο 

μας, μιας και από το 2002 στεγαζόμαστε στους χώρους του Πρώην Πολυκλαδικού 

Λυκείου Ν. Ιωνίας χρησιμοποιώντας δύο πτέρυγές του που βρίσκονται σε αρκετή 

απόσταση μεταξύ τους και στις οποίες αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε 

ανεξαρτήτου καιρικών συνθηκών, αλλά και μη έχοντας επαρκείς χώρους για την 

Φυσική Αγωγή, τις εορταστικές εκδηλώσεις, τις διάφορες δράσεις αλλά και για τις 

στοιχειώδεις ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας. 

 Την ανάγκη να βαφούν οι αίθουσες με διάφορα φωτεινά χρώματα, η θέρμανση να 

βελτιωθεί, να γίνουν περισσότερες τουαλέτες, να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού που 

πίνουμε, ο χώρος της αυλής να τροποποιηθεί για να παίζουμε οργανωμένα παιχνίδια. 

 Την ανάγκη να ανανεωθούν οι παλιοί υπολογιστές των εργαστηρίων Πληροφορικής 

αλλά και να έρχονται έγκαιρα τα βιβλία στην αρχή της χρονιάς, ώστε να μπορούν οι 

καθηγητές μας να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες μας, αφού μέχρι τώρα η Πολιτεία 

δεν δημιούργησε βιβλία και για τις δικές μας ανάγκες. 

 Την ανάγκη απόκτησης μόνιμου μεταφορικού μέσου ώστε να μπορούμε να 

μετακινούμαστε με ευκολία στην πόλη και έξω απ' αυτή, και να επισκεπτόμαστε 

διάφορους χώρους στο πλαίσιο της εκπαίδευσής μας αλλά και της ανάπτυξης των 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μας. 

 Προβληματιζόμαστε για την επαγγελματική μας αποκατάσταση και γι' αυτό θα θέλαμε 

ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Παν/μια και τα ΤΕΙ αλλά και την υλοποίηση 

της Μεταλυκειακής τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ και για εμάς. 

 Προβληματιζόμαστε για το πώς μεγαλώνοντας θα εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους 

πόρους για αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, δημιουργία οικογένειας και δικού μας 

σπιτικού. 

Όπως όλοι έφηβοι της ηλικίας μας κάνουμε όνειρα και πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει 

και μπορεί να γίνει καλύτερος. Ας ευχηθούμε η προσπάθεια σαν τη  σημερινή να έχει 
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αποτελέσματα και οι σκέψεις μας και επιθυμίες μας δεν θα πέσουν στο κενό, αλλά ότι σαν 

σποράκι θα πέσουν σε γόνιμη γη. Ας ευχηθούμε να καρπίσουν για να έχουμε όλοι μας την 

παιδεία και τα σχολεία που αξίζουμε. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ 

- ΕΕΕΕΚ Βόλου 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Καλή κτηριακή εγκατάσταση του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Βόλου που όμως χρειάζεται  

σημαντικές παρεμβάσεις για να είναι λειτουργικό βάση των υπαρχουσών αναγκών, την 

ασφάλεια και την υγιεινή των μαθητών (ισόγεια αίθουσα- αίθουσα εκδηλώσεων - τουαλέτες – 

βάψιμο – υγρασία – θέρμανση) και διαμόρφωση εξωτερικού αύλειου χώρου.  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Αναγκαιότητα απόκτησης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ειδικά 

διαμορφωμένου για μαθητές με κινητικά προβλήματα που να εξυπηρετεί μέρος των 

καθημερινών μετακινήσεων των μαθητών με ασφάλεια και επιπλέον να διευκολύνει τις 

μετακινήσεις των μαθητών για πρακτική άσκηση και πλήθος άλλων προγραμμάτων που 

προάγουν την κοινωνική ένταξη των μαθητών. Πάγια και επιτακτική η ανάγκη λόγω έλλειψης 

ειδικά διαμορφωμένων μέσων στην πόλη του Βόλου που οδηγεί σε αποκλεισμό από την 

εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. 

ΦΟΙΤΗΣΗ: Τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ δεν έχουν σαφή ταυτότητα και διέπονται από νομοθετικό πλαίσιο με 

ασάφειες και αποσπασματικές διορθώσεις και συμπληρώσεις ανά διαστήματα. Απαιτείται 

άμεση αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών, του ωρολογίου προγράμματος, των 

αναλυτικών προγραμμάτων και πρόβλεψη μεγαλύτερης ευελιξίας. Σαφής προσδιορισμός 

μαθητών που φοιτούν, ευελιξία  αριθμού μαθητών που φοιτούν ανά τμήμα ανάλογα με την 

αναπηρία και τη βαρύτητα, σταθερότητα στα έτη φοίτησης, δυνατότητα φοίτησης σε δεύτερο 

ή/και τρίτο εργαστήριο, αύξηση ετών φοίτησης, κατανομή μαθητών ανά τμήμα, νομοθετικό 

πλαίσιο πρακτικής άσκησης και εισαγωγή μαθητείας, θεσμοθετημένα προγράμματα 

μετάβασης στην ενήλικη ζωή με εποπτεία, νομοθετική ρύθμιση για θέματα επικινδυνότητας 

ως προς την συμπεριφορά βάση ψυχοπαθολογίας μαθητών. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ: Αναδιάρθρωση του τίτλου σπουδών με ενδεχόμενες 

διαβαθμίσεις αντίστοιχες του τύπου φοίτησης. Ο υπάρχον τίτλος σπουδών δεν έχει καμία 

αντιστοιχία και δεν παρέχει δυνατότητα εγγραφής σε άλλη βαθμίδα ή σε ΙΕΚ. Υπάρχει 

αναντιστοιχία Νομοθεσίας σε σχέση με τα δικαιώματα των αποφοίτων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πλήρης 

η έλλειψη δομών για τους αποφοίτους. Πρόβλεψη να παρέχεται εργασία για τους αποφοίτους 

που έχουν δυνατότητα  σε συνεργασία με το σχολείο (π.χ. όπως στα ΕΠΑΛ με την μαθητεία). 

Προοπτικές απασχόλησης των μαθητών με σοβαρή νοητική καθυστέρηση μετά την 

αποφοίτησή τους από το ΕΕΕΕΚ (Δομές διά βίου μάθησης, δημιουργικής απασχόλησης, 

ολιγοήμερης φιλοξενίας κ.ά.) και μέριμνα για τους απόφοιτους που διαμένουν στα χωριά. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Έλλειψη μόνιμου προσωπικού. Απαιτείται η σύσταση οργανικών θέσεων με 

βάση τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου και με διαφοροποίηση από τη γενική παιδεία 

στην ομαδοποίηση ειδικοτήτων. Να υπάρξει πρόβλεψη από το ΥΠ.Π.Ε.Θ για στήριξη 

εκπαιδευτικών με αναπηρία εντός της σχολικής μονάδας προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών με αναπηρία και η απρόσκοπτη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. 24ωρη φύλαξη του σχολείου, επιστάτης, συντηρητής. 
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ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Θεσμοθετημένη,  συστηματική, οργανωμένη 

ενημέρωση - εκπαίδευση της μαθητικής κοινότητας (μαθητές – γονείς – εκπαιδευτικοί) 

σχετικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ, τις ιδιαιτερότητες, τους τρόπους προσέγγισης και 

αντιμετώπισης στα πλαίσια ίσων δικαιωμάτων ώστε να προλαμβάνονται αρνητικές 

συμπεριφορές. Επιπλέον σωστή καταγραφή προσβασιμότητας γενικών σχολείων και άμεσες 

παρεμβάσεις που να πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί προσβασιμότητας 

δημόσιων κτιρίων. 

Οι συντάκτες του υπομνήματος 

 

Μαθητές Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βόλου 

Σύλλογος  Γονέων  Κηδεμόνων και φίλων μαθητών Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βόλου 

Σύλλογος Προσωπικού Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΒΟΛΟΥ Σχ. έτους 2017-2018 

- ΕΕΕΕΚ Αλμυρού 

Υπόμνημα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλμυρού 

Είμαστε μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αλμυρού. Τη φετινή χρονιά το σχολείο μας έχει 12 μαθητές, ενώ 

πέρυσι αποφοίτησαν, βάση νόμου, αρκετοί συμμαθητές μας, με αποτέλεσμα να στερούνται 

πλέον την όποια υποστήριξη τους παρέχονταν στο σχολείο. Οι περισσότεροι μαθητές 

κατοικούμε σε περιφερειακά χωριά του Αλμυρού και μπορεί να κάνουμε 1-2 ώρες για να 

πηγαίνουμε στο σχολείο μας. Παρόλο αυτά το παρακολουθούμε με συνέπεια και το 

αποζητάμε. Οι δυσκολίες μας, όμως, είναι πολλαπλές και έχουμε την ανάγκη εξειδικευμένης 

φροντίδας και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο σε καθημερινή βάση. 

Το γεγονός ότι το σχολείο μας είναι περιφερειακό και δεν είναι πολυάριθμο (καθώς 

αρκετοί γονείς από την περιοχή επιλέγουν να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε ειδικά σχολεία του 

Βόλου), στερεί από εμάς και τις οικογένειές μας την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και 

ειδικών θεραπειών από Ε.Ε.Π. (Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Λογοθεραπεία, 

Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Σχολικό Νοσηλευτή). Παράλληλα, οι χώροι του σχολείου 

μας δεν επαρκούν και οι μετακινήσεις εντός του σχολείου γίνονται με μεγάλη δυσκολία, 

ειδικά για τους μαθητές με κινητικές δυσκολίες και αμαξίδια. Συνακόλουθα, λόγω της 

έλλειψης χώρου δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιούμε ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό που έχει 

σταλεί στο σχολείο μας μέσω ΕΣΠΑ εδώ και 6 χρόνια. Επίσης, πολύ σημαντικό για τους 

καθηγητές μας και κατά συνέπεια και για εμάς είναι να υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής 

Αγωγής μόνο για τη Β/θμια Εκπ/ση, εξαιτίας των διαφορετικών αναγκών με την Α/θμια 

Εκπ/ση.  Τέλος, μεγάλο προβληματισμό και για εμάς και για τους καθηγητές αλλά και για τις 

οικογένειες μας αποτελεί το τι θα κάνουμε μετά το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., καθώς η πρόσβαση στην 

εργασία για πολλούς από εμάς είναι αδύνατη και οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., βάση νόμου, 

δεν έχουν πρόσβαση στο Ειδικό Λύκειο.  

Για τους παραπάνω λόγους ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

 Ειδικούς Εκπαιδευτικούς (και Μουσικό) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) 

και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κάθε σχολική χρονιά και κάθε μέρα από την 

έναρξη του σχολείου. 

 Μεγαλύτερο και ανεμπόδιστα προσβάσιμο σχολείο. Προτείνουμε να γίνει ανταλλαγή 

σχολικών κτιρίων με το γειτονικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, όπου η 

μικρότερη ηλικία των μαθητών και η δομή του προγράμματος διαφοροποιεί τις 
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ανάγκες τους.  

 Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής για τη Β/θμια Εκπ/ση. 

 Πρόσβαση στο Ειδικό Λύκειο όσων μαθητών μπορούν και Δημόσιες Εκπαιδευτικές 

Δομές μετά το σχολείο και στους περιφερειακούς Δήμους. 

Και ΖΗΤΑΜΕ: 

 Να έρθετε να περάσουμε ΜΑΖΙ μια σχολική μέρα…. 

… γιατί όταν το ΖΕΙΣ μπορείς να το ΝΙΩΣΕΙΣ καλύτερα  !  !  !  ! 

 

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλμυρού                                          Σχ. Έτος 2017-2018 

- 1
ο
 ΕΠΑΛ Βόλου 

Αιτήματα – Προτάσεις - Ιδέες 

των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Βόλου που προέκυψαν ύστερα από συζητήσεις για τη 

συνάντηση : 

 

«Η πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές» 

Α΄. Για το Σχολείο 

 

1) Κτηριακό. Το σχολείο λειτουργεί εδώ και 11 χρόνια σε δυο κτήρια, τα οποία βρίσκονται 

σε απόσταση 300 μέτρων!!! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή μετακίνηση μαθητών 

και καθηγητών σε δρόμους που κυκλοφορούν αυτοκίνητα, με όποιους κινδύνους 

συνεπάγεται αυτό. 

2) Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όταν βρέχει μένουν μέσα στις αίθουσες 

επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλα υπόστεγα. 

3) Οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις είναι υποτυπώδεις – Έλλειψη αθλητικού υλικού. 

4) Να τοποθετηθούν παγκάκια στην πίσω αυλή.  

5) Συντήρηση σχολείου. Βάψιμο εσωτερικών-εξωτερικών χώρων. Υπάρχουν κουφώματα 

που μπάζουν, σκεπές που στάζουν. Επίσης, σε κάποιες αίθουσες δεν υπάρχει έδρα για τον 

καθηγητή.  

6) Έλλειψη κατάλληλων χώρων για τους καθηγητές και τους γονείς. Γραφεία, τουαλέτες, 

εργαστήρια και λοιπά. 

 

Β΄. Γενικά Εκπαιδευτικά θέματα 

 

1) Να μην αλλάζει συνεχώς το σύστημα των εξετάσεων. 

2) Να αλλάξει ο νομός για το κάπνισμα γιατί με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο το 

σχολείο υποχρεώνεται να επιβάλλει τιμωρία στους μαθητές. 

3) Καλύτερη οργάνωση εκδρομών και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κάποια 

σχολεία παίρνουν πολλά και κάποια καθόλου.  

 

Αυτά που σας είπαμε για το Σχολείο είναι απίθανα και δύσκολο να κατανοήσει κανείς, ότι 

αυτή η κατάσταση υπάρχει στην εποχή μας.  

Για να «δείτε με τα μάτια σας» σας περιμένουμε το πρωί της Τρίτης 23 Ιανουαρίου στο 

σχολείο μας. 

Ο μόνος τρόπος να υπάρξει διόρθωση είναι να γνωρίζετε και να μεθοδεύσετε λύσεις. 
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- 2
ο
 ΕΠΑΛ Βόλου 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α με τις προτάσεις των μαθητών/-τριών του σχολείου 

Εκπροσωπώντας, οι υπογράφουσες, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του 

σχολείου μας, 2
ο
 ΕΠΑΛ Βόλου (Εσπερινό), εκφράζουμε, καταρχάς, τη χαρά και την 

ικανοποίησή μας για τη διοργάνωση του Κοινού Σχολικού Συμβουλίου. Είναι η πρώτη φορά 

που έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε όλοι μαζί οι μαθητές των σχολικών μονάδων της 

περιοχής μας και να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τα θέματα που μας απασχολούν. 

Ευχόμαστε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να έχει θετικά αποτελέσματα και να επαναληφθεί. 

Προσπερνώντας προβλήματα κτηριακών υποδομών, που, προφανώς, αντιμετωπίζουν 

στην πλειονότητά τους οι σχολικές μονάδες και τα οποία, αφενός επιλύονται με την καλή 

διάθεση των εμπλεκομένων, αφετέρου, πολλά είναι αρμοδιότητας του Δήμου, θα 

αναφερθούμε σε ορισμένα ζητήματα που απασχολούν τη φοίτησή μας στην τεχνική 

εκπαίδευση και το επαγγελματικό μας μέλλον ως αποφοίτων του ΕΠΑΛ, προσδοκώντας στην 

ανταπόκριση και τη συνδρομή για την προώθησή τους, τόσο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας, όσο και των τοπικών φορέων και των εκπροσώπων της πολιτείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνοντας ότι, με την αποφοίτησή μας, έχουμε τη δυνατότητα 

να σταδιοδρομήσουμε ως μεσαία στελέχη, που, σήμερα, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, 

είναι απολύτως αναγκαία, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας, και ότι η επιτυχής λειτουργία των ΕΠΑΛ κρίνεται από τα αποτελέσματα 

κάθε τομέα, τα θέματα που θέτουμε είναι: 

1. Τεχνολογικός εξοπλισμός: 

Για τους Τομείς που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των 

εργαστηρίων Πληροφορικής με σύγχρονους Η/Υ και οθόνες ώστε να λειτουργεί το 

λογισμικό που προβλέπεται με βάση το πρόγραμμα σπουδών και των τριών Τομέων 

(Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πληροφορικής και Οικονομίας – Διοίκησης). 

