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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ:«Η «προβληματική κατάσταση στα ΤΕΕ - Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ»
Συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά η υποβάθμιση των ΤΕΕ, για τα οποία η Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα αποτελούσαν την «αξιόπιστη» εναλλακτική επιλογή σε όσους δεν θα φοιτούσαν στο Ενιαίο Λύκειο. Σήμερα τα ΤΕΕ, όχι μόνο δεν αναβάθμισαν την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αλλά κινούμενα με μια ιδιαίτερα χαμηλή εκπαιδευτική ταχύτητα οδηγούν στο επαγγελματικό περιθώριο μεγάλα τμήματα της ελληνικής νεολαίας, δυστυχώς.
Η παντελής έλλειψη προγραμματισμού, εκ μέρους τον ΥΠΕΠΘ, στον χώρο της ΤΕΕ, γίνεται ολοένα και περισσότερο εμφανής. Τα ΤΕΕ έχουν αφεθεί στην τύχη τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται:
•    Η   πλημμελής   και   μη   έγκαιρη   στελέχωση   των   ΤΕΕ   με   το   αναγκαίο
εκπαιδευτικό προσωπικό.
Με τεράστια διδακτικά κενά σε όλους τους κλάδους, ξεκίνησε η φετινή χρονιά. Χάος και αγωνία επεκράτησε το πρώτο δίμηνο λειτουργίας των σχολείων. Μαθητές, γονείς και καθηγητές, διαμαρτύρονταν καθημερινά γι αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Οι διορισμοί των καθηγητών, μονίμων και αναπληρωτών, γίνονται κατά δόσεις και με το σταγονόμετρο. Ακόμη και σήμερα, που διανύουμε το τελευταίο τέταρτο της σχολικής χρονιάς, πολλά ΤΕΕ εξακολουθούν να υπολειτουργούν, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς το ΥΠΕΠΘ, Σε πολλά ΤΕΕ είναι αδύνατον, πλέον, να αναπληρωθούν τόσες χαμένες ώρες μαθημάτων, με αποτέλεσμα οι μαθητές να κινδυνεύουν να μην πάρουν πτυχίο ή αν πάρουν να μην έχει κανένα ουσιαστικό αντίκρυσμα, αφού δεν θα έχουν διδαχθεί τα αναγκαία μαθήματα ειδικότητας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι δεν έχουν γίνει οι αναθέσεις των μαθημάτων σε καμία ειδικότητα
•    Οι ελλείψεις σε διδακτικά βιβλία, η ανεπάρκεια σύγχρονων εργαστηρίων και
η απουσία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα αλλάζουν συνεχώς. Τα περισσότερα βιβλία εγράφησαν πρόχειρα, με πίεση χρόνου (ορισμένα εγγράφησαν εντός διμήνου) και παρά τη δαπάνη εκατοντάδων εκατομυρίων, δεν είναι ότι καλύτερο για τη διδασκαλία των μαθητών. Ορισμένα δε είναι εντελώς ακατάλληλα.
Ακόμη και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση των ΤΕΕ, παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε βιβλία ειδικότητας. Πολλοί μαθητές το» Β'κύκλου θα κληθούν να εξετασθούν γνα την εισαγωγή τους στα ΤΕΙ, σε μαθήματα για τα οποία δεν έχει αποσταλεί ακόμη διδακτικό βιβλίο. Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται και στα εργαστήρια, αφού δεν υπήρξε άμεση και πλήρης προσαρμογή τους στα νέα αναλυτικά προγράμματα. Για δε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν γίνεται καν λόγος,
•    Ειδικότητες οι οποίες αλλάζουν συνεχώς και κατά το δοκούν,
Η συνεχής αλλαγή των ειδικοτήτων είναι πλέον η  μόνη σταθερή πολιτική  του
Υπουργείου.   Πολλές   ειδικότητες   καταργούνται   χωρίς   καμία   αιτιολογία   και



αντικαθίστανται με άλλες, για τις οποίες δεν υπάρχουν, ούτε αναλυτικά προγράμματα, ούτε βιβλία, ούτε διδάσκοντες.
Καθηγητές εγκαταλελημένοι στην τύχη τους, οι οποίοι αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα «τυπικό» αναλυτικό πρόγραμμα και μαθητές που αγωνιούν αν του χρόνου θα υπάρχει στο σχολείο η ειδικότητα την οποία επέλεξαν, ή θα κληθούν να αλλάξουν σχολείο και ενδεχομένως ειδικότητα, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τη διαχρονική εικόνα των ΤΕΕ, δυστυχώς,
*    Η επικείμενη κατάργηση της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ
Πρόθεση της Κυβέρνησης και του ΥΠΕΠΘ (όπως εξαγγέλεται) είναι η κατάργηση της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ η οποία αποτελεί τη μόνη σχολή Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την ΤΕΕ και, θα έπρεπε να είναι ενταγμένη σε πανεπιστημιακό ίδρυμα (όπως προβλέπει ο ν. 2525/97 για την παροχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας). Αντί το ΥΠΕΠΘ να υλοποιήσει το αίτημα και την ανάγκη για πανεπιστημιακή ένταξη της ΣΕΛΕΤΕ (όπως έγινε με τις Παιδαγωγικές και Γυμναστικές Ακαδημίες και με την Χαροκόπειο Σχολή), δρομολογεί επικίνδυνες εξελίξεις, που είναι βέβαιο, πως θα δημιουργήσουν σωρεία προβλημάτων στην εκπαίδευση των αυριανών εκπαιδευτικών, καθώς και στην αναγκαία επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων, με αρνητικές επιπτώσεις στην ταλαιπωρημένη από τους κυβερνητικούς χειρισμούς, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση της χώρας μας. Και είναι βέβαιο ότι, πολλές από τις σημερινές αγκυλώσεις των ΤΕΕ θα είχαν προληφθεί αν λειτουργούσε ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα κύρους και αξιοπιστίας, το οποίο θα παρακολουθούν τις εξελίξεις της Παιδαγωγικής Τεχνολογίας και θα θεμελίωνε επιστημονικά τις προτάσεις για αναγκαίες αλλαγές στον χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. . Για όλα αυτά:
ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
1.  Για την τραγική κατάσταση στον χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και για τα συσσωρευμένα προβλήματα που δημιούργησε η πολιτική της Κυβέρνησης στον σημαντικότατο αυτό, για την εθνική οικονομία μας, τομέα.
2.   Για ποιους λόγους δεν προχωρά στην αναβάθμιση της ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΕΤΕΜ ΠΑΤΕΣ με την ένταξη της στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης;
Οι Επερωτώντες Βουλευτές
Μαρία Κόλλια ΚωνσταντίνοςΚαρράς Θεοφάνης Δημοσχάκης
Γεώργιος Καλός
Μιχάλης Χαλκίδης
Σπυρίδων Ταλιαδούρος
Βασίλειος Παππάς
Μιχάλης Παπαδόπουλος
Αναστάσιος Σπηλιόπουλος
Βασίλειος Τσίπρας



