Να μην κλείσει κανένα τμήμα – τομέας –
ειδικότητα των ΕΠΑΛ στα μέσα της
χρονιάς!
Στα τέλη του Γενάρη ολοκληρώνεται το πρώτο τετράμηνο για όλα τα σχολεία της χώρας. Σύμφωνα
με την από τις 24/6/2016 υπουργική απόφαση 103539/Δ4 του πρώην υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη,
επιβάλλεται μια “κρυφή” αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη ρήτρα που αφορά όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή “εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή
είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής
χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη
 στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και
εργαστηριακών, καθώς και
 στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των
εκπαιδευτικών.
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης πέρσι πραγματοποιήθηκε εν μέρει (π.χ. δεύτερος
εκπαιδευτικός στα εργαστήρια), κάτω από τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει
διαμηνύσει ότι φέτος θα εφαρμόσει στο ακέραιο τη διάταξη αυτή.
Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, μετά το κλείσιμο τμημάτων από την αρχή της χρονιάς και
τις συνέπειες που προέκυψαν, μετά τις καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων και τη μεταφορά
οργανικών θέσεων συναδέλφων, όλα τα ΕΠΑΛ βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων
τμημάτων στα μισά της χρονιάς!
Το ενδεχόμενο κύμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων και τομέων θα σημάνει
μοιραία την βίαιη ανακατανομή, ακόμα και εκδίωξη μαθητών από το σχολείο που φοιτούν, όμοια με
αυτή που βίωσαν στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Ταυτόχρονα, θα σημάνει νέα διόγκωση των
τμημάτων, παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Τέλος, θα δημιουργήσει
υποχρεωτικά και νέο κύμα εκτοπίσεων και μετακινήσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο για
να καλύψουν το πολύπαθο ωράριό τους.
Η επιδίωξη του Υπουργείου είναι φανερή και έχει να κάνει με την εξοικονόμηση πόρων, σε βάρος
της μόρφωσης των μαθητών. Με άλλα λόγια, έχει να κάνει με την εφαρμογή του δημοσιονομικού
κόφτη πάνω στις ανάγκες του λαού για μόρφωση.
Απαιτούμε να ανακληθεί η υπουργική απόφαση!
Να μην κλείσει κανένα τμήμα – τομέας – ειδικότητα των ΕΠΑΛ!
Η Α.Σ.Ε. θεωρεί πως ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελεί το όργανο εκείνο, που πρέπει
να έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών στο τέλος της
σχολικής χρονιάς.
Καλεί τους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ και να επιβάλουν, την οργάνωση
της αντίδρασής μας στην προσπάθεια κλεισίματος τμημάτων.
Για άλλη μια φορά η πλειοψηφία της ΕΛΜΕ Μαγνησίας βάζει πλάτη στην κυβερνητική
πολιτική και στέλνει σαν πρόβατο στη σφαγή τον κλάδο!
Η παράταξή μας έφερε το ζήτημα στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μαγνησίας στη συνεδρίαση της 22
Γενάρη καταθέτοντας έγγραφη πρόταση-κάλεσμα την οποία οι υπόλοιπες παρατάξεις αρνήθηκαν να
συζητήσουν παραπέμποντάς τη για επόμενο Δ.Σ. (και άρα κατόπιν εορτής).
Το χειρότερο βέβαια ήταν η επίθεση που δέχθηκε η τεχνική εκπαίδευση με αφορμή το ζήτημα αυτό
από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που χωρίς περιστροφές και ίχνος ντροπής χρέωσαν «μαϊμού» εγγραφές στα
ΕΠΑΛ, δικαιολογώντας πλήρως τη στάση (και τις επιδιώξεις) του Υπουργείου.
Οι συνάδελφοι πρέπει να βγάλουν τώρα τα συμπεράσματά τους.