2. Ο θεσμός της μαθητείας: 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μαθητές των εσπερινών ΕΠΑΛ, όπως συμβαίνει και με 

αρκετούς συμμαθητές μας, εργάζονται τα πρωινά, σε εργασίες που είναι συναφείς με τον 

τομέα που έχουν επιλέξει,  και, εκ των πραγμάτων, λόγω της ανεργίας, δεν προτίθενται να 

εγκαταλείψουν την εργασία τους, όταν θα αποφοιτήσουν, προκειμένου να ενταχθούν στον 

θεσμό της μαθητείας, πράγμα, όμως, που θα τους στερήσει, αδίκως θεωρούμε, ένα 

σημαντικό προσόν ως επαγγελματιών, προτείνουμε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε 

ο χρόνος της εργασίας τους σε συναφές με τον τομέα τους επάγγελμα να λογίζεται ως 

χρόνος παρακολούθησης της μαθητείας, που θα τους εξασφαλίζει και το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

3. Ο χρόνος φοίτησης στα εσπερινά ΕΠΑΛ: 

Λαμβάνοντας υπόψη τον οξύ ανταγωνισμό που κυριαρχεί, σήμερα, στον εργασιακό χώρο 

και την αναγκαστική καθυστέρηση στην αναζήτηση εργασίας από τους αποφοίτους των 

εσπερινών ΕΠΑΛ, εξαιτίας της υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης, λόγω του 5ωρου 
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ωρολόγιου προγράμματος, προτείνουμε την αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, με 

την παράλληλη αντιμετώπιση διοικητικών, οικονομικών προβλημάτων (π.χ. βραδινό 

ωράριο - οικονομικές απολαβές εκπαιδευτικών κλπ), ώστε, με την προσθήκη επιπλέον 

ωρών στο ωρολόγιο πρόγραμμα, να γίνει τριετής η φοίτηση και στα εσπερινά ΕΠΑΛ… 

Με εκτίμηση 

- 3
ο
 ΕΠΑΛ Βόλου 

Υπόμνημα 

Προτάσεων - Απόψεων 

Μετά την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης του σχολείου μας και μέσα από μία 

γόνιμη διαδικασία συζήτησης και επιχειρηματολογίας , εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες του 

3ου ΕΠΑΛ Βόλου καταλήξαμε στα παρακάτω αιτήματα – επισημάνσεις. 

 Κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς ώστε 

με το ξεκίνημα της οι καθηγητές, τα βιβλία, τα κτίρια , και όποιο άλλο υλικό να είναι 

στη θέση τους  και διαθέσιμα προς χρήση. Δεν μπορεί κάθε νέα σχολική χρονιά να 

ξεκινάει με μεγάλες ελλείψεις καθηγητών, οι οποίες πολλές φορές δυστυχώς 

συνεχίζουν μέχρι και τα Χριστούγεννα . 

 Αναθεώρηση  του  εκπαιδευτικού περιεχομένου το οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί 

τηρώντας αποστάσεις από το τεχνοκρατικό μοντέλο αποκτώντας περισσότερο 

ανθρωπιστικό προσανατολισμό.  Η μετάδοση γνώσεων να αποκτήσει νόημα 

εστιάζοντας στην ίδια τη γνώση και όχι στη μηχανική αποστήθιση της. Περιορισμός 

στην ύλη και των αριθμό των μαθημάτων  με ενίσχυση αντικειμένων που αφορούν 

στην καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για την προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη.  

 Μέριμνα για τη υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους ώστε να 

αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια τις συνέπειες της ανεργίας και της οικονομικής 

δυσπραγίας. Σημαντική παροχή θα ήταν η σίτιση όλων των μαθητών στο καθημερινό 

πρόγραμμα του σχολείου, η παροχή δωρεάν μετακίνησης όλες τις ώρες της ημέρας και 

η κάλυψη όλων των εξόδων στις εκπαιδευτικές εκδρομές και στις διδακτικές 

επισκέψεις. 

 Επέκταση του θεσμού της δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας και στο Λύκειο 

καλύπτοντας όλα τα διδακτικά αντικείμενα  και ειδικά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 

μαθήματα. 

 Νομοθετημένη κατηγοριοποίηση του επιπέδου της επιστημονικής κατάρτισης και της 

δυνατότητας μας για επαγγελματική αποκατάσταση με βάση αυτή. Κατοχυρωμένα 

επαγγελματικά δικαιώματα με σαφή επαγγελματικά περιγράμματα για όλες τις 

ειδικότητες και δημιουργία κινήτρων για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

 Ενίσχυση του ρόλου και της θέσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με αναβάθμιση 

της ποιότητας του περιεχομένου σπουδών και των τίτλων που απονέμονται από τα 

ΕΠΑΛ. Η εκτεταμένη και λεπτομερής ενημέρωση του κοινού θα προσδώσει άλλη 

αίγλη στα επαγγελματικά σχολεία βγάζοντας τα ίδια από το περιθώριο της 

εκπαίδευσης και τους μαθητές του από την ετικέτα «των παιδιών ενός κατώτερου 

Θεού». 

 Αξίζει όμως να επισημάνουμε ότι η νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση των 
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εισακτέων από  ΕΠΑΛ  στα ΑΕΙ σε ποσοστό 5% και στα ΤΕΙ σε 20%  είναι ένα 

σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Η έντονη ανησυχία για το μέλλον μας γενικά, αλλά και για τις σπουδές μας ειδικά 

απασχολεί πολλούς από εμάς. Προτείνουμε να παρέχεται δωρεάν σίτιση, στέγαση, και 

μετακίνηση στις φοιτητικές μας σπουδές μειώνοντας την οικονομική δαπάνη των 

οικογενειών και δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές να σπουδάζουν. 

 

                                                       Το 15μελές Συμβούλιο του 3ου  ΕΠΑΛ Βόλου 

               Σχολικού Έτους 2017-2018 

- 4
ο
 ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας 

Υπόμνημα  

Μαθητών του 4
ου

 Εσπερινού ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (Εσπερινό) 

Οι μαθητές του 4
ου

 ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας συγκέντρωσαν τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με 

ζητήματα που αφορούν άμεσα τη σχολική τους ζωή, και τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες 

βιώνουν το μαθητικό τους ρόλο. Είναι όλοι εργαζόμενοι και στην πλειοψηφία τους ενήλικες, 

με ξεχωριστές ανάγκες στη σχολική καθημερινότητα. 

Συγκεκριμένα προτείνουμε: 

Α) Να λειτουργούν κάθε χρόνο όλα τα τμήματα ειδικότητας, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, οι τομείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο 

(ΕΠΑ.Λ.) το σχολικό έτος που εγγράφεται ένας μαθητής να είναι ενεργές και το σχολικό έτος 

που καλείται ο μαθητής να επιλέξει τομέα ή ειδικότητα. Επίσης, θα πρέπει ως μοναδικά 

τμήματα στο νομό να υπολογίζονται ανεξάρτητα τα τμήματα τομέων & ειδικοτήτων που 

λειτουργούν στα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., και να εγκρίνονται ως ολιγομελή όλα τα 

μοναδικά τμήματα που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ.. Οι μαθητές των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 

εργάζονται για βιοποριστικούς λόγους, είναι στην πλειοψηφία τους ενήλικες, αρκετοί έχουν 

οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν έχουν την δυνατότητα να αφήσουν την εργασία τους για 

να παρακολουθήσουν ημερήσιο σχολείο στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η λειτουργία 

ειδικότητας στο σχολείο που φοιτούν.  

Β)  Να υπάρχει η δυνατότητα δικαιολόγησης ενός αριθμού απουσιών για λόγους εργασίας των 

μαθητών, με αντίστοιχα δικαιολογητικά από τους εργοδότες. Οι λόγοι θα μπορούσαν, για 

παράδειγμα, να είναι βάρδιες εργοστασίων, στρατιωτικές υπηρεσίες, κτλ.. Πολλοί μαθητές 

αναγκάζονται να εργάζονται και κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Λόγω των 

συνθηκών που βιώνει η ελληνική κοινωνία και κάτω από την πίεση που ασκείται από τους 

εργοδότες είναι αναγκασμένοι να εργάζονται πολλές ώρες χωρίς να έχουν περιθώρια να 

αρνηθούν την παράταση του ωραρίου τους με αποτέλεσμα να κάνουν απουσίες τις οποίες δεν 

έχουν δυνατότητα να τις δικαιολογήσουν. 

Γ)  Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στην υλικοτεχνική υποδομή των ΕΠΑ.Λ. και ιδιαίτερα των 

εργαστηριακών μαθημάτων. Είναι σημαντικό τα ΕΠΑ.Λ. και τα εργαστήριά τους να έχουν τις 

κατάλληλες υποδομές και τον εξοπλισμό για να μπορούν οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις 

και δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχει η αγορά εργασία στην πράξη.    

Δ) Να υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα σε όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. 

Το υπουργείο παιδείας θα πρέπει να αποσαφηνίσει τι ισχύει για τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.. Ο μαθητής την στιγμή που επιλέγει μια ειδικότητα πρέπει να 

γνωρίζει πως θα βγάλει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πια θα είναι τα επαγγελματικά 
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δικαιώματα που θα αποκτήσει. Ακόμη και για τις ειδικότητες που δεν απαιτούνται 

επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει αυτό να είναι ξεκάθαρο την στιγμή που επιλέγει 

ειδικότητα    

Ε) Δωρεάν μετακίνηση ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης. Τα ΕΠΑ.Λ. δεν είναι 

τοποθετημένα και κατανεμημένα στις πόλεις με βάση το μαθητικό δυναμικό που καλούνται να 

εξυπηρετήσουν όπως τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ.. Η διάταξη που λέει ότι αν οι μαθητές που 

κατοικούν σε ακτίνα μικρότερη των 4 χιλιομέτρων από το σχολείο, δεν δικαιούνται δωρεάν 

μετακίνησης, θα πρέπει να καταργηθεί. Ειδικά οι μαθητές των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. πολλές 

φορές δεν έχουν καθόλου χρόνο μεταξύ της λήξης της εργασίας τους και την έναρξης των 

μαθημάτων. Όταν λοιπόν αναγκάζονται να περπατήσουν μια απόσταση 4 χιλιομέτρων (στην 

πράξη αυτή είναι μεγαλύτερη) από το σπίτι στο σχολείο δεν προλαβαίνουν να είναι έγκαιρα 

στο σχολείο και παίρνουν απουσίες. Επίσης, αρκετοί μαθητές εργάζονται σε επιχειρήσεις που 

δεν έχουν σταθερό χώρο εργασίας και προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον ή γενικά στην 

οικοδομή (Ηλεκτρολόγοι- Ηλεκτρονικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Ψυκτικοί, Μηχανολόγοι,  

Δομικοί κλπ). Ειδικά γι’ αυτούς τους μαθητές θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 

μετακινούνται δωρεάν με όλες τις συγκοινωνιακές γραμμές.   

ΣΤ) Να υποστηριχθεί περισσότερο η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση. Τα παιδιά που 

επιλέγουν ΕΠΑ.Λ. στοχεύουν κυρίως στην απόκτηση πτυχίου που θα τους δώσει διέξοδο στην 

αγορά εργασίας. Θα πρέπει να λειτουργούν όλες οι ειδικότητες που έχουν ζήτηση, να 

επικαιροποιούνται τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία με βάση τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας, να επιμορφώνονται οι καθηγητές, να εξοπλίζονται τα εργαστήρια. Έτσι δεν θα 

αναγκάζονται οι μαθητές να προσφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση μιας και για πολλές 

οικογένειες είναι απαγορευτικό το κόστος των διδάκτρων. 

Συνολικά, ζητούμε την ενίσχυση της παιδείας θεσμικά και οικονομικά με σκοπό την βελτίωση 

της σχολικής καθημερινότητας ώστε να βοηθηθούν όλοι μαθητές να εκπληρώσουν τους 

προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. 

     

Βόλος 19/01/2018 

Εκ μέρους των μαθητών του σχολείου 

Το προεδρείο του 15μελούς 

 

Χ Δ (Πρόεδρος) 

Κ Θ (Αντιπρόεδρος) 

Ζ Π-Μ (Γραμματέας) 

- 1
ο
 ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

(Γενικής Συνέλευσης μαθητών 1
ου

 ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας) 

 

Ως μαθητές του 1
ου

 ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας είμαστε περήφανοι που φοιτούμε σε ένα 

επαγγελματικό σχολείο, χτισμένο σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία, πολύ δραστηριοποιημένο 

σε προγράμματα μέσα κι έξω απ’ την Ελλάδα που θα μας βοηθήσει να βγούμε στην αγορά 

εργασίας. 

Ωστόσο, τα προβλήματα είναι πολλά, και τα εντοπίζουμε σε τρεις κύριες κατηγορίες:  
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(Α) Κτιριακές υποδομές: 

1) Για τα εργαστήριά μας, το πιο σημαντικό κομμάτι του σχολείου, ζητάμε συνεχή 

εκσυγχρονισμό και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

2) Οι αίθουσες του σχολείου, αυτή τη στιγμή, έχουν θρανία, καρέκλες και έναν πίνακα με 

κιμωλίες. Για να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας ζητάμε πίνακες με 

μαρκαδόρους, υπολογιστή, δυνατότητα προβολής και πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε 

αίθουσα. 

3) Οι τουαλέτες του σχολείου είναι παλιές όσο και το υπόλοιπο κτίριο, δηλαδή περίπου 40 

ετών, με ελάχιστες παρεμβάσεις. Ζητάμε την άμεση αντικατάστασή τους, και την εξασφάλιση 

σωστής υγιεινής για όλους τους μαθητές με χαρτί, σαπούνι κι αντισηπτικό. 

4) Στο γυμναστήριο, παρ’ ότι υπήρχε σχεδιασμός για αποδυτήρια και τουαλέτες, τίποτε απ’ 

αυτά δεν λειτουργεί. Θέλουμε να αποκατασταθούν όλα, καθώς και να γίνει προμήθεια 

αθλητικού υλικού. 

5) Πολλά κουφώματα στο κτίριο είναι σε πολύ κακή κατάσταση, και μερικά έχουν σφραγιστεί 

από τον Δήμο για την αποφυγή ατυχημάτων. Ζητάμε την άμεση αντικατάστασή τους. 

6) Ζητάμε τη δημιουργία ενός χώρου κατάλληλων διαστάσεων με στέγαση και θέρμανση 

ώστε να παραμένουν σ’ αυτόν οι μαθητές κατά τα διαλείμματα σε άσχημες καιρικές συνθήκες 

ή όποτε το επιθυμούν.  

7) Η αίθουσα εκδηλώσεων χωράει με το ζόρι 150 άτομα (και με όρθιους) σε ένα σχολείο με 

πάνω από 300 μαθητές και περίπου 50 καθηγητές… Ζητάμε κάποιος να μεριμνήσει και γι’ 

αυτό.  

