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ΑΘΗΝΑ 19/7/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ότη στο «λέο» στοιείο θσβέρλεσες - Εσρωπαϊθής Έλωσες - επητεηρεκατηθώλ
οκίιωλ, στο στοιείο τες καζετείας θαη τες τδάκπα εργασίας.
Η Οκνζπνλδία Δλψζεσλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ Μαζεηψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαηαγγέιιεη
ηελ θπβέξλεζε πνπ αλνίγνληαο ηνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ κε ηηο απνιχζεηο ζην δεκφζην,
πξνρσξά ζε απνιχζεηο ζρνιηθψλ θπιάθσλ, θαζαξηζηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ
ηερληθή εθπαίδεπζε. Οη 2500 εθπαηδεπηηθνί πνπ ζήκεξα απνιχνληαη είλαη κφλν ε αξρή
θαζψο ην Σεπηέκβξε άιινη 7500 εθπαηδεπηηθνί ζα απνιπζνχλ ή ζα κεηαθηλεζνχλ εθηφο
εθπαίδεπζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κέζα ζην “success story” θαη ζηα πιαίζηα ηεο
αλάπηπμεο πνπ επαγγειίδνληαη, ε κφξθσζε ησλ παηδηψλ καο απνηειεί βαξίδη.
Έηζη μεθηλά λα «μειψλεη ην πνπιφβεξ» απφ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, πεηψληαο ζηελ
αλεξγία 2500 εθπαηδεπηηθνχο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δηψρλεη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
20000 καζεηέο θαζψο εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπνχδαδα πιένλ θαηαξγνχληαη. Μάιηζηα
θαηαξγνχληαη νξηζκέλεο απφ ηηο πιένλ πνιπάξηζκεο εηδηθφηεηεο ηεο ηερληθήο
εθπαίδεπζεο φπσο νη εηδηθφηεηεο επαγγεικάησλ πγείαο θαη αηζζεηηθήο.
Οη απνιχζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε θαη νη αληίζηνηρεο
θαηαξγήζεηο εηδηθνηήησλ, κφλν ζαλ πξφρεηξε θίλεζε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη
φζνη ηελ απνθαινχλ ζαλ ηέηνηα ζπλεηδεηά απνπξνζαλαηνιίδνπλ πξνθεηκέλνπ λα κελ
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη γνλείο θαη νη καζεηέο ην βαζχηεξν λφεκα ησλ αιιαγψλ,
πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμνπλ φηη απιά κπνξεί λα ππάξρνπλ θαιχηεξνη δηαρεηξηζηέο ηεο
θξίζεο. Μφλν ηπραίν άιισζηε δελ είλαη ην γεγνλφο φηη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε
θαηαξγνχζε ηηο εηδηθφηεηεο, ν ίδηνο ν Υπνπξγφο Παηδείαο παξεπξηζθφηαλ ζηα εγθαίληα
κεγάιεο ηδησηηθήο ζρνιήο ζηνλ Πεηξαηά. Η αιήζεηα είλαη φηη κε ηηο θαηαξγήζεηο ησλ
εηδηθνηήησλ ε θπβέξλεζε:
Πεηάεη ρηιηάδεο καζεηέο έμσ απφ ηα ζξαλία. Τνπο ζηέιλεη λα «βξνχλε θακηά δνπιεηά,
γηαηί δελ παίξλνπλ ηα γξάκκαηα». Τνπο ζηέιλεη ζηε καζεηεία, φπνπ ζα εξγάδνληαη
ηδάκπα γηα λα κάζνπλ θάπνηα ηέρλε. Απηή είλαη ε κνίξα πνπ πξννησλίδεηαη γηα ηελ
πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ πνπ ζα αδπλαηνχλ λα πάλε ζε
θάπνηα ηδησηηθή ζρνιή.
Δληζρχεη ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, εμαζθαιίδεη λέα πειαηεία ζηνπο ζρνιάξρεο, ζηηο
πιένλ πεξηδήηεηεο εηδηθφηεηεο. Οη ηζρπξηζκνί ηεο θπβέξλεζεο φηη κπνξνχλ νη
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο λα δηδαρηνχλ απφ ηα δεκφζηα ΙΔΚ είλαη «πξνθάζεηο ελ
ακαξηίαηο». Σηα ΙΔΚ εγγξάθνληαη λένη θαη λέεο πάλσ απφ 18 εηψλ (πνπ έρνπλ
νινθιεξψζεη ηε Λπθεηαθή βαζκίδα), ηα δεκφζηα ΙΔΚ δελ είλαη δσξεάλ, αιιά έρνπλ
θαη απηά δίδαθηξα θαη ηέινο ηα δεκφζηα ΙΔΚ δελ επαξθνχλ θαη κάιηζηα ε θπβέξλεζε
ηα ζπγρσλεχεη θαη ηα θιείλεη.
Μαο ιέεη νξζά θνθηά φηη ε ηερληθή εθπαίδεπζε είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε ζέκα ησλ
ηδησηψλ, ησλ απξηαλψλ εξγνδνηψλ θαη φρη ηεο πνιηηείαο.
Η Οκνζπνλδία Δλψζεσλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ Μαζεηψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαιεί ζε
ζπλαγεξκφ θαη ζε θηλεηνπνίεζε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ ΔΠΑΛ,
ηνπο γνλείο φπνπ δελ ππάξρνπλ ζχιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Να γίλνπλ άκεζα
Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη λα γίλνπλ ηα ΔΠΑΛ ρψξνη ζπζπείξσζεο θαη αγψλα.
Γηεθδηθνχκε:
 Να αλαθιεζνχλ νη θαηαξγήζεηο ησλ εηδηθνηήησλ

 Να ηειεηψζνπλ ηελ εηδηθφηεηά πνπ μεθίλεζαλ, φινη νη καζεηέο
 Να αλαθιεζνχλ νη απνιχζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Η ηερληθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη νχηε
απνζπαζκαηηθά, νχηε λα παξαδίδεηαη ζηα ρέξηα ησλ εξγνδνηψλ ψζηε λα
δηακνξθψλνπλ νη ίδηνη φπσο νξίδνπλ ην «πξνθίι» ηνπο εξγαδφκελνπ πνπ ζα
μεδνπκίδνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ γηα κηα νιφθιεξε δσή.
Η ηερληθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά Γεκφζηα & Γσξεάλ λα παξέρεη
πηπρίν κε νπζηαζηηθή εηδίθεπζε θαη πιήξε επάξθεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε άζθεζε
επαγγέικαηνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, πνπ ζα πξνυπνζέηεη ηελ
νινθιεξσκέλε γεληθή παηδεία, απφ έλα Δληαίν Απνθιεηζηηθά δεκφζην δσξεάλ 12ρξνλν
ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, γηα φινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζα κνξθψλεη νινθιεξσκέλεο
πξνζσπηθφηεηεο.

