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Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Για τα παιδιά μας στο
Δημοτικό σχολείο άλλαξε ο κόσμος
όλος. Τα βιβλία τους έχουν πια
αισθητική αξία, τους επιτρέπουν να
έχουν τη χαρά της ανακάλυψης της
γνώσης, της επιστήμης και του
κόσμου όλου, τους επιτρέπουν να
καθορίζουν μόνα τους πιο φιλόδοξες
προθέσεις και να τις επιδιώκουν.
Τα παιδιά μας πάνε πια
χαρούμενα στο σχολείο και φεύγουν
χαρούμενα, γιατί νιώθουν τη χαρά να
δουλεύουν με βιβλία εργασίας,
αισθάνονται τη χαρά της
δημιουργίας. Απολαμβάνουν ένα,
κατά το δυνατό, σωστό δημοκρατικό
και αντιαυταρχικό κλίμα, με
κατανόηση, αγάπη, σεβασμό της
προσωπικότητάς τους, σε σχέση
επικοινωνίας και διαλόγου με τους
δασκάλους τους και όχι από
καθέδρας σχέση εξουσίας.
Κατακτούν τις γνώσεις χωρίς
άσκοπα φορτώματα σε εργασίες
«κατ’ οίκον», όπως γινόταν στο
παρελθόν. Τους αναγνωρίζεται το
δικαίωμα για παιχνίδι και ψυχαγωγία,
που κατευθύνονται στους ίδιους
σκοπούς που επιδιώκει και η
Εκπαίδευση. Σ’αυτό συμβάλλει το
πρόγραμμα «αθλητισμός και παιδί».
Πρόγραμμα που από το Σεπτέμβρη
του 1984 έχει αναλάβει την άθλησή
τους στο δημοτικό, μέχρις ότου
υλοποιηθεί η θέση που είναι για
ψήφιση, σχετικά με τη διδασκαλία
τους από γυμναστές, για να
μαθαίνουν ξένες γλώσσες, μουσική
και καλλιτεχνικά μαθήματα από
ειδικούς.
Μέχρις ότου ο υπό ψήφιση
θεσμός των Μαθητικών Αθλητικών
Ομίλων, θα τους επιτρέπει να

παίζουν και να γυμνάζονται με τη
βοήθεια γυμναστή τις ελεύθερες
ώρες τους. Έτσι θα δένεται η
εσωσχολική με την εξωσχολική
άθληση, θα κατοχυρώνεται και θα
βοηθιέται από την Πολιτεία το
δικαίωμά τους για ψυχαγωγία και
παιχνίδι.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΑΣ.

Η ΑΛΛΑΓΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τη νέα σχέση τους με τη
γνώση, τη μεταφορά του κέντρου
βάρους της εκπαίδευσης από
παθητική και αφομοιωτική σε κριτική
και συμμετοχική, τη γνώρισαν τα
παιδιά στα πολλά νέα βιβλία τους.
Όμω ς η εκπληκτική αλλαγή
στη ζωή τους θα εξασφαλισθεί με τα
νέα προγράμματα και βιβλία που
έρχονται σαν συνέχεια εκείνων του
Δημοτικού, για τα οποία έχουν ήδη
αρχίσει οι προεργασίες. Σ ’ αυτά που
ήδη γνώρισαν όμως, βλέπουν τα
βασικά στοιχεία του μέλλοντος που
έρχεται:
Βλέπουν τη σύγχρονη
επιστημονική γνώση, την ανάπτυξη
της ικανότητας να παρακολουθούν
τεχνολογικές μεταβολές, την
ενημέρωση για την οργάνωση και
λειτουργία της ανθρώπινης
κοινωνίας. Βλέπουν τη θεατρική
παιδεία, τις τέχνες και τον πολιτισμό,
σαν κάτι που δίνει νέο περιεχόμενο
στον ελεύθερο χρόνο τους.
Γνωρίζουν τις δυνατότητες δράσης
και πρόοδου τους, ενθαρρύνονται για
την αναζήτηση του ρόλου και της
εργασίας τους με τον επαγγελματικό