 

(Β) Συγκοινωνία και μεταφορά των μαθητών: 

1) Ζητάμε την προσθήκη δρομολογίων και την καλύτερη εξυπηρέτηση από το ΚΤΕΛ γιατί 

αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαθητές που έρχονται αργότερα στο μάθημα ή δεν υπάρχει 

λεωφορείο για να επιστρέψουν στο σπίτι τους το μεσημέρι (όπως στο Διμήνι και την Άλλη 

Μεριά) 

2) Ζητάμε δωρεάν μετακίνηση για όλους τους μαθητές. Σκεφτείτε ότι ένας μαθητής, 

χρησιμοποιώντας ένα λεωφορείο, χρειάζεται τουλάχιστον 25 ευρώ το μήνα για εισιτήρια, 

ποσό που πολλές οικογένειες, σήμερα, αδυνατούν να διαθέσουν.  

(Γ) Προγράμματα σπουδών και γενικότερη οργάνωση του σχολείου: 

1) Σαν μαθητές επαγγελματικού σχολείου εκτιμούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες 

εργαστηριακές ώρες και λιγότερες θεωρητικές.  

2) Ζητάμε να προσφέρονται όλες οι διαθέσιμες από το σχολείο ειδικότητες, ανεξάρτητα από 

το πλήθος των μαθητών, ώστε να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε στο επάγγελμα που 

σχεδιάσαμε και ονειρευτήκαμε, κι όχι υποχρεωτικά στην ειδικότητα που πηγαίνουν οι 

περισσότεροι… 

3) Οι δάσκαλοι και τα βιβλία μας να έρχονται έγκαιρα. 

4) Να δοθεί άμεσα μεγαλύτερο ποσοστό πρόσβασης σε Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία για 

τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

5) Να οριστικοποιηθεί επιτέλους η ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων και τυχόν αλλαγές να 

γίνονται εγκαίρως κι όχι με την αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές των επαγγελματικών 

Λυκείων δεν αξίζουν την έγκαιρη ενημέρωση ώστε να οργανώσουν τον χρόνο τους όπως οι 

μαθητές των Γενικών Λυκείων; 

6) Ζητάμε την παρουσία κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου στο σχολείο ώστε να βοηθάει 
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στη διαχείριση των σχέσεων και την επίλυση προβλημάτων της σχολικής κοινότητας. 

7) Η βιβλιοθήκη μας, πληρωμένη από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και με πάνω από 2000 τίτλους 

βιβλίων δεν έχει άνθρωπο για να λειτουργήσει. Οι καθηγητές μας προσπαθούν σε κενές ώρες 

να μας παρέχουν κάποια πρόσβαση αλλά ουσιαστική λειτουργία δεν  μπορεί να υπάρξει. 

Ζητάμε έναν μόνιμο υπεύθυνο για τη βιβλιοθήκη. 

 

Πιστεύουμε ότι τα αιτήματά μας, όχι μόνο δεν είναι υπερβολικά αλλά βρίσκονται στο επίπεδο 

του αναγκαίου. Μπορείτε να μας κοιτάξετε στα μάτια και να μας πείτε ότι δεν το αξίζουμε; Αν 

όχι, είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει τρόπος να αρχίσουν να ικανοποιούνται. 

Θέλουμε τα χρήματα των γονιών μας να επενδύονται εκεί που πρέπει κι αν αυτό το πρέπει δεν 

περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τότε θα έπρεπε να μας πείτε τι περιλαμβάνει. 

Το 15μελές Συμβούλιο του 1
ου

 ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας  

- 2
ο
 ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

1. Η κατάργηση των ολιγομελών τμημάτων αναγκάζει τους μαθητές αυτών των 

τμημάτων να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο ή ακόμη και να αλλάξουν κατεύθυνση 

σπουδών. Δηλαδή αναγκάζει τον μαθητή να μεταβάλει και να ματαιώσει τα σχέδια και 

τα όνειρα που θα ήθελε να πραγματοποιήσει, αν θέλει όμως να φτάσει στον στόχο του, 

θα πρέπει να καταβάλει αρκετά έξοδα είτε ατομικά, είτε από τους γονείς του παρόλη 

την δύσκολη οικονομική του κατάσταση. 

2. Δωρεάν μετακίνηση από και προς το σχολείο. Τα παιδιά όταν κατοικούν σε μεγάλη 

απόσταση από το σχολείο πρέπει να δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση. 

3. Αρτιότερη παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα 

μιας καλύτερης και πιο ολοκληρωμένης παροχής γνώσεων από τους καθηγητές τους, η 

οποία δεν θα στηρίζεται στην επιφανειακή μάθηση και αποστήθιση, αλλά στην 

οργανωμένη και κριτική σκέψη. 

4. Παράδοση όλων των βιβλίων στους μαθητές με την έναρξη του σχολικού έτους. Ένα 

μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί η έγκαιρη παράδοση των βιβλίων στους 

μαθητές στις αρχές της σχολικής χρονιάς, κάτι που δυστυχώς παρατηρούμε τα 

τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να δυσχεραίνεται η μάθηση 

των υποψηφίων για να προαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

5. Ύπαρξη ενιαίου τύπου απουσιών (κατάργηση της διάκρισης του χαρακτηρισμού των 

απουσιών ως αδικαιολόγητες ή δικαιολογημένες). Επειδή πολλές φορές οι μαθητές 

αναγκάζονται να διακόψουν την φοίτηση τους λόγο του ξεπερασμένου ορίου 

δικαιολογημένων και μη απουσιών, θα ήταν καλό, να καταργηθεί η διάκριση των 

απουσιών. 

6. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εισαγωγή με μοναδικό 

κριτήριο τον βαθμό απολυτηρίου. Ένα αίτημα των μαθητών αλλά και των στελεχών 

της εκπαίδευσης είναι η κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή 

στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αντικατάστασή τους από τον βαθμό απολυτηρίου 

στην τελευταία τάξη του λυκείου. Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί σημαντικά η 

οικονομική ζημία από τις οικογένειες των υποψηφίων και θα υπάρξει ένα δικαιότερο 

σύστημα αξιολόγησης. 
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- ΕΠΑΛ Αγριάς 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ 

1. Αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των μαθητών των ΕΠΑΛ στις στρατιωτικές σχολές 

και στα ΤΕΙ από 12% σε 15% και στα ΑΕΙ από 1% στο 5%. 

2. Δωρεάν μετακίνηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ της επιλογής τους ανεξαρτήτων 

χιλιομέτρων. 

3. Έγκριση τομέων-Ειδικοτήτων από 5 μαθητές και άνω στα περιφερειακά ΕΠΑΛ.  

4. Εκσυγχρονισμός μαθημάτων και βιβλίων σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη. 

5. Υλικοτεχνική υποδομή-εξοπλισμός εργαστηρίων  

6. Ηλεκτρονικές εγγραφές   για όλη την εκπαίδευση (όχι μόνο για τα  ΕΠΑΛ) αφού 

προηγηθεί σωστή ενημέρωση γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. 

7. Ισότιμη αντιμετώπιση Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης από την πλευρά της 

Πολιτείας . Η ύπαρξη και η στήριξη των ΕΠΑΛ αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης 

των τοπικών κοινωνιών και της  οικονομίας της χώρας. 

8. Τοποθέτηση επιστατών-φυλάκων σε όλα τα σχολεία. 

9. Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων για όλες τις ειδικότητες. 

10. Επέκταση του θεσμού της μαθητείας για όλους τους τομείς και τις ειδικότητες. 

11. Δημιουργία δομών για  κοινωνική και ψυχολογική στήριξη. 

- ΕΠΑΛ Αλμυρού 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1
ΟΥ

 ΕΠΑ.Λ ΑΛΜΥΡΟΥ 

Κυρίες και κύριοι, 

   Εκπροσωπώντας το 1ο ΕΠΑ.Λ Αλμυρού αξιοποιώ τη σημερινή ευκαιρία, για να σας 

παρουσιάσω τους προβληματισμούς μας που είναι όλοι προϊόντα δημιουργικού και γόνιμου 

διαλόγου σ’ ένα δημοκρατικό σχολείο.  

 Μας απασχολούν θέματα υποδομής και βελτίωσης των ήδη υπαρχουσών δομών και 

πιο συγκεκριμένα η λειτουργία του ασανσέρ που υπάρχει στο σχολείο μας αλλά δεν 

χρησιμοποιείται και η τοποθέτηση air condition στις αίθουσες τόσο για θέρμανση όσο και για 

ψύξη των χώρων. Επίσης, λόγω της συνταξιοδότησης της καθαρίστριας του σχολείου μας 

διαπιστώνεται ότι χρειαζόμαστε επειγόντως συστηματική καθαριότητα στις τουαλέτες και 

στην διάρκεια του σχολικού προγράμματος όχι μόνο για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής 

αλλά και για την καλλιέργεια προτύπων σωστής υγιεινής. Κρίνουμε, επίσης, απαραίτητη και 

την διαμόρφωση χώρου εστίασης κοντά στο σχολικό κυλικείο ώστε τα πρόχειρα γεύματα των 

μαθητών στο διάλειμμα να γίνονται σε κατάλληλο αρμόζον περιβάλλον.  

 Επίσης εντοπίζουμε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και το ωράριο του 

σχολείου. Συγκεκριμένα σε ένα ωράριο που θα ξεκινά αργότερα από το συνηθισμένο και θα 

διαρκεί 4-5 ώρες των 30 λεπτών και που θα διανθίζεται με δύο-τρεις ώρες ακόμη αθλητικών, 

μουσικών, περιβαλλοντικών ή άλλων εναλλακτικών δραστηριοτήτων οι μαθητές θα κάλυπταν 

και ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και θα καλλιεργούσαν δεξιότητες. Όσον αφορά τα 

γνωστικά αντικείμενα οι μαθητές κρίνουμε ότι θα ήταν προτιμότερο να μπορούμε να 

επιλέξουμε τα λεγόμενα δευτερεύοντα μαθήματα π.χ. ιστορία, θρησκευτικά και ότι είναι 

αναγκαίο να θεσμοθετηθεί μάθημα σεξουαλικής αγωγής με ταυτόχρονη συνδρομή 

παιδοψυχολόγων ώστε να θωρακιστούν οι μαθητές και να αποφύγουν τυχόν τραυματικές ή 

ρυθμιστικές για την ζωή τους εμπειρίες. 

 Επίσης διατυπώνεται από πολλούς μαθητές ο προβληματισμός για την ύλη των 
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μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικοτήτων. Χρειάζεται να είναι πιο σύντομη, κατανοητή, 

ρεαλιστική και άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας, με 

εργαλεία σύμφωνα με τις παγκόσμιες εκπαιδευτικές προδιαγραφές. Η διδασκαλία με Η\Υ θα 

έκανε θελκτικότερη τη μάθηση αλλά και ευκολότερη την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, 

ενώ ο εξοπλισμός των εργαστηρίων με μηχανήματα πιο κοντά στη σύγχρονη τεχνολογία θα 

έκανε τη μάθησή μας να προσεγγίζει στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Ακόμη, 

για παλιούς απόφοιτους ταχύρρυθμα τμήματα για την απόκτηση π.χ. πτυχίου θα ήταν 

προτρεπτικά για ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. 

   Τέλος, θα αναφερθώ ειδικά στους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Ο διαχωρισμός τους σε 

όσους διεκδικούν θέση στην 3/βάθμια εκπαίδευση και σε όσους ενδιαφέρονται μόνο για 

πτυχίο-απολυτήριο ίσως έλυνε κάποια προβλήματα. Οι πρώτοι να ασχολούνται περισσότερες 

ώρες με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και έτσι να καλύπτουν την ύλη, να 

δοκιμάζονται με πολλές γραπτές δοκιμασίες γλιτώνοντας και από τα πολύωρα και δαπανηρά 

φροντιστηριακά μαθήματα αλλά από φόρτο μαθημάτων μη πανελλαδικώς  εξεταζόμενων. Οι 

δεύτεροι δε θα χάνουν πολλές εργατοώρες με μαθήματα που προκαλούν την αδιαφορία τους 

αλλά αυτές θα αξιοποιούνται στην επαγγελματική τους κατάρτιση ενισχύοντας τις 

δυνατότητες τους για πιστοποίηση και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 

 Για όλα αυτά χρειάζονται χρήματα, καλές προθέσεις και πολιτικές αποφάσεις. Εμείς 

ελπίζουμε σε όλα !!! 

                                                   Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 

- ΕΠΑΛ Βελεστίνου 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  με απόψεις, προβληματισμούς, ανησυχίες, σκέψεις και προτάσεις, των 

μαθητών του Ε Π Α Λ  Β Ε Λ Ε Σ Τ Ι Ν Ο Υ  

 

Αξιότιμες κύριες και κύριοι, αγαπητοί συμμαθητές όλων των τύπων Λυκείου 

Εκπροσωπούμε το ΕΠΑΛ Βελεστίνου ως εκλεγμένα μέλη του 15-μέλους συμβουλίου 

του σχολείου. Να σημειώσουμε ότι εξουσιοδοτηθήκαμε να παρευρεθούμε στην σημερινή 

ημερίδα, όχι μόνο από το 15-μελές, αλλά από ολόκληρο το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, 

στην γενική συνέλευση που έγινε πριν μια εβδομάδα για αυτό το θέμα. Μέσω αυτής της 

κοινής συνέλευσης μαθητών και καθηγητών γεννήθηκαν κάποιοι προβληματισμοί, οι οποίοι 

με δημοκρατικές διαδικασίες έγιναν ιδέες. Οι ιδέες είναι οι παρακάτω: 

 Αρχικά, υποστηρίζουμε την ύπαρξη ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών των ΕΠΑΛ 

και των ΓΕΛ όσον αφορά την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, ειδικότερα από φέτος που ορισμένα ΤΕΙ μετατρέπονται σε ΑΕΙ με 

αποτέλεσμα να μειώνουν το ποσοστό εισαγωγής μας από 20% σε 1%, βέβαια υπάρχουν 

κάποιες εικασίες ότι το ποσοστό θα αυξηθεί στο 5% αλλά και πάλι η διαφορά είναι 

τεράστια. Πιο συγκεκριμένα με την μετατροπή του ΤΕΙ Αθηνών σε Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής θα χαθούν πολλές θέσεις υποψηφίων από τα ΕΠΑ.Λ. γιατί ενώ το ΤΕΙ 

Αθηνών δέσμευε το 20% των θέσεων του για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. τώρα θα δεσμεύεται 

μόνο το 1%. 

 Να συμπληρώσουμε εδώ ότι πολλοί μαθητές των ΕΠΑ.Λ. δεν ενδιαφέρονται για την 

συνέχιση των σπουδών τους αλλά απορροφούνται στην αγορά εργασίας αμέσως μετά 

την αποφοίτηση τους. Είναι άδικο όμως για αυτούς να αποφοιτούν με το ίδιο επίπεδο 

προσόντων όπως ορίζονται από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 

με τους απόφοιτους του ΓΕΛ οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες. 

Προτείνουμε να υπάρχει διάκριση στο επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ 

των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. και των ΓΕΛ τουλάχιστον κατά ένα βαθμό και την 

δημιουργία επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. 

 Ένα πολύ σοβαρό θέμα επίσης που αφορά σχολεία σαν το δικό μας, που βρίσκονται σε 

ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, είναι και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που 

απαιτούνται για την δημιουργία τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων. Στο δικό μας 

σχολείο απαιτούνται τουλάχιστον 13 μαθητές για την λειτουργία τομέα και τουλάχιστον 

10 για την λειτουργία ειδικότητας. Με δεδομένο ότι είμαστε σχολείο που λειτουργεί σε 

ημιαστική περιοχή και άρα το μαθητικό δυναμικό είναι μικρό – και όσο περνάν τα 

χρόνια μικραίνει και άλλο – τα παραπάνω όρια θα καταστίσουν απαγορευτική την 

ύπαρξη του ΕΠΑ.Λ. στην περιοχή μας. Έτσι τονίζουμε την ανάγκη μείωσης του ορίου 

δημιουργίας τμημάτων της Γενικής Παιδείας από 15 σε 10 μαθητές, της ειδικότητας από 

13 σε 7 μαθητές και των τομέων από 10 σε 5 μαθητές για τις αγροτικές και ημιαστικές 

περιοχές. 

