ΕΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
enwsigonewnilioupolis@gmail.com
Ηλιοφπολθ 8 Οκτωβρίου 2016

Ζντονο προβλθματιςμό και αγανάκτθςθ ζχει προκαλζςει θ
αιφνιδιαςτικι κατάργθςθ τριών τμθμάτων του ΕΠΑ.Λ. ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ.
φμφωνα με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ Αττικισ, δεν εγκρίνεται θ κατ΄ εξαίρεςθ λειτουργία
των ολιγομελών τμθμάτων Βοθκών Νοςθλευτικισ, Ηλεκτρολόγων και Κομμωτικισ του ςχολείου και μάλιςτα για
τμιματα τθσ Γ’ Λυκείου.
Πρόκειται για ενζργεια που πζρα από τον αντιπαιδαγωγικό τθσ χαρακτιρα , προςεγγίηει τα όρια του μθ
θκικοφ κακώσ ανατρζπει και μάλιςτα εισ βάροσ τουσ τον οικογενειακό προγραμματιςμό των μακθτών,
ςαφζςτατα δθμιουργεί αντικειμενικζσ δυςκολίεσ ςτθν πρόςβαςθ ςτθν δθμόςια εκπαίδευςθ, κακώσ εμποδίηει
τουσ μακθτζσ να ολοκλθρώςουν τθν χρονιά ςτο ςχολείο και τθν ειδικότθτα που επζλεξαν, εμπλζκοντασ τουσ
ςτθν διαδικαςία τθσ μετακίνθςθσ και τθσ αλλαγισ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςε χρονιά Πανελλθνίων εξετάςεων.
Σαυτόχρονα απαξιώνεται ο κεςμόσ των ΕΠΑΛ τα οποία, αφοφ αδυνατοφν να λειτουργιςουν και να παράξουν
απαραίτθτεσ ειδικότθτεσ ςτθν ραχοκοκαλιά τθσ οικονομίασ και του κοινωνικοφ ιςτοφ, μοιραία κα αποδομθκοφν
προσ όφελοσ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειεσ τουσ.
Η Ζνωςθ υλλόγων Γονζων & Κθδεμόνων Ηλιοφπολθσ, ςτζκεται ςτο πλευρό των παιδιών, αμετακίνθτθ ςτθν
πάγια κζςθ τθσ για Δωρεάν Δθμόςια Παιδεία για όλα τα παιδιά, χωρίσ ςυγχωνεφςεισ ςε κανζνα ςχολείο τθσ
Πόλθσ και τθσ χώρασ μασ. Δεν χρειάηεται να αναςφρουμε κάκε φορά τα άρκρα του υντάγματόσ, τθν
Δθμοκρατία και τθν Ιςτορία μασ, για να αντιλθφκοφν οι υπθρεςιακοί παράγοντεσ ότι δεν μιλάμε για λιμάνια,
πάρκα ι αεροδρόμια αλλά … για παιδιά !!!
Κάκε ενζργεια - για υπθρεςιακοφσ ι οικονομικοφσ λόγουσ - που περιορίηει τθν πρόςβαςθ ζςτω και ενόσ
παιδιοφ ςτθν εκπαίδευςθ, είναι αντιςυνταγματικι και μασ βρίςκει κάκετα αντίκετουσ.
Ο ςχεδιαςμόσ για τθν Παιδεία πρζπει να γίνεται με ποιοτικά και όχι οικονομικά χαρακτθριςτικά, με
προςανατολιςμό ςτον Δθμόςιο χαρακτιρα τθσ. Είναι κοινωνικό αγακό και πρζπει να παραμείνει ςτα χζρια τθσ
πολιτείασ μακριά από ιδιώτεσ.
Μακθτζσ, γονείσ και κακθγθτζσ, είμαςτε κακολικά αντίκετοι ςτθν πικανότθτα κατάργθςθσ των τμθμάτων
αυτών και μεταφοράσ των μακθτών ςε ΕΠΑΛ γειτονικών διμων.
Οι μακθτζσ - μακιτριεσ του 1ου ΕΠΑ.Λ Ηλιοφπολθσ, ζχουν ιδθ προχωριςει ςε ΚΑΣΑΛΗΨΗ του ςχολείου από
29/09/2016 διεκδικώντασ το αυτονόθτο:
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ.
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