προσανατολισμό.
Οι μαθητικές κοινότητες
επιτρέπουν την ελεύθερη και
δημιουργική συμμετοχή τους στη
ζωή του σχολείου και στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Κάνουν
πλούσια την εσωτερική ζωή του
σχολείου με πολιτιστικές, αθλητικές
κ.ά. δραστηριότητες. Διακινούν
ελεύθερα τις ιδέες τους με τις
μαθητικές εφημερίδες, ενώ η
Πολιτεία τους δείχνει την εξέλιξη
της προσπάθειας αυτής με το τραίνο
μαθητικού τύπου. Ενισχύονται ακόμα
οι πολιτιστικές, μορφωτικές και
κοινωνικές δραστηριότητες (έντυπα,
θέατρο, λογοτεχνικές συναντήσεις,
εκθέσεις βιβλίου, ζωγραφικής,
μουσικές εκδηλώσεις).
Το μέλλον περιγράφεται στα
παρακάτω δικαιώματα τους για την
Παιδεία.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ
Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ στην
Παιδεία αποσκοπεί στην εξασφάλιση
των πραγματικών συμφερόντων των
παιδιών και των νέων, στο να τους
δώσει τις ευκαιρίες και τις
δυνατότητες να αναπτυχθούν
σωματικά, ψυχικά, ηθικά, πνευματικό,
με τρόπο φυσιολογικό και υγιεινό και
σε συνθήκες ελευθερίας και
αξιοπρέπειας.
Αναγνωρίζει την αρχή της
διακύρηξης του Ο Η Ε ότι «στο παιδί
θα παρέχεται μια εκπαίδευση που θα
προάγει τη γενική παιδεία του και θα
του δώσει τη δυνατότητα με βάση
την αρχή της ισότητας των
ευκαιριών, να αναπτύξει τις
ικανότητάς του, την ατομική του
κρίση και το αίσθημα της ηθικής και

κοινωνικής ευθύνης του και να γίνει
ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας».
Ακόμα στην αρχή «ότι το παιδί θα
ανατρέφεται με πνεύμα κατανόησης
ανοχής φιλίας μεταξύ των λαών,
ειρήνης και παγκόσμιας
αδελφοσύνης και με πληρη
συναίσθηση ότι η δραστηριότητα και
οι ικανότητές του πρέπει να
αφιερώνονται στην εξυπηρέτηση των
συνανθρώπων του».
Ειδικότερα αναγνωρίζουμε τα
παρακάτω δικαιώματά τους:
1) Το παιδί και ο νέος
δικαιούνται να εκπαιδεύονται
μέσα σ’ένα χαρούμενο, υγιεινό
και δημιουργικό περιβάλλον.
Βασικό στοιχείο για τη
διαμόρφωση αυτού του
περιβάλλοντος είναι η συμμετοχή
του παιδιού και ιδιαίτερα του
νέου στην πλούσια πολιτιστική
και αθλητική εσωτερική ζωή του
σχολείου. Εσωτερική ζωή που
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αναγνωρίζει την αρχή ότι τα
παιδιά και οι νέοι «έχουν
δικαιώματα για παιχνίδι και
ψυχαγωγία που κατευθύνονται
προς τους ίδιους σκοπούς που
επιδιώκει η εκπαίδευση».
Το παιδί και ο νέος δικαιούνται
να απολαμβάνουν το σωστό
δημοκρατικό και αντιαυταρχικό
παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο.
Ένα παιδαγωγικό κλίμα που θα
χαρακτηρίζεται από αγάπη και
κατανόηση, σεβασμό της
προσωπικότητάς του, σωστές
διαπροσωπικές σχέσεις με τους
δασκάλους και καθηγητές τους.
Το παιδί και ο νέος έχουν
δικαίωμα να ζητούν από την
εκπαίδευση να αμβλύνει και να
εξαλείφει τις συνέπειες
διαφορετικών οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών
συνθηκών καταγωγής και
ανατροφής τους.
Το παιδί και ο νέος με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
δικαιούνται την ιδιαίτερη
εκπαιδευτική μεταχείρηση σε
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συνδυασμό με μέτρα κοινωνικής
μέριμνας, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η ολόπλευρη και
αποτελεσματική ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους, η ένταξή τους
στην παραγωγική διαδικασία και
η αλληλοαποδοχή τους με το
κοινωνικό σύνολο.
Το παιδί και ο νέος δικαιούνται
ανάλογα με τις αφομοιωτικές
κάθε φορά ικανότητές τους να
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη,
την ατομική και κοινωνική τους
συνείδηση, τις πνευματικές και
σωματικές ικανότητές τους, έτσι
ώστε ο καθένας χωριστά και
όλοι μαζί να αναπτύσσονται
ολόπλευρα και καθολικά.
Το παιδί και ο νέος έχουν
δικαίωμα από την εκπαίδευση να
παίρνουν σύγχρονη γνώση, που
να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της ζωής και της
κοινωνίας.
Οι νέοι μας έχουν δικαίωμα να
ενημερώνονται ώστε να
μπορούν να προσδιορίσουν
μόνοι τους, τι θέλουν να γίνουν