 Ακόμη, θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη σωστού προγραμματισμού ώστε οι καθηγητές 

και τα βιβλία να βρίσκονται στα σχολεία από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ 

ταυτόχρονα σε περίπτωση απουσίας καθηγητή να υπάρχει άμεση αναπλήρωση του, 

κυρίως στα μαθήματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εν κατακλείδι, 

επιζητούμε να γίνεται η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στοχεύοντας στην 

σωστή και οργανωμένη διδασκαλία. 

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνονται οι βασικοί προβληματισμοί που κατατέθηκαν από 

όλο το μαθητικό δυναμικό του σχολείου στη γενική συνέλευση όπως προαναφέρθηκε. Αυτό 

βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα μικρά και μεγάλα θέματα που χρειάζεται να 

λυθούν ώστε τα σχολεία να γίνουν αποδοτικότερα, φιλικότερα και τελικά να επιτελέσουν τους 

στόχους που όλοι θέλουμε. 

Ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσατε.  

Το παραπάνω κείμενο προσυπογράφεται από όλους τους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου και 

για την εγκυρότητά του από το 15-μελές. 

- ΕΠΑΛ Σκοπέλου 

ΕΠΑΛ  ΣΚΟΠΕΛΟΥ       19/1/2018 

Προτάσεις/προβλήματα του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου 

1) Η συστέγαση με το ΓΕΛ Σκοπέλου και το συνεχές απογευματινό ωράριο του σχολείου 

το οποίο δημιουργεί προβλήματα στον προγραμματισμό και στη μετακίνηση των 

μαθητών. 

2) Στο ΕΠΑΛ να υπάρχει τουλάχιστον μια επιπλέον ειδικότητα εκτός από τα Τουριστικά 

Επαγγέλματα όπως Κομμωτικής, Μηχανολογίας. Αυτό προϋποθέτει βέβαια και τη 

χρήση και άλλων αιθουσών από το ΓΕΛ, τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Το καλύτερο θα 

ήταν ο Δήμος να εξασφαλίσει άλλο διδακτήριο για το ΕΠΑΛ.    

3) Η έγκαιρη στελέχωση του ΕΠΑΛ με καθηγητές για όλα τα μαθήματα. 

4) Ο ελλιπής υλικοτεχνικός εξοπλισμός (απαρχαιωμένοι υπολογιστές στο εργαστήριο 

Πληροφορικής). 
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5) Το κυλικείο λειτουργεί μόνο το πρωί. Καλό θα ήταν να είναι ανοιχτό στις 

απογευματινές ώρες λειτουργίας του ΕΠΑΛ.  

Οι μαθητές του 15μελούς Συμβουλίου ΕΠΑΛ Σκοπέλου 

- ΓΕΛ Σκοπέλου 

ΘΕΜΑ: Προτάσεις της 6μελούς επιτροπής εκπροσώπων του Σχολικού Συμβουλίου του ΓΕΛ 

Σκοπέλου και της Γενικής Συνέλευσης Βάσης όλων των συντελεστών της Σχολικής 

Κοινότητας του ΓΕΛ Σκοπέλου 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Φ.04.02/70/8-1-2018 εγγράφου της ΔΔΕ Μαγνησίας με θέμα «Η 

Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές», σας παρουσιάζουμε τις εκπαιδευτικές προτάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης Βάσης των μαθητών του ΓΕΛ Σκοπέλου, συμπληρωμένες από τις 

προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ 

Σκοπέλου. Σας παρακαλούμε να αναγνωστούν στην Ημερίδα του Βόλου και να 

φωτοτυπηθούν, αν είναι δυνατόν, διότι δεν μπορούμε να παραστούμε λόγω της γεωγραφικής 

θέσης του σχολείου μας και έλλειψης πόρων, αλλά παρακολουθούμε με Τηλεδιάσκεψη, 

εφόσον είναι εφικτό. 

1. Υλικοτεχνική υποδομή: μεγάλο αμφιθέατρο εκδηλώσεων, αντικατάσταση 

κουφωμάτων, κρεμάστρες, νέος εξοπλισμός για τη γυμναστική, σύγχρονες WC (οι τουρκικού 

τύπου τουαλέτες είναι άβολες). 

2. Τεχνολογικός εξοπλισμός: νέες τεχνολογίες, εκσυγχρονισμός της αίθουσας 

πληροφορικής, σε κάθε τάξη laptop-projector- διαδραστικοί πίνακες για προβολές κατά την 

παράδοση ώστε το μάθημα να είναι πιο ενδιαφέρον και να μένει στη μνήμη. 

3. Πρόληψη επιθετικότητας, ευχάριστο περιβάλλον φοίτησης και περισσότερες 

μαθητικές ελευθερίες:  ισοκατανομή του φόρτου εργασιών των εκπαιδευτικών (διδακτικών 

και εξωδιδακτικών), άνετες καρέκλες για τους καθηγητές και μαθητές, άνετα πουφ για να 

κάθονται οι μαθητές στο διάλειμμα στον σχολικό προθάλαμο, παγκάκια στο προαύλιο 

σχεδιασμένα για παρέες μαθητών, να μπορούν οι μαθητές στο διάλειμμα να ακούν μουσική 

και να χρησιμοποιούν τα κινητά τους εφόσον δεν διαπράττουν ποινικά αδικήματα, να 

μπορούν οι μαθητές εν ώρα μαθήματος να πίνουν νερό ή υγιεινά ροφήματα σε θερμός ή να 

πηγαίνουν στην τουαλέτα πιο εύκολα, βιωματική μάθηση, συμμετοχή των παιδιών στον 

εξωραϊσμό του σχολείου για να το νιώθουν δικό τους και να το προστατεύουν, δράσεις 

δενδροφύτευσης και παιχνιδιού για διοχέτευση της ενέργειας των μαθητών, δράσεις 

αλληλεγγύης.  

4. Επιμορφωτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες: Σχολική Αθλητική Ομάδα, 

περισσότερες σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και σχολικά πρωταθλήματα, μάθημα 

Αυτοάμυνας και Πρώτων Βοηθειών, Θέματα Ισότητας, Διαιτολογία - Τροφογνωσία, 

Νοσηλευτική και Φροντίδα Κοινωνικής Πρόνοιας, Ευεξία-Αισθητική, Ενδυμασία-Κόσμημα, 

Σαβουάρ Βιβρ, Θέματα Αγωγής Υγείας-Σταδιοδρομίας-Περιβάλλοντος-Πολιτισμού, 

Κυκλοφοριακή Αγωγή, Τεχνικές επιδιορθώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση σε ιατρικές ενημερώσεις 

κατά του καπνίσματος και λοιπών εξαρτήσεων. 

5. Περιβάλλον ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας και της μάθησης: οι καθηγητές μας να 

τοποθετούνται από την αρχή του σχολικού έτους, επαναλειτουργία του θεσμού των Σχολικών 

Βιβλιοθηκών για δανεισμό βιβλίων από Υπεύθυνο Στέλεχος, περισσότερα μαθήματα 

προσανατολισμού και επιλογής από τη Β΄ Λυκείου (μαθήματα Γενικής Παιδείας μόνο στην Α΄ 

Λυκείου), το περιεχόμενο των μαθημάτων να είναι πιο κατανοητό και η ύλη συντομότερη και 
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ουσιαστικότερη, προαγωγικές εξετάσεις σε λιγότερα μαθήματα (δηλαδή από την Ομάδα 

Προσανατολισμού, καθώς και Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση και Ιστορία σε λίγη και 

ουσιαστική ύλη – όχι εξετάσεις σε μαθήματα προβληματισμού και συζήτησης, πχ. Φιλοσοφία, 

Λογοτεχνία, Θρησκευτικά), περισσότερες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, εργαστήρια στις θετικές επιστήμες. 

6. Ισότητα στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και στη σταδιοδρομία: μαθητές που δεν 

ενδιαφέρονται για τα ακαδημαϊκά μαθήματα να μπορούν να επιλέξουν αντικείμενα που τους 

ενδιαφέρουν (πχ. Γυμναστική, Μουσική, Καλλιτεχνικά, Οικιακή Οικονομία, Τεχνικά), 

παράλληλη Στήριξη (όχι Ένταξη) για αλλόγλωσσους αρχαρίους μαθητές, να γίνεται 

αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών εντός σχολείου για τις Ανώτατες Σχολές, 

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη - Ενισχυτική Διδασκαλία, Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά 

Κέντρα, ΣΕΠ-ενημέρωση για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες 

πανεπιστημιακών σπουδών για τους αποφοίτους. 

Ευχαριστούμε και ευχόμαστε να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας. 

 

     Τα μέλη της 6μελούς Επιτροπής 

κ. Κ Α, ΠΕ02, Διευθύντρια 

κ. Π Α, ΠΕ01, Αναπληρωτής Διευθυντής 

κ. Σ-Φ Ρ, Παιδίατρος, Πρόεδρος του Συλλ. Γονέων/Κηδ. 

Σ Ί-Ι, μαθητής της Γ΄ Λυκείου 

Φ Μ, μαθήτρια της Β΄ Λυκείου 

Κ Μ, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου 

- ΛΤ Γλώσσας Σκοπέλου 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Ύστερα από συνεδρίαση του το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του Γυμνασίου ΛΤ 

Γλώσσας στο πλαίσιο της συζήτησης για τα προβλήματα της παιδείας και την αναμόρφωση 

της δημόσιας εκπαίδευσης καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Διατήρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία σαν βασικό μάθημα (χωρίς 

τροποποιήσεις στα προϋπάρχοντα βιβλία) και διατήρηση της πρωινής προσευχής. 

2. Διατήρηση των αρχαίων ελληνικών ως υποχρεωτικώς εξεταζόμενο μάθημα τον Ιούνιο 

και στο Γυμνάσιο αφού με αυτόν τον τρόπο θα τύχει της ανάλογης απήχησης στην 

προσοχή των μαθητών. 

3. Διατήρηση των ήδη υπαρχουσών διδακτικών ωρών στα μαθήματα γενικής παιδείας 

του Λυκείου που αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα (νεοελληνική γλώσσα, 

λογοτεχνία, αρχαία ελληνική γλώσσα) αλλά και των μαθημάτων που προσφέρουν 

γνώσεις για το παρελθόν (ιστορία). 

4. Διαχωρισμός των ενδοσχολικών εξετάσεων του Λυκείου τους μήνες Ιανουάριο και 

Ιούνιο με τη μισή  εξεταστέα ύλη κάθε φορά. 

5. Διατήρηση των Πανελληνίων εξετάσεων για τη δίκαιη εισαγωγή των μαθητών σε 

ανώτερες και ανώτατες σχολές. 

6. Η βαθμολογία των τετραμήνων να παραμείνει ως έχει με  βαθμό άριστα το 20 και όχι 

με βάση γενικό χαρακτηρισμό (Α, Β, Γ). 
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7. Πλήρης εξοπλισμός των σχολείων ανεξαιρέτως περιοχής με όλα τα απαραίτητα υλικά 

για την υλοποίηση των μαθημάτων. 

8. Έγκαιρη αποστολή καθηγητών όλων των ειδικοτήτων σε όλα τα μέρη της Ελλάδας 

από την 01/09 της σχολικής χρονιάς χωρίς καθυστερήσεις. 

9. Καθιέρωση ενός τύπου σχολικού ενδύματος για πιο ευπρεπή εμφάνιση στο χώρο του 

σχολείου. Η συγκεκριμένη πρόταση τίθεται επί τάπητος λόγω της οικονομικής κρίσης 

και επειδή είναι κάτι που ούτως ή άλλως επιβάλλεται στην κοινωνία μας στο χώρο 

εργασίας. 

10. Αντικατάσταση των βιβλίων με πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα εργασίας π.χ. laptop. 

11. Υποχρεωτική λειτουργία ολοήμερου σχολείου στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο για την 

κάλυψη των εργασιών στο σχολικό χώρο με τη βοήθεια καθηγητών αντίστοιχων 

ειδικοτήτων αντί για την λειτουργία των θεσμών της ενισχυτικής διδασκαλίας και της 

ΠΔΣ. Με αυτό το μέτρο επιτυγχάνεται η στήριξη των μαθητών σε περίοδο 

οικονομικής κρίσης και η μείωση ωρών παρακολούθησης στα φροντιστήρια.  

Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο 

- ΓΕΛ Σκιάθου 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕ.Λ. ΣΚΙΑΘΟΥ 

1ο. Στο σχολείο μας ως μείζον και χρόνιο πρόβλημα παρουσιάζεται η έλλειψη καθηγητών για 

την κάλυψη των εκπαιδευτικών μας αναγκών. Ακόμη και σήμερα υπάρχει έλλειψη σε 

Κοινωνιολόγο και καθηγητή Καλλιτεχνικών.  

2ο. Αν και κλήθηκαν αναπληρωτές για την κάλυψη αυτών των μαθημάτων, αρνήθηκαν το 

διορισμό τους λόγω χαμηλής μοριοδότησης σε σχέση με τα άλλα νησιά των Βόρειων 

Σποράδων. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετασθεί η μοριοδότηση του σχολείου μας, παρέχοντας 

τον διπλασιασμό των μορίων στους αναπληρωτές, όπως στη Σκόπελο και την Αλόννησο. 

Προτείνουμε επίσης την ανάληψη πρωτοβουλιών από το Δήμο Σκιάθου για να δοθούν 

κίνητρα στους αναπληρωτές ώστε να αποδέχονται το διορισμό τους στη Σκιάθο.  

3ο. Στο σχολείο μας υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

προτζέκτορες για τις αίθουσες, λάπτοπ, διαδραστικοί πίνακες κτλ. ώστε το μάθημα να γίνεται 

πιο ελκυστικό, ενδιαφέρον και αποτελεσματικό. 

4ο. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της ύλης των μαθημάτων, σε ρεαλιστικά 

πλαίσια, ώστε να έχουμε ποιότητα και όχι ποσότητα στην εκπαίδευση.   

5ο. Επαναλειτουργία του θεσμού της Σχολικής Βιβλιοθήκης και του ΓΡΑ.ΣΕΠ, τοποθετώντας 

αποκλειστικά υπεύθυνους καθηγητές. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσαν στο σχολείο 

μας με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας αξιόλογο και σημαντικό έργο σε μαθητές, καθηγητές, 

γονείς αλλά και την τοπική κοινωνία. 

6ο. Επαναφορά του θεσμού της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης με σκοπό τη μείωση των 

οικονομικών ανισοτήτων. 

7ο. Προτείνουμε την αύξηση του ορίου απουσιών π.χ. στις 140 και τη μείωση του αριθμού 

των μαθητών ανά τμήμα π.χ. στους 22. 

8ο. Ένας άλλος προβληματισμός μας αφορά στο χωρισμό τμημάτων όχι αλφαβητικά αλλά με 

κριτήριο το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η 

διδασκαλία των μαθημάτων για όλους τους μαθητές. 

9ο. Το σχολείο μας αισθάνεται αποκλεισμένο από τη συμμετοχή σε αθλητικές, 

περιβαλλοντικές, πολιτιστικές ή άλλες σχολικές δράσεις, λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης 
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των μετακινήσεων στη στεριά. Ζητούμε από το Δήμο Σκιάθου την οικονομική ενίσχυση 

Γυμνασίου-Λυκείου (π.χ. 1.500 ευρώ το χρόνο) για την κάλυψη αυτών των μετακινήσεων και 

τέλος, 

10ο. Επιτακτική θεωρούμε την ανάγκη για ανεύρεση χώρου και δημιουργία νέου σχολικού 

κτιρίου από το Δήμο Σκιάθου ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα συστέγασης Γυμνασίου-

Λυκείου στον περιορισμένο χώρο που έχουμε τώρα (ενδεικτικά, υπάρχουν 9 τουαλέτες για 

περίπου 360 μαθητές/τριες!). 

Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο ΓΕ.Λ. Σκιάθου Σχολικού έτους 2017-2018 

- ΛΤ Αλοννήσου 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί μας συμμαθητές  

ερχόμαστε από το πιο απομακρυσμένο νησί των Σποράδων, από την όμορφη Αλόννησο. Πέρα 

από τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι ως μαθητές υπάρχουν και προβλήματα 

που προκύπτουν από το γεγονός ότι ζούμε σε νησί.  

Πρώτα από όλα θα θέλαμε να θίξουμε το θέμα της έλλειψης  καθηγητών η της μη έγκαιρης   

πρόσληψής  τους  κατά την έναρξη του σχολικού  έτους. Παρόλο που τα τελευταία  χρόνια 

έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ωστόσο συχνά αρχίζει  η σχολική μας χρονιά με αρκετές  

ελλείψεις  και μάλιστα σε μαθήματα  κατευθύνσεων. Έτσι αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε 

γιατί δεν εξεταζόμαστε με  ίσους όρους με τους συμμαθητές μας  στη στεριά. Το γεγονός 

επίσης ότι δεν υπάρχουν φροντιστήρια κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση  

 Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι τα πανάκριβα  εισιτήρια που αναγκαζόμαστε 

να πληρώσουμε για γιατρούς που πρέπει να επισκεφτούμε ή για τη συμμετοχή μας στις 

εξετάσεις, σε μαθητικούς διαγωνισμούς, αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές και 

περιβαλλοντικές επισκέψεις. Για αυτό ζητάμε από την Πολιτεία δωρεάν εισιτήρια 

μετακίνησης των μαθητών για να μην επιβαρύνονται οι οικογένειες  μας και με αυτό το 

κόστος.  

Επίσης, όταν έχει δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες ή απεργίες στις ακτοπλοϊκές  συγκοινωνίες 

να μην υπολογίζονται οι απουσίες  μας , γιατί δεν ευθυνόμαστε  εμείς  για αυτό. 

Ακόμη, τα παιδιά τελειώνοντας το Γυμνάσιο δεν έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 

Επαγγελματικό Λύκειο διότι δεν υπάρχει  αντίστοιχο  σχολείο στο νησί μας. Αναγκαστικά  

λοιπόν πολλοί μαθητές επιλέγουν το Γενικό Λύκειο χωρίς να ενδιαφέρονται για τις  

συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ζητάμε να δημιουργηθούν εστίες στις πόλεις  για τους μαθητές 

των νησιών ώστε να μπορούν να μένουν  δωρεάν σε αυτές,  χωρίς να αναγκάζονται οι γονείς  

να πληρώνουν  ενοίκιο  σε άλλη  περιοχή και να συντηρούν έτσι δύο σπίτια. Επίσης θα 

επιθυμούσαμε  καλύτερη  ενημέρωση  για τις ειδικότητες που υπάρχουν στα ΕΠΑΛ ώστε να 

συνειδητοποιήσουν  οι μαθητές ότι το Γενικό  Λύκειο δεν είναι  μονόδρομος  επιτυχίας. 

Σε τέτοιες δύσκολες  εποχές  όπου μικροί και μεγάλοι  αντιμετωπίζουν  πολλές  δυσκολίες σε 

διάφορους  τομείς, θα έπρεπε να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία ώστε να μπορούμε  να 

μιλάμε με εχεμύθεια σε κάποιον ειδικό για τα προβλήματα μας που σε αυτήν  την ηλικία 

μοιάζουν δυσεπίλυτα.  

Επιπλέον τα σχολικά  βιβλία των ξένων γλωσσών να διανέμονται δωρεάν όπως και τα 

υπόλοιπα. Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα περισσότερα βιβλία μας είναι 

ξεπερασμένα και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σημερινής  εποχής. Η ύλη των 

σχολικών βιβλίων καλό θα ήταν να μειωθεί και να προσανατολιστεί στην καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης και στον ίδιο τον Άνθρωπο. Έτσι και οι καθηγητές μας  θα μπορούν  να 
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ασχοληθούν  περισσότερο  με τις πραγματικές  ανάγκες των παιδιών,  να είναι δίπλα μας και 

να μην είναι όμηροι της εξεταστικής ύλης. 

 Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε αυτήν την ευκαιρία να προβληματιστούμε και να 

σας εκφράσουμε τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας. Ελπίζουμε να βρεθούν λύσεις στα 

προβλήματά μας. 

Με εκτίμηση 

15μελες Μαθητικό Συμβούλιο Λυκείου Αλοννήσου σχολικού έτους 2017-18  
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ΜΕΡΟΣ Δ΄- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

Εφημερίδα Θεσσαλία 
 

Νέες ιδέες και προτάσεις από μαθητές 35 σχολείων της 

Μαγνησίας στο κοινό σχολικό συμβούλιο1.  

 

 

Συνολικά 7,5 ώρες διήρκεσε το κοινό σχολικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε 

σήμερα στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας μετά από πρωτοβουλία της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα “Η Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές”. 

Στην ημερίδα, που αποτελεί μία πρωτοποριακή δράση, συμμετείχαν 35 σχολεία της 

Μαγνησίας, εκ των οποίων τα τρία είναι σχολεία ειδικής αγωγής. 

Στο σχολικό συμβούλιο, οι εκπρόσωποι των μαθητών μετέφεραν τα προβλήματά τους 

στους Πολιτειακούς θεσμούς και οι βουλευτές υποσχέθηκαν στους μαθητές ότι θα 

προτείνουν να θεσμοθετηθεί το συμβούλιο για κάθε νομό της χώρας. 

Οι μαθητές είχαν νέες ιδέες και απόψεις που αφορούσαν τόσο την Παιδεία αλλά και το 

μέλλον τους. 

                                                           
1
 Νέες ιδέες και προτάσεις από μαθητές 35 σχολείων της Μαγνησίας στο κοινό 

σχολικό συμβούλιο. (2018, 19 Ιανουαρίου). Εφημερίδα Θεσσαλία. Ανακτήθηκε από 

https://e-thessalia.gr/nees-idees-ke-protasis-apo-mathites-35-scholion-tis-magnisias-

sto-kino-scholiko-symvoulio/ 

https://e-thessalia.gr/nees-idees-ke-protasis-apo-mathites-35-scholion-tis-magnisias-sto-kino-scholiko-symvoulio/
https://e-thessalia.gr/nees-idees-ke-protasis-apo-mathites-35-scholion-tis-magnisias-sto-kino-scholiko-symvoulio/
https://e-thessalia.gr/wp-content/uploads/2018/01/27048435_10214467183690780_619227687_o.jpg


 
 

Ο επόμενος στόχος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας είναι η 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ημερίδας προς όφελος της εκπαίδευσης και των 

νέων γενικότερα. 

Κοινό Σχολικό Συμβούλιο μαθητών, εκπαιδευτικών, 

δημάρχων και βουλευτών στη Μαγνησία2.  

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας οργανώνει συνάντηση ως 

Κοινό Σχολικό Συμβούλιο μαθητών Λυκείου και Πολιτειακών θεσμών με θέμα : «η 

Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές». 

Το Κοινό Σχολικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας 

στις 19 Ιανουαρίου 2018 στις 10.00π.μ. 

Σε αυτή την δράση τρεις μαθητές από τα δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια των 

Λυκείου της Μαγνησίας, θα εκθέσουν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις 

προτάσεις τους για την παιδεία και το συνυφασμένο με αυτή μέλλον τους, στους 

κορυφαίους Πολιτειακούς θεσμούς, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους. Τις 

τοποθετήσεις των μαθητών θα συμπληρώνουν οι διευθυντές των σχολείων και οι 

εκπρόσωποι των συλλόγων Διδασκόντων κάθε Λυκείου, οι οποίοι θα τους συνοδεύουν. 

Τη συζήτηση θα συντονίζει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Δρ. 

Σαβελίδης Σωκράτης. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι οι Πολιτειακοί θεσμοί του τόπου να γίνουν κοινωνοί των 

προβλημάτων των νέων μας, και ιδιαίτερα των μαθητών μας, αναφορικά με την 

παρεχόμενη εκπαίδευση, τη σχολική ζωή και τις προοπτικές τους. 

Τελικός στόχος είναι η, από μεριάς της Πολιτείας, αξιοποίηση των πληροφοριών, που 

οι μαθητές θα παρέχουν, ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση, 

να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες πρακτικές και σχεδιασμοί οι οποίοι θα συντελέσουν 

στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τους νέους μας. Επιπλέον η δράση θα 

συντελέσει στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των θεσμών 

της Εκπαίδευσης, της Πολιτείας και της Δημοκρατίας. 

Καθείς εφ’ ω ετάχθη3 

                                                           
2
 Κοινό Σχολικό Συμβούλιο μαθητών, εκπαιδευτικών, δημάρχων και βουλευτών στη 

Μαγνησία. (2017, 10 Νοεμβρίου). Εφημερίδα Θεσσαλία. Ανακτήθηκε από https://e-

thessalia.gr/kino-scholiko-symvoulio-mathiton-ekpedeftikon-dimarchon-ke-

voulefton-sti-magnisia/ 
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Εξαιρετική η πρωτοβουλία του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μαγνησίας, κ. Σωκράτη Σαββελίδη, για τη διοργάνωση του πρώτου Κοινού Σχολικού 

Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Παρασκευή, στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ΤΕΕ Μαγνησίας. Για πρώτη φορά, οι μαθητές και μαθήτριες του 

Νομού μας βρέθηκαν όλοι μαζί, για να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους για την 

παρεχόμενη εκπαίδευση, τις αδυναμίες της και τις προοπτικές που δημιουργεί για το 

μέλλον τους. 

Τα όποια προβλήματα συντονισμού, που λογικό ήταν να υπάρξουν σ’ αυτή τη πρώτη 

προσπάθεια, δεν αναιρούν, σε καμία περίπτωση, την επιτυχία της διοργάνωσης, το 

σημαντικό κεκτημένο για το μέλλον και την προσδοκία για την καθιέρωσή της ως 

θεσμού. Άλλωστε, κι αυτά ακόμη προσέφεραν ένα πολύτιμο μάθημα, καθώς η 

δημοκρατία κι ο διάλογος απαιτούν πολλή δουλειά: απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς 

και την προσωπικότητα κάθε εμπλεκόμενου, «σφιχτή» οργάνωση και συντονισμό, 

επικέντρωση στο θέμα, τις ανάγκες των συμμετεχόντων, τον στόχο της συζήτησης. 

Κι αυτά τα «έχασαν», σε μεγάλο βαθμό, οι εκπρόσωποι των τοπικών και πολιτειακών 

μας φορέων στις τοποθετήσεις τους. Κι ίσως από την αγωνία τους να προβάλουν τα 

όρια των δυνατοτήτων τους στον χώρο της εκπαίδευσης με βάση τις αρμοδιότητές τους, 

ίσως από υπερβάλλοντα ζήλο προς τον πολιτικό τους φορέα, μακρηγόρησαν, βγάζοντας 

«τον καημό τους», προκαλώντας έτσι εύλογη ενόχληση στο μαθητικό κοινό, που 

αδημονούσε να εκφραστεί, πράγμα που -μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη νεολαία 

μας- το έκανε με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όταν  πήρε τον λόγο. 

Υπήρξαν, βέβαια, και ορισμένοι ταγοί μας που ξέφυγαν πολύ από το πλαίσιο της 

ιδιότητάς τους, εκφράζοντας με ιδιαίτερη ζέση τις απόψεις τους για το εκπαιδευτικό 

σύστημα, όπως ο[ … ]. Τιμούμε απεριόριστα τον θεσμό και εκτιμούμε ιδιαιτέρως την 

αγάπη του για την αρχαιοελληνική παιδεία, αλλά ως […], φρονούμε, θα έπρεπε να 

περιοριστεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως προς την υλοποίηση των 

υποχρεώσεών του σε σχέση με τα σχολεία της περιοχής του, με βάση τις αρμοδιότητες 

των Ο.Τ.Α. 

Η επικριτική – σατιρική του αξιολόγηση σχετικά με βιβλία [… ]χωρίς ωστόσο να 

γνωρίζει, όπως και ο κάθε μη ειδικός, τη φιλοσοφία των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών και των εκπαιδευτικών στόχων, προκαλώντας μια άσκοπη και ανώφελη για τη 

διοργάνωση αντιπαράθεση και οδηγώντας σε λανθασμένη εντύπωση τους 

παριστάμενους μαθητές για το πώς γίνεται ο διάλογος. 

Και σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την κρίση, η οποία είναι πρωτίστως 

πνευματική, ηθική και στη συνέχεια οικονομική, πρωτεύον μάθημα στους αυριανούς 

                                                                                                                                                                      
3
 Καθείς εφ’ ω ετάχθη. (2018, 20 Ιανουαρίου). Εφημερίδα Θεσσαλία. Ανακτήθηκε από 

https://e-thessalia.gr/kathis-ef-o-etachthi/ 



 
 

πολίτες είναι η τριβή με τις δημοκρατικές διαδικασίες, τον ορθολογισμό και τον σωστό 

διάλογο. 

«Ο καθείς», λοιπόν, «εφ’ ω ετάχθη», με σεβασμό, υπευθυνότητα, εγκράτεια, 

νηφαλιότητα και ορθολογισμό. Γιατί, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη ως 

κοινωνία από θεσμικούς εκπροσώπους – θετικά πρότυπα. 

«Mαραθώνιος» προτάσεων για τα προβλήματα στα 

σχολεία της Μαγνησίας4 

 

 

Ενδιαφέροντα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως οι ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές 

με ακατάλληλες τουαλέτες, μικρές αίθουσες, ασανσέρ που δεν λειτουργούν, τη βελτίωση 

την αναλυτικών προγραμμάτων, την ενίσχυση δομών, όπως τα τμήματα ένταξης, την 

πρόσληψη ψυχολόγων, και άλλων ειδικοτήτων, η αξιολόγηση των καθηγητών, 

πρότειναν οι μαθητές από 35 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο πλαίσιο του σχολικού συμβουλίου με 

τίτλο «Η πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές» που πραγματοποιήθηκε χθες στο 

αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας παρουσία βουλευτών, εκπροσώπων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας δημάρχων, μαθητών, καθηγητών και γονέων. 

Ήταν το πρώτο διευρυμένο σχολικό συμβούλιο που διοργανώθηκε, ίσως και σε όλη την 

Ελλάδα, έχοντας την έγκριση του υπουργείου Παιδείας και το οποίο διήρκεσε 7,5 ώρες 

με το ενδιαφέρον των μαθητών και των άλλων παρευρισκομένων να είναι αμείωτο. 

                                                           
4
 Σπανός, Φ. (2018, 20 Ιανουαρίου). «Mαραθώνιος» προτάσεων για τα προβλήματα στα σχολεία της 

Μαγνησίας. Εφημερίδα Θεσσαλία. Ανακτήθηκε από https://e-thessalia.gr/marathonios-protaseon-
gia-ta-provlimata-sta-scholia-tis-magnisias/ 

https://e-thessalia.gr/wp-content/uploads/2018/01/14-%CE%A61-4-e1516449459223.jpg
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Στην αρχή της εκδήλωσης, μίλησαν οι εκπρόσωποι των πολιτειακών φορέων και μετά 

τον λόγο έλαβαν τα σχολεία, όπου το καθένα εκπροσωπούσε μικρή ομάδα μαθητών, 

ενώ τις δικές τους επισημάνσεις έκαναν οι καθηγητές και οι γονείς. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές Μαγνησίας κ.κ. Αλέξανδρος Μεικόπουλος, 

Μάκης Μπαλλής, Χρήστος Μπουκώρος, Κώστας Στεργίου, ενώ παρευρέθηκε και η 

βουλευτής κ. Άννα Καραμανλή. 

