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6/10/2015
Για ορισμένα άμεσα ζητήματα της Τ.Ε.Ε.
Σε όλα τα σχολεία στάλθηκε το υπόμνημα της ΟΛΜΕ προς το Υπουργείο Παιδείας
για τα επείγοντα προβλήματα που απασχολούν την Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση. Αυτά αφορούν και την περιοχή της Μαγνησίας γιαυτό επισημαίνουμε με
έμφαση ορισμένα άμεσα ζητήματα:
1. Το Υπουργείο δεν προχώρησε, όπως όφειλε εγκαίρως, στην αντιστοίχιση
νέων και παλιών τομέων και ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ, που στην ουσία έχουν τα
ίδια προγράμματα σπουδών. Έτσι δεν επιτρέπεται στους μαθητές που
απορρίφθηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 να επανεγγραφούν στη Γ'
Τάξη και αναγκάζονται να επανεγγρφούν στη Β'. Η ολιγωρία του Υπουργείου
δεν πρέπει να έχει αντίκτυπο στους μαθητές του ΕΠΑΛ και κατ' επέκταση στις
οικογένειες τους, αφήνοντας τους στην ουσία “ξεκρέμαστους” και
ξαναγυρνώντας τους μια χρονιά πίσω. Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ να
προχωρήσουν στις εγγραφές των μαθητών στη Γ' τάξη, όπου υπάρχει
αντιστοίχιση τομέων και ειδικοτήτων.
2. Τα βιβλία Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων είχαν διατεθεί στις σχολικές
μονάδες από τον Ιούνιο του 2015, δηλαδή το αυτονόητο. Οι δυσκολίες που
προέκυψαν για τα ΕΠΑΛ από την αλλαγή ονομασίας σε ειδικότητες και τομείς
με κανένα τρόπο δεν μπορεί να οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, δηλαδή
αρχές Οκτώβρη και να μην έχουν έχουν μοιραστεί τα βιβλία των ΕΠΑΛ. Και
μάλλιστα όταν πρόκειται για ανατύπωση των ήδη υπαρχόντων. Άμεση
προτεραιότητα του Υπ. Παιδείας η διάθεση των βιβλίων στα ΕΠΑΛ.
3. Τα βιβλία Αγγλικών (γενικής παιδείας και ειδικοτήτων) να διατίθενται δωρεάν
στους μαθητές των ΕΠΑΛ, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Το ίδιο (δωρεάν
διανομή) να ισχύει και για τους μαθητές των ΓΕΛ. Σε αυτήν την περίοδο που
οι οικογένειες και η ελληνική κοινωνία χτυπιέται από τις πολιτικές της
λιτότητας δεν μπορεί να επιβαρύνονται με ένα ακόμα έξοδο.
4. Επειδή οι μαθητές των ΕΠΑΛ δεν ακολουθούν το γεωγραφικό καταμερισμό
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, αλλά εγγράφονται στα ΕΠΑΛ με βάση τις
ειδικότητες που θέλουν να ακολουθήσουν, συνήθως, μετακινούνται με τα
αστικά λεωφορεία. Είναι αναγκαίο να δοθεί δελτίο ελευθέρας, άμεσα, για
όλους τους μαθητές των ΕΠΑΛ, χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν,
ανακουφίζοντας τις οικογένειες τους. Αυτό πρέπει να επεκταθεί και σε όλους
τους μαθητές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων.
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