ΔΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ
(TECHNOLOGY TEACHERS' ASSOCIATION)
Πηπρηνύρνη ΑΔΣΔΜ-ΔΛΔΣΔ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
(NORTH AEGEAN BRANCH)
Σ.Θ.52 82100 Υίνο - Σει.(22710) 22970,22812,21668
Πιεξνθνξίεο
Γηεύζπλζε
Σειέθσλν

: Κ.Β.Υαηδεζηακάηεο
:
Αγ.Αλαζηαζίαο
Φξαγθνβνύλη
:
82100, Υίνο
2271022970
6932858075

Υίνο 29/ 10/ 2013
Αξ. Πξση.: 11

Πξνο
Σνπο Δθπξνζώπνπο ησλ Μ.Μ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΔΜΑ : ¨ Πξόηαζε γηα δεκηνπξγία Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. ζην Ννκό Υίνπ ¨
Η ςήθηζε ηνπ Νόκνπ 4186/17-9-2013 από ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ θαηάξγεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηνλ Ννκό Υίνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο (ΔΠΑ..) Υίνπ.
πλεθηηκώληαο ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:
 Σελ κεγάιε πξνζθνξά ηεο ΔΠΑ..

Υίνπ ζηελ ηνπηθή αιιά θαη επξύηεξε

θνηλσλία (κε όιε ηελ ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή σο Κ.Δ.Σ.Δ., Σ.Δ.., Σ.Δ.Δ., ΔΠΑ..)
πνπ απνδεηθλύεηαη αθελόο από ηελ παξάδνζε ζηελ θνηλσλία ηεο Υίνπ
νινθιεξσκέλσλ

πνιηηώλ-ηερληθώλ

θαη

αθεηέξνπ

από

ηηο

επηηπρεκέλεο

παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Υίνπ,
 Σν γεγνλόο όηη ν καζεηήο εξγαδόκελνο, πξέπεη λα βξίζθεη θαηαθύγην ζε έλα
ζρνιείν πνπ ε Παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηελ
ειηθία ηνπ ελώ, παξάιιεια, ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αθνκνηώζεη
Δπαγγεικαηηθέο αιιά θαη Γεληθέο γλώζεηο1 θαη δεμηόηεηεο,
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Ωο γλσζηόλ ζην αληίζηνηρν επίπεδν ηεο άηππεο εθπαίδεπζε πθίζηαληαη πιένλ νη ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο όπνπ ε πνιύηηκε παξνρή Γεληθώλ γλώζεσλ είλαη ζρεδόλ κεδακηλή
1

 Σν γεγνλόο όηη απαηηείηαη λα ππάξρεη ζην Ννκό Υίνπ έλα ζρνιείν ην νπνίν ηδηαίηεξα
ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζα εμππεξεηεί θπξίσο παηδηά νηθνγελεηώλ
νηθνλνκηθά αδύλακσλ, παξέρνληαο αθελόο ηε δπλαηόηεηα λα κπνξνύλ λα
ζπλερίζνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αθεηέξνπ λα εηζέιζνπλ άκεζα
ζηελ αγνξά εξγαζίαο εξγαδόκελνη ζε πξσηλή βάξδηα βνεζώληαο πηζαλόλ
νηθνλνκηθά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα, σο πηπρηνύρνη, ζα
δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα πςειά επαγγεικαηηθά πξνζόληα επηπέδνπ 4 (EQF 4).
 Σε δπλαηόηεηα ηεο ηαπηόρξνλεο βίσζεο ησλ ξόισλ ηνπ καζεηή θαη εξγαδόκελνπ
ε νπνία απμάλεη θαηά πνιύ ηελ πηζαλόηεηα λα αζθεζεί θαη κάιηζηα επηηπρώο ην
επάγγεικα πνπ έρεη επηιεγεί κε ηα νθέιε πνπ απηό ζπλεπάγεηαη, δειαδή ηεο
πξνζθνξάο πνηνηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ θνηλσλία.
 Σν γεγνλόο όηη ε Υίνο δηέζεηε δηαρξνληθά έλα ζρνιείν Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο εληαγκέλν ζην ηππηθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο θαη ζε απνγεπκαηηλό
σξάξην ιεηηνπξγίαο ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζήο ηνπ θαη από
εξγαδόκελνπο καζεηέο.
 Σν γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη άιινο Ννκόο ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο παξά κόλνλ ν
Ννκόο Υίνπ πνπ δελ δηαζέηεη έλα Δπαγγεικαηηθό ρνιείν κε σξάξην εζπεξηλό.
πγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ιεηηνπξγνύλ ήδε Δζπεξηλά
Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα, ζην Βαζύ ηεο άκνπ, ζηε Μπηηιήλε αιιά θαη ζηελ
Μύξηλα ηεο Λήκλνπ.
 ε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό δελ ζα ππάξρεη ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε, αθνύ ήδε ππάξρεη ην πξνζσπηθό απηό ζε όηη αθνξά ηα καζήκαηα
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ηα Γεληθά καζήκαηα.
 Η ππάξρνπζα θηηξηαθή ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα από ηελ ΔΠΑ..
Υίνπ είλαη επαξθήο.
 Ο εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ ππάξρεη ζην Δξγαζηεξηαθό
Κέληξν ηεο Υίνπ, είλαη πξόζθαηα αλαβαζκηζκέλνο θαη παλάθξηβνο θαη σο εθ
ηνύηνπ δελ απαηηείηαη λένο πνπ ζα επηβάξπλε νηθνλνκηθά ην θξάηνο, ελώ
παξάιιεια ζα αμηνπνηεζεί πιήξσο θαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν.
Δθηόο ησλ παξαπάλσ ππάξρεη ήδε εθθξαζκέλε άπνςε κέζα από:
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 Σελ πάγηα ζέζε ηεο Έλσζεο Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα κεηαηξνπή όισλ
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε Δπαγγεικαηηθά
Λύθεηα.
 Σν ςήθηζκα ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ηεο ΔΠΑ.. Υίνπ.
 Σελ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΔΛΜΔ Υίνπ.
 Σελ απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Βνξείνπ
Αηγαίνπ ηεο Έλσζεο Σερλνιόγσλ Δθπαηδεπηηθώλ.
πκπεξαζκαηηθά, κεηά ηα αλσηέξσ πξνηείλνπκε:
Tελ ίδξπζε ζην Ννκό Υίνπ ελόο Δζπεξηλνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ.
Δπειπηζηώληαο ζε κηα άςνγε ζπλεξγαζία καδί ζαο, δεηνύκε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
αηηήκαηόο καο κε δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
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