Ο διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σωκράτης 

Σαβελίδης επισήμανε πως «η ουσία της εκδήλωσης είναι μοναδική. Πολλοί πολιτειακοί 

φορείς, τόσο προσκεκλημένοι όσο και επισκέπτες άκουσαν από τους μαθητές αυτά που 

δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε παρότι είμαστε τόσο κοντά στους εφήβους. Και είμαστε 

περήφανοι για τους μαθητές μας. Τα όσα διατυπώθηκαν από τους μαθητές θα 

προωθηθούν στο υπουργείο, και σε όλους τους εκπαιδευτικούς παράγοντες. Τα 

αιτήματά τους θα βρουν τον δρόμο τους και θα βελτιώσουν τη ζωή τους». 

Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει… 

Στον χαιρετισμό του ο μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο αυτό 

θεσμό και τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος, που ξεκινά η Πολιτεία με τους 

μαθητές: «ο διάλογος πρέπει να έχει συνέπεια, να γίνεται με επιχειρήματα, να ζητάει 

αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη και να μπορεί να συνομιλεί για να φτάνει στην 

αλήθεια. Θέλω στα παιδιά να πω, κρατήστε αυτή τη δίψα της αλήθειας, αμφισβητήστε, 

ρωτήστε, γνωρίστε, διαβάστε, μελετήστε, ψάξτε την αλήθεια, όχι μόνο στο επίπεδο των 

γνώσεων, αλλά και την αλήθεια για το υπαρξιακό πρόβλημα, από που ερχόμαστε και 

από που πηγαίνουμε τί ήμαστε; Γιατί υπάρχουμε; τί είναι αυτό που νοηματοδοτεί τη 

ζωή μας; Βάλτε αυτά τα ερωτήματα, για να δώσετε νόημα στη ζωή σας και για να είστε 

ελεύθεροι, γιατί μόνο η αλήθεια ελευθερώνει…» 

 

Να γίνουν πράξεις τα αιτήματα 



 
 

Οι μαθητές ζήτησαν μεταξύ άλλων αμφιθέατρα, γυμναστήρια, δωρεάν σίτιση και 

μετακίνηση, διαδραστικούς πίνακες, σύγχρονα και εξοπλισμένα εργαστήρια, πρόσθετη 

διδακτική στήριξη που κόπηκε στα Λύκεια, νέους σε ηλικία καθηγητές καθώς ακόμη και 

τα μαθήματα να διδάσκονται από τους αρμόδιους καθηγητές και να μην δίνονται με 

δεύτερες και τρίτες αναθέσεις. ΄ 

Σε συνέντευξη Τύπου που παρεχώρησαν στα τοπικά ΜΜΕ, οι μαθητές έκαναν 

ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. 

Η [Ι Μ] από το 4ο ΓΕΛ Βόλου χαρακτήρισε την εκδήλωση ως κάτι πρωτοποριακή. 

«Θέλω να πιστεύω πως δεν θα είναι μια υποκριτική σύμβαση, όπου θα γίνουν απλώς 

κάποιες θεωρητικές αναλύσεις και όλοι θα μείνουν σε αυτό. Θέλω να ελπίζω ότι όλα 

αυτά που είπαμε, θα τεθούν σε εφαρμογή. Και οι πολιτικοί που παρευρέθηκαν, θα 

πρέπει να δεσμευτούν για την υλοποίησή τους, να γίνουν πράξεις αυτά που είπαμε». 

Η [Ι Π] από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο δήλωσε πως 

«θέλουμε να αποκτήσουμε ένα νέο διδακτήριο, ενώ τα βιβλία, καθώς και οι καθηγητές 

να έρχονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς χωρίς να υφίστανται ελλείψεις». 

Ο [Ά Ζ] από το 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας σημείωσε πως «Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους 

πολιτικούς να μιλούν συνεχώς και νόμιζα ότι τελικά ο τίτλος θα ήταν οι μαθητές 

αφουγκράζονται την πολιτεία, αντί για το αντίστροφο. Πάντως όλοι μαζί είμαστε στην 

ίδια κοινωνία και θέλουμε αυτά που είπαμε, να γίνουν πράξεις. Είναι καλό που οι 

πολιτικοί ήρθαν να μας ακούσουν. Στο σχολείο μας θα πρέπει να λειτουργήσει τμήμα 

ένταξης για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

“Πειραματόζωα από τις αλλαγές…” 

Από το 7ο ΓΕΛ Βόλου ο [Θ Γ]  εξέφρασε την ελπίδα να μην μείνουν οι προβληματισμοί 

τους καταγεγραμμένοι σε ένα χαρτί που θα πεταχτεί αργότερα, αλλά να 

αντιμετωπιστούν. «Στο σχολείο μας θέλουμε περισσότερους διαδραστικούς πίνακες, 

ενώ πρέπει να αυξηθούν οι ώρες γυμναστικής. Επίσης οι συχνές αλλαγές που γίνονται 

για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μας κάνουν να αισθανόμαστε σαν 

πειραματόζωα. Ενδεικτικά το σύστημα εισαγωγής από το 1993 μέχρι και σήμερα έχει 

αλλάξει δέκα φορές. Έτσι νιώθουμε λίγο αναστατωμένοι και όλο αυτό μαρτυρά ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που διέπεται από αστάθεια». 

 Ψυχολόγοι στα σχολεία 

Ο [Α Σ] από το 1ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας τόνισε την ανάγκη της πρόσληψης καθηγητών 

ειδικοτήτων, όπως είναι οι ψυχολόγοι. Τα σχολεία χρειάζονται ψυχολόγους. Υπάρχει 

ένα ταμπού ότι ο ψυχολόγος θα βοηθήσει μόνο ένα παιδί που έχει ψυχολογική 

διαταραχή. Αλλά αυτό είναι λάθος. Επίσης τόνισα την εξέταση των εξεταστών των 
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πανελληνίων που είναι και αυτοί άνθρωποι και θα πρέπει πριν ξεκινήσουν να 

διορθώνουν γραπτά, να είναι συνειδητοποιημένοι για την απόφασή τους. 

 

 Από Αλμυρό 

Η εκπρόσωπος του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού [Σ Κ] τόνισε πως «αυτή η εκδήλωση ήταν η 

αφορμή για να ακουστούμε και ελπίζουμε να υλοποιηθούν κάποια από αυτά, αν όχι 

όλα. Εμείς ζητήσαμε να γίνει πιο απλή η διδακτέα ύλη στα μαθήματα της γενικής 

παιδείας. Μέσα στο επτάωρο διδακτικό πρόγραμμα έχουμε μαθήματα γενικής παιδείας 

που απορροφούν πολύ χρόνο. Επίσης ο καθαρισμός στις τουαλέτες είναι ανεπαρκής, 

επειδή λείπει καθαρίστρια. Ακόμη ζητήσαμε να γίνει το διδακτικό ωράριο τέσσερις με 

πέντε ώρες, ώστε να εμπλουτιστεί με άλλες δραστηριότητες». 

Από Ζαγορά 

Ο [Α Κ] από το ΓΕΛ Ζαγοράς περιέγραψε τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στην 

απομακρυσμένη περιοχή τονίζοντας πως «τα προβλήματά μας δεν διαφέρουν πολύ από 

τα ζητήματα των άλλων σχολείων. Εμείς θέλουμε το Λύκειο να παραμείνει γενικό και, 

όταν λαμβάνουν το απολυτήριο οι απόφοιτοι να μπορούν να αξιολογήσουν ένα κείμενο, 

να έχουν κριτική σκέψη και να μπορούν να καταλαβαίνουν, πότε κάποιος τους λέει 

αλήθεια ή ψέματα. Στην περιοχή μας που είναι απομακρυσμένη, υπάρχουν πολλά 

προβλήματα,. Όσοι μαθητές από τη Ζαγορά θέλουν να φοιτήσουν σε ένα ΕΠΑΛ, θα 

πρέπει να διανύουν έναν πολύ δύσκολο δρόμο μήκους 47 χιλιομέτρων». 

Από Βελεστίνο 

Από το ΕΠΑΛ Βελεστίνου ο [Δ Σ] επισήμανε πως «ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτό που 

έγινε με την εκδήλωση και άρεσε σε πολλούς μαθητές του σχολείου μου. Το δικό μας 

κτίριο είναι υπερσύγχρονο. Τα προβλήματά μας σχετίζονται με την εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή είναι άδικο οι θέσεις των ΕΠΑΛ για τα ΤΕΙ να είναι 



 
 

στο 20% επί του συνόλου και για τα ΑΕΙ να είναι μόλις στο 1% ή και να αυξηθούν στο 

5%. Επίσης για να δημιουργηθεί ένα τμήμα σε εμάς απαιτούνται δεκαπέντε μαθητές, 

ενώ το σύνολο των μαθητών είναι 70». 

Από το ΓΕΛ Βελεστίνου ο [Β Μ] ανέφερε πως έχουμε κτιριακά προβλήματα, αλλά και 

θέματα συντήρησης των τουαλετών. Έχουμε έλλειψη σε τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως 

υπολογιστές. Ακόμη αναρωτιόμαστε, αν το Λύκειο πρέπει να είναι γενικό ή ειδικό. 

Ζητήσαμε περισσότερα μαθήματα κατεύθυνσης στην Γ Τάξη για να χαλαρώνουν από 

τον φόρτο εργασίας». 

Εφημερίδα Ταχυδρόμος 
 

Διπλωματικό... επεισόδιο για το κοινό σχολικό 

συμβούλιο5  

Διπλωματικό… επεισόδιο απειλείται στη Μαγνησία, με φόντο το κοινό σχολικό 

συμβούλιο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, στις 10 το 

πρωί, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας. «Η Πολιτεία αφουγκράζεται τους 

μαθητές», είναι το θέμα της πρωτοποριακής εκδήλωσης της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στην οποία ζητούν… προσκλητήριο, ο ένας 

μετά τον άλλο, φορείς του νομού αλλά και μεμονωμένα πολιτικά πρόσωπα. Όπως έγινε 

γνωστό, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε την περασμένη εβδομάδα, 

τους μαθητές έχουν προσκληθεί να ακούσουν η υφυπουργός οικονομικών, Κατερίνα 

Παπανάτσιου, οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μάκης Μπαλλής, 

Χρήστος Μπουκώρος, Κώστας Στεργίου, οι δήμαρχοι και των οκτώ δήμων της 

Μαγνησίας, η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας Μαρία Γιαννουλή, ο πρόεδρος της 

Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων, Ηλίας Κουτσερής. Στο συμβούλιο έχει προσκληθεί 

και η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας, Νάνσυ Καπούλα, όπως επίσης σχολικοί 

σύμβουλοι, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων, υπεύθυνοι σχολικών 

δραστηριοτήτων και διευθυντές των γυμνασίων και εργαστηριακών κέντρων της 

Μαγνησίας. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Δημητριάδος, κ. Ιγνάτιος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γ. Πετράκος και 

ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Γ. Πολύζος. Συνολικά, στο 

πρωτοποριακό κοινό σχολικό συμβούλιο θα λάβουν μέρος περί τα 250 άτομα. Η… 

περιορισμένη λίστα προσκεκλημένων, προκάλεσε όμως αντιδράσεις από φορείς και 

πρόσωπα που δεν προσκλήθηκαν… Σύμφωνα με τον κ. Σαβελίδη, από την ημέρα που 

ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση του σχολικού συμβουλίου και οι συμμετέχοντες, 

έχουν «σπάσει» τα τηλέφωνα στη Διεύθυνση, από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων, 

κομμάτων αλλά και μεμονωμένα πολιτικά πρόσωπα που… ζητούν «πρόσκληση». 

                                                           
5
 Χάνου, Ε. (2018, 16 Ιανουαρίου). Διπλωματικό... επεισόδιο για το κοινό σχολικό συμβούλιο. 

Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Ανακτήθηκε από https://www.taxydromos.gr/Topika/285297-diplwmatiko-
epeisodio-gia-to-koino-sxoliko-symboylio.html 

https://www.taxydromos.gr/Topika/285297-diplwmatiko-epeisodio-gia-to-koino-sxoliko-symboylio.html
https://www.taxydromos.gr/Topika/285297-diplwmatiko-epeisodio-gia-to-koino-sxoliko-symboylio.html
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Μάλιστα είναι τόσες οι πιέσεις που δέχεται η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας για τη συμμετοχή 

φορέων που δεν προσκλήθηκαν στο σχολικό συμβούλιο, που χθες, ο προϊστάμενος, 

Σωκράτης Σαβελίδης αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι 

στην εκδήλωση μπορούν «να παραστούν αυστηρά μόνο ονομαστικά προσκεκλημένα 

άτομα και φορείς». Ο ίδιος, στην ανακοίνωσή του εξηγεί ότι «βασική αρχή 

προσδιορισμού των προσκεκλημένων αποτέλεσε είτε να είναι μέλη της σχολικής 

κοινότητας, δηλαδή μαθητές, γονείς - κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, στελέχη εκπαίδευσης, 

είτε να είναι θεσμικοί και αιρετοί πολιτειακοί φορείς της Μαγνησίας. Κατανοούμε 

πλήρως τους λόγους με βάση τους οποίους φορείς της Μαγνησίας και κόμματα 

υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να προσκληθούν, και είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία τους 

θα βοηθούσε πολύ στην επίτευξη των στόχων και των σκοπών της δράσης. Όμως, η 

παρουσία φορέων πέραν των προσκεκλημένων, εκτός των τεχνικών προβλημάτων που 

θα επέφερε, πιθανώς θα αποπροσανατόλιζε από το σκοπό της δράσης. Ο σκοπός αυτός 

αφορά στο να ακουστούν οι μαθητές μας από κορυφαίους θεσμικούς και αιρετούς 

πολιτειακούς φορείς, στους οποίους η πολιτεία έχει εκχωρήσει τέτοιες αρμοδιότητες δια 

των οποίων είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων και κυρίως η ανάπτυξη και βελτίωση 

της εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας λυπάται για 

την εφαρμοζόμενη αυστηρότητα που διέπει την εν λόγω διαδικασία. Ελπίζει στην 

κατανόηση των καθ’ όλα άξιων φορέων στο να παρευρεθούν στην ημερίδα. Θα 

εξετάσει το ενδεχόμενο της παρουσίας τους σε επόμενη εκδήλωση».  

Σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, αξιολόγηση και 

ψυχολόγους «Δεν θέλουμε να γινόμαστε 

πειραματόζωα!»6  

Οι μαθητές της Μαγνησίας τα «έψαλλαν» στους εκπροσώπους της Πολιτείας για τις 

συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την απουσία ενός σταθερού 

εκπαιδευτικού συστήματος και ενός τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στο διευρυμένο σχολικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, σε 

πανελλαδικό επίπεδο, στη Μαγνησία, και στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της 

Πολιτείας, ακούστηκε για πρώτη φορά η «φωνή» των μαθητών, απόψεις και προτάσεις 

που ξάφνιασαν ακόμη και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό κόσμο, όπως η είσοδος στα 

σχολεία ψυχολόγων. Καθηλωτικοί ήταν οι μαθητές των ειδικών σχολείων που 

παρουσίασαν με τον δικό τους τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διεκδικώντας 

ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και καταχειροκροτήθηκαν συγκινώντας τους 

παρευρισκόμενους. Δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις, η κριτική, ακόμη και οι 

                                                           
6
 Χάνου, Ε. (2018, 20 Ιανουαρίου). Σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, αξιολόγηση και 

ψυχολόγους «Δεν θέλουμε να γινόμαστε πειραματόζωα!». Εφημερίδα Ταχυδρόμος. 

