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ΠΡΟΣ:

Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:

«Κίνδυνος απώλειας του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας των
αποφοίτων “ΕΠΑ.Λ.”»

Κυρία Υπουργέ,
Στις 25 Νοεμβρίου 2021, οι 88 μαθητευόμενοι του 7ου ΕΠΑΛ της Λάρισας προέβησαν σε
παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί όπως είπε
εκπρόσωπός τους: «το Υπουργείο δεν έχει φροντίσει για προσλήψεις καθηγητών, με
αποτέλεσμα, 88 παιδιά να μείνουν εκτός μαθητείας». Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, οι
ανωτέρω μαθητευόμενοι κατάφεραν μόνοι τους να βρουν εργοδότες, αλλά τα προγράμματα
δεν θα προχωρήσουν, εφόσον δεν υπάρχουν καθηγητές. Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα,
μάλλον δεν είναι οι ως άνω οι μόνοι μαθητευόμενοι που θα μείνουν εκτός μαθητείας, αυτή την
χρονιά. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εγκρίσεις τμημάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, φαίνεται πως θα λειτουργήσει λιγότερο από το 25% των τμημάτων Μαθητείας,
τα οποία οι ίδιες οι Διευθύνσεις είχαν προκηρύξει, πριν λίγες ημέρες για να υποβάλουν
αιτήσεις οι υποψήφιοι. Ένας από τους βασικούς λόγους για την έλλειψη εκπαιδευτικών
φαίνεται να είναι οι αστοχίες στις προσκλήσεις τους. Αν και η πρόσκληση ήταν σωστά
δομημένη, το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι απογοητευτικό, διότι υπήρξαν περιπτώσεις
και όχι λίγες, στις οποίες δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. Οι κύριες αιτίες φαίνεται
να είναι, πρώτον, το γεγονός ότι η πρόσκληση έγινε καθυστερημένα, διότι οι όποιοι
εκπαιδευτικοί έχουν ήδη αναλάβει διδακτικό έργο στα σχολεία τους, οπότε δεν είναι εύκολο
να το εγκαταλείψουν, και δεύτερον, το ότι ο χρόνος της διετούς θητείας όσων επιλεγούν, δεν
λογίζεται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Αξίζει να επισημανθεί ότι, δεν συμβαίνει το ίδιο σε
άλλες περιπτώσεις. Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για ουσιαστική στροφή στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, φαίνεται να απαξιώνεται ο κύριος κορμός του
όλου συστήματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Επαγγελματικά
Λύκεια.
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Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Με ποιον τρόπο προτίθεσθε να λύσετε τα προβλήματα που εμποδίζουν την διεξαγωγή του
Μεταλυκειακού Έτους της Μαθητείας στα «ΕΠΑ.Λ.»;
2. Με ποιον τρόπο θα οργανώσετε καλύτερα την προετοιμασία και την διεξαγωγή του
προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων “ΕΠΑ.Λ.”», ώστε να
καλυφθούν όσοι κάνουν χρήση της Μαθητείας στα προγράμματα σπουδών τους;
3. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, περίπτωση β’, της Υ.Α. υπ’ αρ.
119730 (1/10/2021 Αρ. Φύλλου 4531): «Για την περίπτωση που δεν τηρείται η (α)
προϋπόθεση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Β’ Οργάνωσης και Εφαρμογής
Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., για την λειτουργία τμήματος
μαθητείας», θα δώσετε παράταση για την έναρξη των συμβάσεων σε όλους όσους έχει πάει
πίσω το πρόγραμμά τους, λόγω μη έγκρισης της Μαθητείας από τα σχολεία τους;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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