και τι ρόλο να παίξουν στην
κοινωνία.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΜΑΣ
Ανοίγουν πια οι ορίζοντες των
νέων μας. Τα σύννεφα του άγχους,
της μοναξιάς, και της αποξένωσης τα
διαλύει σιγά-σιγά ο άνεμος της
δημιουργίας και της συμμετοχής.
Νιώθουν πια ότι δεν είναι στο
περιθώριο της ζωής αλλά η κοινωνία
έχει θέση γι’ αυτούς στο προσκήνιο:
• Θέση και δικαίωμα συμμετοχής
στην πολιτική με την ψήφο στα 18.
• Ελεύθερο χρόνο, που έχει πια νέο
περιεχόμενο με τις τέχνες, τον
πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Στηρίζεται και ενισχύεται η
πολιτιστική τους καλλιέργεια, η
ψυχαγωγία και οι κοινωνικές τους
αναζητήσεις.
Βοηθούν σ’ αυτό:
• 300 νέες βιβλιοθήκες για τα
παιδιά και τους έφηβους
• Καθιερώθηκε το μαθητικό θεατρικό
εισιτήριο για 250.000 μαθητές

• 500 κέντρα νεότητας στις
συνοικίες τις πόλεις και τα χωριά
• Η στήριξη της πολιτιστικής τους
δημιουργίας με σειρά ολόκληρη
μόνιμων εκδηλώσεων που
αγκαλιάζουν όλη τη χώρα.
• 50 πολυδύναμα πολιτιστικά κέντρα
σε συνεργασία με την ΓΣΕΕ και τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις,
δημιουργούν ολοκληρωμένη
πολιτιστική υποδομή για τους νέους
εργαζόμενους.
• Το δικαίωμα τους σε διακοπές
κατοχυρώνεται στα προγράμματα
κοινωνικού τουρισμού. Το'83 20.000,
τ ο ’84 40.000 το ’85 100.000 νέοι
εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές και
σπουδαστές έκαναν δωρεάν
τουρισμό.
• Προγράμματα μαζικού αθλητισμού,
γυμναστήρια και ο σωματειακός
αθλητισμός κατοχυρώνουν το
δικαίωμα τους για άθληση.
• Η Λαϊκή Επιμόρφωση, τα Ανοικτά
Πανεπιστήμια συμβάλουν στο
άνοιγμα των οριζόντων σε κάθε
γωνιά της πατρίδας μας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -

ΤΕΙ

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΑΕΙ-ΤΕΙ οι φοιτητές και οι
σπουδαστές μας έχουν πρώτη θέση
στο προσκήνιο της μόρφωσης και
της εκπαίδευσης.
• Συμμετέχουν ισότιμα στην
εκπαιδευτική λειτουργία, τη διοίκηση
και στα όργανα κοινωνικού ελέγχου
στα ιδρύματα τους από το εθνικό
επίπεδο (Συμβούλια Ανώτατης και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) μέχρι και
τη μικρότερη ακαδημαϊκή μονάδα.
• Συναποφασίζουν τα προγράμματα
σπουδών τους μαζί με τους
δασκάλους τους.
• Κατοχυρώνουν το δικαίωμά τους
για σύγχρονη γνώση και δημιουργική
δουλειά σε θέματα που δένονται με
τις ανάγκες του τόπου και την
ανάπτυξη της πατρίδας μας.
• Ανοίγουν τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ στην
κοινωνία μας, συμμετέχουν στην
επίλυση προβλημάτων τους, βάζουν
τις γνώσεις τους στην υπηρεσία της
«ξεχασμένης» Ελλάδας, και της

σύμμετρης αυτοδύναμης κι εθνικά
ανεξάρτητης ανάπτυξης του τόπου μας.
• Συμμετέχουν στη διοίκηση και
διαχείριση των φοιτητικών και
σπουδαστικών λεσχών.
• Κατοχυρώθηκε το δικαίωμά τους
για κοινωνική προστασία με πλήρη
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, φτηνά εισιτήρια σ’όλη
την διάρκεια τους έτους κ.ά.
Η συμμετοχή τους στην
οικονομία, το δικαίωμά τους σε
εργασία κατοχυρώνεται σιγά-σιγά
αλλά σταθερά με πολλές
σχεδιασμένες προσπάθειες.
• Βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα
για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
• Προωθούνται και ενισχύονται οι
συνεταιριστικές και παραγωγικές
τους πρωτοβουλίες.
• Η κύρια φροντίδα του Εθνικού
Συστήματος προστασίας κατά της
ανεργίας είναι για τους νέους μας.
• Οι νέοι επιστήμονες δανειοδοτούνται
με ευνοϊκούς όρους για την απόκτηση
κατοικίας, επαγγελματικής στέγης
και επαγγελματικού εξοπλισμού.
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(