Ανακτήθηκε από https://www.taxydromos.gr/Topika/285882-sta8ero-ekpaideytiko-

systhma-a3iologhsh-kai-psyxologoys.html 

 



 
 

αποδοκιμασίες, όταν, εξαιτίας της εξαντλητικής διαδικασίας που διήρκεσε (7,5 ώρες!), 

ορισμένοι αποχώρησαν… Τον λόγο στο σχολικό συμβούλιο, που φιλοξενήθηκε στο 

αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας, έλαβαν και οι 100 μαθητές από τα 34 γενικά, 

επαγγελματικά λύκεια και ειδικά σχολεία. Κτιριακά προβλήματα, ελλιπής καθαριότητα 

στους χώρους των σχολικών τουαλετών, απουσία διαδραστικών πινάκων και μέσων 

που θα διευκολύνουν το μάθημα και θα κάνουν τη διαδικασία μάθησης πιο 

ενδιαφέρουσα και ελκυστική, ήταν μερικά από τα… τεχνικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα σχολεία και έθιξαν οι μαθητές. Έθεσαν επίσης ζήτημα έγκαιρων 

διορισμών εκπαιδευτικών σε όλες τις ειδικότητες στα σχολεία τους και ειδικά στα 

απομακρυσμένα από το κέντρο, κυρίως στα νησιά και στο Πήλιο, που κάθε χρόνο με 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς χάνουν εκατοντάδες διδακτικές ώρες. Ζήτησαν 

μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα αλλά και αναμόρφωση του σχολικού 

προγράμματος, περισσότερες απουσίες αλλά και εξασφαλισμένες μεταφορές. Σε κάθε 

περίπτωση, ζήτησαν να δοθεί από την Πολιτεία προτεραιότητα στη στήριξη της Ειδικής 

Αγωγής. Σε θεσμικό επίπεδο διεκδίκησαν ένα σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα, που δεν 

θα τους μετατρέπει κάθε φορά σε πειραματόζωα. Σόκαραν τους παρευρισκόμενους, 

όταν το σύνολο σχεδόν των μαθητών ζήτησε να προσληφθούν στα σχολεία ψυχολόγοι, 

που θα βοηθήσουν καθηγητές και μαθητές να συμπορευτούν.  

Αντιπαραθέσεις και εντάσεις 

Αντιπαραθέσεις σημειώθηκαν για το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 

Εκπρόσωποι μαθητών τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ της αξιολόγησης των καθηγητών τους, 

άποψη που προκάλεσε αντιδράσεις των δεύτερων, οι οποίοι απάντησαν στους μαθητές 

ότι η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις. Οξυνση 

σημειώθηκε και όταν ο […] εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στα πρότυπα που 

δημιουργεί η σχολική ύλη στους μαθητές. Οι μαθητές καταχειροκρότησαν τον […], 

ωστόσο αντίδραση εκδηλώθηκε από την περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας, Ελένη Αναστασοπούλου. «Πώς το επιτρέπετε;», είπε απευθυνόμενη στον 

συντονιστή του συμβουλίου - διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σ. 

Σαβελίδη. Λίγη ώρα αργότερα κι ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, την κ. […] 

αποδοκίμασαν μαθητές, όταν η ίδια ανακοίνωσε ότι λόγω υποχρεώσεων έπρεπε να 

αποχωρήσει κι ότι τη συνέχεια θα κατέγραφε συνεργάτης της. «Γιατί δεν μένετε να μας 

ακούσετε;» το επικριτικό παράπονο των μαθητών, που δεν… χαρίστηκαν ούτε στον 

Δήμο Βόλου, που απουσίαζε. Μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου κατέκριναν την 

απουσία εκπροσώπου από τον Δήμο Βόλου στο σχολικό συμβούλιο. Ο ανεξάρτητος 

δημοτικός σύμβουλος Κώστας Γαργάλας, παίρνοντας τον λόγο ανέφερε ότι θα αναλάβει 

ο ίδιος να πάρει τα πρακτικά και να τα προσκομίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

προκειμένου να λάβουν γνώση των προβλημάτων και των προτάσεων των μαθητών. 

Ούτε όμως και οι εκπρόσωποι των υπολοίπων δήμων του νομού κατάφεραν να μείνουν 

έως τέλος στη συνεδρίαση. Οι μαθητές κατέκριναν τις αποχωρήσεις των δημάρχων ή 

των εκπροσώπων τους, όμως ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος 

ανέλαβε να εξηγήσει στους μαθητές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι 

εξαιτίας των καιρικών φαινομένων και τις υποχρεώσεις των αιρετών.  
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«Τα αιτήματα θα βρουν τον δρόμο τους» 

Μέχρι τέλους παρέμειναν οι βουλευτές Αλ. Μεϊκόπουλος, Μάκης Μπαλλής, Χρήστος 

Μπουκώρος και Κώστας Στεργίου, που μάλιστα συνεχάρησαν τον κ. Σαβελίδη για την 

πρωτοβουλία και δεσμεύτηκαν να προτείνουν να καθιερωθεί το διευρυμένο σχολικό 

συμβούλιο ως θεσμός. Σύμφωνα με τον κ. Σαβελίδη, τα αιτήματα των μαθητών θα 

κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν τόσο στο υπουργείο όσο και στους τοπικούς 

βουλευτές, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, τους δήμους και τα στελέχη της 

εκπαίδευσης. «Είμαστε υπερήφανοι για τους μαθητές μας και θέλουμε να τους 

διαβεβαιώσουμε ότι τα αιτήματά τους και οι προτάσεις τους δεν θα πεταχτούν, θα 

βρουν τον δρόμο τους», είπε χαρακτηριστικά. 

Ούτε στη Βουλή7  

Σχολικό συμβούλιο διάρκειας 7,5 ωρών… Ούτε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της 

Βουλής για τον προϋπολογισμό να βρίσκονταν οι βουλευτές του νομού, που είναι και 

μαθημένοι στις πολύωρες διαδικασίες. Προς τιμήν τους πάντως κάθισαν μέχρι το τέλος, 

και αυτό μέτρησε τόσο στους εκπροσώπους της εκπαίδευσης όσο και στους ίδιους τους 

μαθητές. 

 

 

  

                                                           
7
 Χάνου, Ε. (2018, 20 Ιανουαρίου). Ούτε στη Βουλή. Εφημερίδα Ταχυδρόμος. 

Ανακτήθηκε από https://www.taxydromos.gr/T2%20Fores/285871-oyte-sth-

boylh.html 

https://www.taxydromos.gr/T2%20Fores/285871-oyte-sth-boylh.html
https://www.taxydromos.gr/T2%20Fores/285871-oyte-sth-boylh.html


 
 

Εφημερίδα Μαγνησία 

Ζητούν ψυχολόγους, αλλαγή ύλης και καλύτερη 

υλικοτεχνική υποδομή μαθητές Λυκείων8 

 

Τον δρόμο για το υπουργείο Παιδείας θα πάρουν τα προβλήματα που υπάρχουν στα 

σχολεία της Μαγνησίας και μετέφεραν χθες οι μαθητές στους βουλευτές και τους φορείς 

εκπαίδευσης, σε ημερίδα, ως «Κοινό σχολικό συμβούλιο» που έγινε στο ΤΕΕ Μαγνησίας 

στον Βόλο. 

Τα κυριότερα προβλήματα που έθεσαν οι μαθητές, είναι η είσοδος ψυχολόγων στα σχολεία, 

η αλλαγή της ύλης και η υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή. Στην εκδήλωση 

παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, οι βουλευτές του 

ΣΥΡΙΖΑ Αλέξ. Μεϊκόπουλος, Μάκης Μπαλλής, της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος και του ΚΚΕ 

Κώστας Στεργίου, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, δήμαρχοι και 

εκπρόσωποί τους, απ΄όλη την περιφέρεια της Μαγνησίας, εκτός της δημοτικής αρχής 

Βόλου, δημοτικοί σύμβουλοι των μειοψηφιών η περιφερειακή διευθύντρια Εκπαίδευσης 

Θεσσαλίας Ελένη Αναστασοπούλου, οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Γιώργος Πολύζος και Σωκράτης Σαβελίδης, σχολικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι 

του ΚΕΣΥΠ, η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαρία Γιαννουλή και μέλη του Δ.Σ., ο πρόεδρος της 

Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίας Κουτσερής και μέλη του Δ.Σ., διευθυντές 

σχολείων, γονείς και βεβαίως μέλη 15μελών συμβουλίων μαθητών. 

Ο Μητροπολίτης 

Στον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος ευχήθηκε καλή 

επιτυχία στον νέο αυτό θεσμό και τόνισε πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος, που ξεκινά η 

                                                           
8
 Ζητούν ψυχολόγους, αλλαγή ύλης και καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή μαθητές 

Λυκείων - Στους βουλευτές μετέφεραν τα προβλήματά τους. (2018, 19 Ιανουαρίου). 

Εφημερίδα Μαγνησία. Ανακτήθηκε από https://magnesianews.gr/volos/stis-vouleftes-

meteferan-ta-provlimata-tous-i-mathites-gymnasion-ke-lykion.html 

https://magnesianews.gr/volos/stis-vouleftes-meteferan-ta-provlimata-tous-i-mathites-gymnasion-ke-lykion.html
https://magnesianews.gr/volos/stis-vouleftes-meteferan-ta-provlimata-tous-i-mathites-gymnasion-ke-lykion.html
https://magnesianews.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B.jpg
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Πολιτεία με τους μαθητές: «ο διάλογος πρέπει να έχει συνέπεια, να γίνεται με επιχειρήματα, 

να ζητάει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη και να μπορεί να συνομιλεί για να φτάνει στην 

αλήθεια. Θέλω στα παιδιά να πω, κρατήστε αυτή τη δίψα της αλήθειας, αμφισβητήστε, 

ρωτήστε, γνωρίστε, διαβάστε, μελετήστε, ψάξτε την αλήθεια, όχι μόνο στο επίπεδο των 

γνώσεων, αλλά και την αλήθεια για το υπαρξιακό πρόβλημα, από που ερχόμαστε και από 

που πηγαίνουμε, τί ήμαστε; Γιατί υπάρχουμε; τί είναι αυτό που νοηματοδοτεί τη ζωή μας; 

Βάλτε αυτά τα ερωτήματα, για να δώσετε νόημα στη ζωή σας και για να είστε ελεύθεροι, 

γιατί μόνο η αλήθεια ελευθερώνει… αποκτήστε γνώσεις για να είσθε ελεύθεροι στο πνεύμα, 

στην ψυχή και τότε θα είστε άνθρωποι και τότε θα βρείτε αυτό που είναι όντως η ελευθερία, 

γιατί μόνο ένας άνθρωπος που διψά για την αλήθεια την γνωρίζει, τελικά, ελευθερώνεται 

ψυχικά και γίνεται όντως άνθρωπος, που σημαίνει δίκαιος, αλληλέγγυος, αγαπητικός, που 

βλέπει στον άλλον την ζωντανή εικόνα του Θεού, που μπορεί να συναντήσει τον 

συνάνθρωπο και να λειτουργήσει στο εμείς, γιατί, δυστυχώς, εμείς οι ίδιοι σας οδηγούμε σε 

έναν ατομισμό που αποτέλεσμα έχει την κρίση της εποχής, όπου η ατομοκρατία μάς στέρησε 

το πνεύμα της κοινότητας». 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ελένη Αναστασοπούλου έκανε 

αναφορά σε δράσεις που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια και ότι ο διάλογος είναι το 

επιθυμητό σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως σχολιάστηκε αρνητικά από τους μαθητές, το 

γεγονός ότι η κα Αναστασοπούλου έφυγε, καθώς όπως είπε, έπρεπε να ελέγξει το θέμα της 

σίτισης και θα παρέμενε στον χώρο ο αναπληρωτής της. 

Συγχαρητήρια στους γονείς 

Ο κ. Ιγνάτιος συνεχάρη τους γονείς για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για τα εκπαιδευτικά 

μας πράγματα, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, για το υπεύθυνο έργο που επιτελούν και 

κατέληξε ως εξής: «Σε ό,τι μας αφορά, είμαστε κοντά σας. Το κάθε σχολείο έχει 

εντεταλμένο ιερέα, όχι μόνο για τις πνευματικές ανάγκες, αλλά και για τις υλικές και δόξα 

τω Θεώ, συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με όλους άψογα. Υποδεχθήκαμε τους ξένους, 

τους πρόσφυγες, έχουμε ασχοληθεί με τις ομάδες των Ρομά. Είμαστε όλοι μαζί σε μια 

κοινωνία που την θέλουμε ενωμένη, στο κοινό μεγάλο μας αγαθό, την Ορθόδοξη πίστη μας, 

την παράδοση, την μεγάλη μας ιστορία. Η Εκκλησία, ως Μητέρα, θα παραμείνει ενοποιός, 

θα είναι μαζί με όλους, δεν θα ξεχωρίζει ποτέ κανέναν και εμείς και εγώ σαν Πατέρας σας 

θα χαίρομαι να σας βλέπω να προοδεύετε να μεγαλώνετε και να παίρνετε τις ευθύνες που 

σας αναλογούν…». 

Η αντιπεριφεριάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, μίλησε έχοντας και την ιδιότητα 

της εκπαιδευτικού, αλλά και της μητέρας, επισημαίνοντας σε ότι αφορά στο κομμάτι της 

θέσεώς της στην αντιπεριφέρεια, ότι υπάρχουν πολλές αγκυλώσεις στην χρηματοδότηση 

έργων σε σχολεία, έστω και εάν υπάρχουν αιτήματα, μιας και ο νόμος δεν δίνει το 

δικαίωμα… 

Ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μεϊκόπουλος, τόνισε ότι είναι τέχνη να ακούς, 

και αυτό πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση, χαρακτηρίζοντας το σχολικό συμβούλιο ως 

μια καλή αρχή. 

Από την πλευρά του ο βουλευτής Μ. Μπαλής εκτίμησε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπαίνει στην 

καρδιά μιας καινούργιας λογικής, ενώ αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται στον 



 
 

τομέα της παιδείας σημείωσε ότι το μοντέλο λειτουργίας του σχολείου μετατρέπεται από 

εξετασο-κεντρικό σε μαθητο-κεντρικό. 

Ο βουλευτής της Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος τόνισε ότι η παιδεία πλήττεται διαχρονικά από 

τις μεταρρυθμίσεις, γιατί κάθε υπουργός θέλει να αφήσει τη σφραγίδα του. Μεγάλο 

πρόβλημα είναι η ασυνέχεια είπε χαρακτηριστικά. 

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Στεργίου επισήμανε ότι η νέα γενιά έχει την υποχρέωση να 

δημιουργήσει το καινούριο και να βάλει το δικό της λιθάρι στην εξέλιξη της κοινωνίας. 

Παράλληλα, άσκησε κριτική για τις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας, ζητώντας ένα 

Λύκειο αποδεσμευμένο από τις εξετάσεις. 

Στιγμιαία αντιπαράθεση 

Το λόγο πήραν και οι παριστάμενοι δήμαρχοι και εκπρόσωποι δήμων της Μαγνησίας, ενώ 

την αντίδραση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης κ. Αναστασοπούλου 

προκάλεσε η τοποθέτηση του δημάρχου Αλμυρού Δ. Εσερίδη, ο οποίος αμφισβήτησε το 

επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές με συγκεκριμένα βιβλία. 

“Είναι ψέματα”, είπε η κ. Αναστασοπούλου απευθυνόμενη στον κ. Εσερίδη, ο οποίος 

ανακάλεσε για να συνεχιστεί η εκδήλωση. 

Στην αντιπαράθεση παρενέβη ο κ. Σ. Σαβελίδης τονίζοντας ότι οι αντεγκλήσεις συμβάλλουν 

στην προώθηση του διάλογου για ένα καλύτερο μέλλον. 

