
Γθπαηδεοηηθή Πανέμβαζε               

Α΄Απαΐαξ, μέιμξ ηςκ Αγςκ. Πανεμβάζεςκ Δ.Γ. 
Σειεηώκεη θαη αοηή ε πνμκηά... θη όηη δήζαμε πνμβάιιεηαη με θόκημ ηεκ ΟΛΜΓ 

θαη ημ ζοκέδνηό ηεξ. Να πεηύπεη ιμηπόκ ε Γεκ. οκέιεοζε ηεξ Σνίηεξ 21 Μάε 

2019 (10.00 π.μ. ζημ Γνγαηηθό Κέκηνμ Πάηναξ & θιεηζηά ζπμιεία) 

Κη εκώ ηα πμιύ μεγάια δεηήμαηα παναμέκμοκ ζε ακηηενγαζηαθή βάζε (δημνηζμμί, ζοκηαλημδμηηθό-

ζθαιηζηηθό, μηζζμιμγηθό – πιεκ όζςκ πήνακ έςξ θαη 6 πιαζμαηηθά ΜΚ, δηδ. ςνάνημ, ανηζμόξ 

μαζεηώκ ζηα ημήμαηα, πνεμαημδόηεζε ζπμιείςκ, θιπ).... Δήζαμε ημ εμπόνημ ειπίδαξ από δημίθεζε 

θαη ΤΝΓΚ-ΔΑΚΓ γηα ηεκ ‘’δηεθδίθεζε‘’ ηςκ ακαδνμμηθώκ θαη δεκ θαίκεηαη κα παίνκμομε ηίπμηα από ηα 

θμθθαιάθηα ημο πνςημγεκμύξ οπενπιεμκάζμαημξ, πμο έπεη βγεί από ημ άγνημ πεηζόθμμα ηςκ μηζζώκ 

μαξ..... 

Δμύμε ημ άγπμξ ηεξ επόμεκεξ πνμκηάξ πμο με ηηξ αιιαγέξ ζε Γ ΓΓΛ θαη ηεκ αβεβαηόηεηα ηςκ 5 δηδ. 

ςνώκ ζηε Β ΓΓΛ, ηε ζοδήηεζε γηα λεθίκεμα δηδαζθαιίαξ ζηηξ 9.00πμ ζηα ζπμιεία με επηπηώζεηξ ζημ 

ςνμιόγημ πνόγναμμα θαη θίκδοκμ πεναηηένς ζοννίθκςζεξ μαζεμάηςκ.  

Δμύμε ηεκ ανπή ηεξ πενηγναθηθήξ αλημιόγεζεξ θαη ηε κμμμζέηεζε ηεξ απμηίμεζεξ ημο εθπ. ένγμο πμο 

ακμίγμοκ δηενγαζίεξ ζύκημμα θαη γηα ηε δηθηά μαξ απενίγναπηε... απμηίμεζε. 

Δμύμε ηεκ εκηαηηθμπμίεζε ηεξ ενγαζίαξ μαξ όπμο πνέπεη κα θάκμομε μάζεμα, θύιαλε ζηα θεκά, κα 

πενκάμε απμοζίεξ, κα παίνκμομε ηειέθςκα ημοξ απόκηεξ, κα ζηέικμομε sms, κα αλημιμγμύμε ημοξ μαζεηέξ 

με μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ, κα εθπμκμύμε εηδηθό πνόγναμμα γη αοημύξ, κα θάκμομε ζοιιόγμοξ θαη ζομβμύιηα 

ημήμαημξ θάζε ιίγμ θαη ιηγάθη, κα βγάδμομε ζέμαηα ακά μμάδεξ ζπμιείςκ θαη κα δημνζώκμομε ηα γναπηά 

άγκςζηςκ μαζεηώκ, κα θάκμομε Α΄, Β1, Β2 επίπεδα, ζεμηκάνηα ΣΠΓ θαη επημμνθώζεηξ γηα κα παίνκμομε 

«τρεις κι εξήντα» θαη κα πνέπεη -θαηά ημκ πνμσζηάμεκμ- κα ζπάμε θαηαιήρεηξ θαη κα κηώζμομε θαη 

πνμκμμημύπμη γηα όια αοηά.... 

Δεκ θηάκμοκ μη ακύπανθηεξ ζπεδόκ μεηαζέζεηξ, δμύμε θαη ζημ κμμό 100 plus μνγακηθέξ με ζεηεία πςνίξ 

«επηθανπία», αθμύ έπμομε 110 δηεοζοκηέξ θαη δεθάδεξ ζοκημκηζηέξ. Γκςνίδεη ε δημίθεζε επί ΤΡΙΔΑ ζηηξ 

10 Μάε εηδηθόηεηεξ θαη ζπμιεία όζςκ ιίγςκ ζοκηαλημδμημύκηαη, αιιά μη μνγακηθέξ θαζοζηενμύκ κα δμζμύκ 

γηα έκα πνόκμ!!!  Απμηέιεζμα; Κακείξ ζπεδόκ κα μεκ μπμνεί κα θμοκεζεί από ηε ζέζε ημο με μνγακηθή 

ημπμζέηεζε-βειηίςζε.   

 Θέιμομε μαπεηηθή-δηεθδηθεηηθή ΟΛΜΓ, αζπίδα ζηε κέα επίζεζε πμο ένπεηαη, γη αοηό 

ρεθίδμομε-ζηενίδμομε Γθπαηδεοηηθή Πανέμβαζε Α΄Απαΐαξ! 

 Γπηδηώθμομε Ονηδόκηημ θη Ακελάνηεημ από ηα θοβενκεηηθά θόμμαηα ΤΝΣΟΝΙΜΟ 

ημο οκδηθαιηζηηθμύ Κηκήμαημξ θαη ΣΟΠΙΚΑ ζημ Ν.Σ. ηεξ ΑΔΓΔΤ.   

 Γκηζπύμομε ηεκ ΠΑΡΓΜΒΑΗ θαη ηεκ Πνόηαζε ηεξ. 
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