Προς στιγμήν, επικράτησε ένταση όταν ένας εκ των μαθητών διαμαρτυρήθηκε για τις 

μεγάλες σύμφωνα με τους ίδιους, τοποθετήσεις των εκπροσώπων φορέων. “Ήρθαμε να 

πούμε τα πρόβλημα μας και ακούμε τα προβλήματα των δήμων και τους πολιτικούς” είπε, 

για να συμφωνήσουν μαζί του και εκπαιδευτικοί οι οποίοι σχολίασαν ότι “αυτοί που θα 

έπρεπε να μιλήσουν λιγότερο, είναι αυτοί που μίλησαν περισσότερο”. 

Οι μαθητές να ακολουθήσουν τα χνάρια του «Ρήγα» ζήτησε ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου 

Δημήτρης Νασίκας.  

Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα προβλήματα των νησιών, ζήτησε ο πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου Σκιάθου κ. Τρακόσιας.  

Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας κα Μαρία Γιαννουλή, τόνισε ότι οι καθηγητές, 

στέκονται δίπλα στα αιτήματα των μαθητών και με παρεμβάσεις τους, προσπαθούν να 

έχουν θετικά αποτελέσματα. 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δ. Βόλου, Ηλίας Κουτσερής, επέλεξε εκ μέρους 

του Δ.Σ. της Ένωσης όπως είπε, να μην τοποθετηθεί αρχικά αλλά στο τέλος της εκδήλωσης, 

επιλέγοντας να παραχωρήσει τον χρόνο στα παιδιά που εργάστηκαν και έφεραν να 

παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, στα οποία οι γονείς εκ των πραγμάτων είναι 

συμπαραστάτες, αφού αποτελούν κρίκο της ίδιας αλυσίδας στην σχολική κοινότητα με 

κοινές στοχεύσεις. 

Τον χρόνο της από τον χαιρετισμό και τις συστάσεις των ιδιοτήτων, παραχώρησε και η 

πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Νάνσυ Καπούλα . 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των μαθητών από κάθε σχολείο της περιοχής. 

Με τηλεδιάσκεψη μετέφεραν τα προβλήματά τους οι μαθητές της Σκοπέλου που δεν 

μπόρεσαν να ταξιδέψουν λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. 

Ο διευθυντής Β’ Βαθμιας 
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Σύμφωνα με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτη Σαβελίδη, θέμα της 

διοργάνωσης της μοναδικής αυτής εκδήλωσης, ήταν οι πολιτειακοί φορείς να ακούσουν τα 

προβλήματα των μαθητών, όπως και η εκπαιδευτική κοινότητα. 

«Ακούσαμε χίλια δύο πράγματα που δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε τόσα χρόνια ως 

εκπαιδευτικοί. Από απλά πράγματα όπως έλλειψη καθαριότητας, μέχρι σημαντικότατα, 

όπως αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα, αλλαγή στο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

προσθήκες και προβληματισμούς, για τη νέα γενιά, που πρέπει να μας προβληματίσουν», 

δήλωσε ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ο ίδιος είπε ότι οι καθηγητές, αισθάνονται απόλυτα ικανοποιημένοι από τους μαθητές τους, 

αν και οι πολιτειακοί φορείς μίλησαν περισσότερο από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να 

κουράσουν και να μεγαλώσει χρονικά η εκδήλωση. Ο κ. Σαβελίδης διαβεβαίωσε και 

υποσχέθηκε ότι τα αιτήματα που κατατέθηκαν δεν θα καταλήξουν στο καλάθι των 

αχρήστων, αλλά θα βρουν το δρόμο τους για να βελτιώσουν τη ζωή των μαθητών. Όπως 

είπε, τα αιτήματα θα αποσταλούν στο υπουργείο, στις αρχές εκπαίδευσης και στους 

πολιτειακούς θεσμούς που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. 

 

 



 
 

 

 

Τι είπαν οι μαθητές 

Σημαντικά στοιχεία από τα αιτήματά τους, εξέφρασαν οι ίδιοι μαθητές, στην διάρκεια της 

ημερίδας- συμβουλίου, ενώ τους προβληματισμούς τους έθεσαν και προς τους 

δημοσιογράφους, όσοι κληρώθηκαν από τα σχολεία τους, να παραχωρήσουν συνεντεύξεις. 

Την απλοποίηση των μαθημάτων γενικής παιδείας στα ΕΠΑΛ ζήτησε η   [Σ Κ], μαθήτρια 

του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού, αλλά και τον εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος, με 

μαθήματα μουσικής, γυμναστικής κ.α. 

“Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι μία σύμβαση μεταξύ μαθητών και πολιτικών υποκριτική, 

αλλά επί της ουσίας”, τόνισε η [Ι Μ] του 4ου ΓΕΛ Βόλου. Αναφορικά με το σχολείο της 

επισήμανε ότι η μετεγκατάσταση του ΚΕΔΔΥ είναι ένα βασικό θέμα που ήδη έχουν θέση και 

στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Ελένη Αναστασοπούλου. 

Η [Ι Π] από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο εξέφρασε την ελπίδα, 

όσα ζήτησαν οι μαθητές να υλοποιηθούν ενώ τόνισε ότι το σχολείο της πρέπει να 

λειτουργήσει σε νέο κτίριο και να μην υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. 
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“Οι μαθητές αφουγκράστηκαν τους πολιτικούς και όχι αυτοί εμάς” τόνισε ο [Ά Ζ] του 1ου 

ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, που όμως χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οργάνωσης της ημερίδας προς 

τη σωστή κατεύθυνση. “Εμείς θα θέλαμε ένα Τμήμα Ένταξης για παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες” ανέφερε. 

Ο μαθητής του ΕΠΑΛ Βελεστίνου, [Δ Σ], έθεσε θέμα ποσόστωσης εισαγωγής μαθητών από 

τα ΕΠΑΛ, σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και το γεγονός ότι κάθε Τμήμα απαιτείται για να 

λειτουργήσει 15 μαθητές ενώ στο συγκεκριμένο σχολείο, που είναι μόνο δύο ετών φοιτούν 

70 μαθητές. 

Ο [Θ Γ] του 7ου ΓΕΛ Βόλου επισήμανε ότι το σχολείο του έχει ελλείψεις σε διαδραστικούς 

πίνακες και ζήτησε να αυξηθούν οι ώρες γυμναστικής σε μία χώρα που η παχυσαρκία 

αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Επιπλέον τόνισε ότι δεν πρέπει να αλλάζει συχνά το 

εκπαιδευτικό σύστημα γιατί “νιώθουμε σαν πειραματόζωα”. 

Να παραμείνει Γενικό το Λύκειο χωρίς εξειδικεύσεις και τα παιδιά που παίρνουν 

απολυτήριο να μπορούν να αξιολογήσουν κείμενα και να έχουν κριτική σκέψη, ζήτησε ο [Α 

Κ] του ΓΕΛ Ζαγοράς. Επιπλέον τόνισε ότι οι μαθητές από τη Ζαγορά κάνουν πολλά χλμ. 

καθημερινά για να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ που όλα βρίσκονται στο Βόλο. 

Στα κτιριακά προβλήματα του σχολείου του αναφέρθηκε ο [Β Μ] του ΓΕΛ Βελεστίνου, 

αλλά και στην υποβαθμισμένη παρεχόμενη εκπαίδευση. 

Ο [Α Σ] από το 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας επισήμανε ότι τα σχολεία χρειάζονται ψυχολόγους 

για να βοηθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς σε θέματα που προκύπτουν. 
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Η Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές9 

 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τη Σχολική Κοινότητα της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κοινό 

Σχολικό Συμβούλιο, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ 

Μαγνησίας, με θέμα: «Η Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές». 

Στο Κοινό Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν 33 (τριάντα τρία) Γενικά κ 

Επαγγελματικά Λύκεια και 3 (τρεις) Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, τρεις μαθητές-εισηγητές από τα δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια των 

σχολείων τους, διατράνωσαν με ωριμότητα, ευπρέπεια, ήθος, και έναν ιδιαίτερο, 

μαχητικό τρόπο, τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την 

παιδεία και το συνυφασμένο με αυτή μέλλον τους, στους κορυφαίους Πολιτειακούς 

θεσμούς, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους. Οι εισηγήσεις αυτές 

συγκροτήθηκαν κατόπιν εκτεταμένων διαλόγων μεταξύ των μαθητών στα πλαίσια των 

Μαθητικών Κοινοτήτων, με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών και των γονέων τους. 

Τις εισηγήσεις των μαθητών συμπλήρωναν οι Διευθυντές των σχολείων, οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι τους συνόδευαν. Σημειώνεται ότι οι 

μαθητές των 3 (τριών) Λυκείων της Σκοπέλου, εισηγήθηκαν μέσω συστήματος 

τηλεδιάσκεψης. 

                                                           
9
 Η Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές. (2018, 28 Ιανουαρίου). esos.gr. 

Ανακτήθηκε από  https://www.esos.gr/arthra/55217/i-politeia-afoygkrazetai-toys-

mathite  
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Οι Πολιτειακοί θεσμοί απηύθυναν χαιρετισμό στους μαθητές, κάνοντας αναφορά στις 

αρμοδιότητες και στις υπευθυνότητες, οι οποίες προκύπτουν από τη θέση τους, ενώ στη 

συνέχεια έγιναν κοινωνοί των προβλημάτων και των απόψεων των μαθητών, 

αναφορικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση, τη σχολική ζωή και τις προοπτικές τους και 

γενικότερα το μέλλον τους. 

Οι απόψεις -προτάσεις- αναφορές και προβληματισμοί των μαθητών αναπτύχθηκαν 

διεξοδικά, ενώ τα υπομνήματα τους κατατέθηκαν στη γραμματεία της ημερίδας, 

προκειμένου να διαμοιραστούν στους ιθύνοντες της Πολιτείας. Παράλληλα, μαθητές 

παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  Στο τέλος 

ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους. 

 

Τονίζεται ότι οι μαθητές, μέσω μιας έκρηξης δημοκρατικότητας και νεανικής ψυχής, 

εντυπωσίασαν με τον μεστό τους λόγο, τη δομημένη επιχειρηματολογία τους, την 

αμεσότητα με το κοινό, που ήταν άρρηκτα συνυφασμένα με τις διαδικασίες εκπαίδευσης 

και την παροχή παιδείας των σχολείων τους, που αποδεικνύει εμπράκτως ότι ο 

δημόσιος λόγος και η κριτική οφείλουν να συνοδεύονται από ήθος. 

Τα  άμεσα αποτελέσματα της ημερίδας ήταν: 



 
 

 Η ενεργοποίηση δημοκρατικών διαδικασιών στα σχολεία με τη συμμετοχή όλων των 

μαθητών. 

 Το καθοριστικής σημασίας άνοιγμα, των σχολείων της Μαγνησίας, στην κοινωνία. 

 Η αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων με στόχο τη βελτίωση του 

κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης 

 Η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών ότι ανήκουν σε μια ευρύτερη κοινότητα, 

ότι έχουν κοινά προβλήματα με τους μαθητές άλλων σχολείων και ότι οι συλλογικές 

διαδικασίες είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος για τη επίλυσή τους. 

 Η  καλλιέργεια της συνείδησης του «μαθητή- πολίτη», που νοιάζεται, συμμετέχει, 

προτείνει και ενδιαφέρεται για κάτι που ξεφεύγει από το προσωπικό όφελος και 

επεκτείνεται στο κοινωνικό όφελος. 

 Η εισαγωγή κινήτρων προβληματισμού και καλλιέργειας απόψεων, προτάσεων και 

συμπεριφορών συμμετοχής στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντος. 

 Ο σεβασμός της διαφορετικότητας στη σχολική κοινότητα και σ’ ολόκληρη την 

κοινωνία. 

 Η  δυνατότητα αυτό-βελτίωσης των συμμετεχόντων μαθητών από την παρουσία τους 

στο κοινό, από την επαφή τους με πολιτειακούς φορείς, που, συνήθως, είναι  απρόσιτοι  γι 

αυτές τις ηλικίες  και, πιθανόν, η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού στόχων και 

προσωπικών επιδιώξεων. 

 Η γνωστοποίηση στους κορυφαίους πολιτειακούς φορείς προβλημάτων που με άλλο 

τρόπο θα ήταν δύσκολη ή και αδύνατη ώστε να επιτευχθεί διερεύνηση και επίλυση από 

εκείνους. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από τη συνάντηση είναι: 

 Η σταδιακή ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των 

θεσμών της Εκπαίδευσης, της Πολιτείας και της Δημοκρατίας. 

 Η ανασκόπηση και βελτίωση των διαδικασιών του ακαδημαϊκού διαλόγου από τις και 

στις μαθητικές κοινότητες. 

 Η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και διαύλων επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και το ευρύ κοινό ώστε να αξιοποιηθούν στην προβολή θεμάτων, απόψεων 

και προτάσεων των μαθητών με στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση στα θέματα της 

νέας γενιάς. 

 Η γνωριμία με την πρακτική των ακαδημαϊκών και δημοκρατικών διαδικασιών του 

διαλόγου, της συζήτησης, της συνεργατικής και των σχετικών διοργανώσεων. 

Μακροπρόθεσμος στόχος της ημερίδας ήταν και είναι η, από μεριάς της Πολιτείας, 

αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών, που οι μαθητές με πυγμή διατράνωσαν, ώστε να 

βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση, να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες 

πρακτικές και σχεδιασμοί οι οποίοι θα συντελέσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου 

αύριο για τους νέους μας. 

Το Κοινό Σχολικό Συμβούλιο διοργανώθηκε με βάση τη συνεργασία των Διευθυντών, 

των Συλλόγων Διδασκόντων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, το Γραφείο 

Σχολικών Δραστηριοτήτων, του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, του 
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Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, το Γραφείο Φυσικής Αγωγής και του Κέντρου 

Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Μαγνησίας. 

Το Κοινό Σχολικό Συμβούλιο χαιρέτησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. 

Ιγνάτιος και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ. Πολύζος. 

Την κήρυξη της έναρξης πραγματοποίησε η περιφερειακή Διευθύντρια Ε. 

Αναστασοπούλου. 

Παρευρέθηκαν, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ Βορείων Σποράδων, Δ. 

Κολυνδρίνη, Ο Δήμαρχος Αλμυρού Δ. Εσσερίδης, ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δ. 

Νασίκας, από το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου ο κ. Χιώτης Δημήτριος, από το Δήμο 

Σκιάθου ο Θεοδόσης Τρακόσας, η π. υφυπουργός Μ. Χρυσοβελώνη, η  Προϊσταμένη 

Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

Π. Αγαπητού. 

Τίμησαν με την παρουσία τους καθ όλη την οκτάωρη διάρκεια του Συμβουλίου και –

κυρίως- αφουγκράστηκαν τους μαθητές οι βουλευτές Μαγνησίας, Α. Μεΐκόπουλος, Γ. 

Μπαλλής, Χ. Μπουκώρος, Κ. Στεργίου, ο Προϊστάμενος Επιστημονικής & 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Χ. Ντάμπλιας, η 

πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας Μ. Γιαννουλή και όλα τα μέλη του ΔΣ, ο πρόεδρος της 

Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Η. Κουτσερής και όλα τα μέλη του ΔΣ, η 

Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Ν. Καπούλα,  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βόλου Κ. 

Γαργάλας, Φ. Κοκκινάκη, Ν. Οικονόμου, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των 

Γυμνασίων της Μαγνησίας. 

Η ΔΔΕ Μαγνησίας εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση της, για τη διεκπεραίωση και την 

επιτυχή έκβαση αυτής της τόσο σημαντικής και πρωτοπόρας δράσης, τη σημαντικότητα 

των αποτελεσμάτων της και βεβαιώνει για την επανάληψή της, τη βελτίωση των 

διαδικασιών και για την πραγματοποίηση πρότασης προς το Υπουργείο Παιδείας για τη 

θεσμοθέτησή της. 
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