ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΣ ΠΟΒΣΚΞ 17/2/2019 ΑΘΗΝΑ

Με αφορμι τθν ςυγχώνευςθ που προκφπτει από το ν. 4589/2019 του τμιματοσ Σχεδιαςμοφ και Τεχνολογίασ
Ξφλου και Επίπλου, (ΣΤΞΕ) το ΔΣ ςυηιτθςε ςυνολικά για το ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ και εκτίμθςε τα εξισ:
Οι ςυγχωνεφςεισ που ακολουκοφν επί ςειρά ετών οι κυβερνιςεισ, αποτελοφν μζροσ γενικότερου ςχεδιαςμοφ που
κφριο ςτόχο ζχουν τθν πρόςδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ γενικότερεσ ανάγκεσ του κεφαλαίου με βάςθ τουσ
ςχεδιαςμοφσ τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ.
Η αγορά αναγορεφεται ςε παιδαγωγό και κριτι τθσ εγκυρότθτασ ςτθσ γνώςθσ.
Αντί θ οικονομικι πολιτικι να ςτθρίηει τθν κοινωνικι και εν προκειμζνω τθν εκπαίδευςθ, ζχουμε αντιςτροφι του
ρόλου που πρζπει να διαδραματίηουν ςτθν κοινωνία.
Στθρίξαμε και ςτθρίηουμε τθν φπαρξθ ανώτατθσ ςχολισ ςτον κλάδο ωσ προχπόκεςθ ανάπτυξισ του.
Διαπιςτώνουμε ταυτόχρονα τθν ςυρρίκνωςθ τθσ τεχνικοεπαγγελματικισ μασ εκπαίδευςθσ.
Θεωροφμαι απαραίτθτο, ςτθν βάςθ τθσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ εξζλιξθσ και του όγκου τθσ ςυςςωρευμζνθσ
γνώςθσ, μετά από δίχρονη υποχρεωτική προςχολική αγωγή, τθν διεφρυνςθ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.
Ανεξάρτθτα από τθν όποια επαγγελματικι εξζλιξθ, τεχνικι ι επιςτθμονικι είναι απαραίτθτο θ βαςικι γνώςθ να
παρζχεται ςε ζνα ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό δημόςιο δωρεάν ςχολείο ςφγχρονησ γενικήσ παιδείασ για όλουσ.
Σχολείο που κα ςυμβάλει:
 Στθν ςφαιρικι ανάπτυξθ του ςυνόλου των ικανοτιτων και τθσ προςωπικότθτασ των μακθτών.
 Να αποκτοφν τθν ικανότθτα που χρειάηονται για να αφομοιώνουν τον πλοφτο των γνώςεων τθσ
ανκρωπότθτασ.
 Να κατανοοφν και να ερμθνεφουν τουσ νόμουσ που διζπουν τθν φυςικι και κοινωνικι εξζλιξθ.
 Να ανακαλφπτουν και να αναπτφςςουν τισ κλίςεισ τουσ, μζςα από τθν επαφι τουσ με τισ τζχνεσ, τον
πολιτιςμό, τισ επιςτιμεσ, τον ακλθτιςμό.
Ζνα τζτοιο ςχολείο χρειάηεται ςφγχρονεσ υποδομζσ, τεχνολογικά μζςα, εργαςτιρια αμφικζατρα, χώρουσ άκλθςθσ,
βιβλία, εκπαιδευτικοφσ.
Τα παιδιά μασ χρειάηονται ζνα ςχολείο που κα το αγαποφν και δεν κα το αποςτρζφονται.
Σχολείο που κα μορφώνει και δεν κα εξοντώνει.
Στθν βάςθ αυτι και για όςουσ δεν επικυμοφν πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ χρειαηόμαςτε, τεχνικζσ επαγγελματικζσ
ςχολζσ ενταγμζνεσ ςτο δημόςιο εκπαιδευτικό ςφςτημα.
Το πτυχίο τουσ θ μόνθ, απαραίτθτθ αλλά και ικανι προχπόκεςθ για εργαςία.
Από τισ ςχολζσ αυτζσ να προκφπτει το απαραίτθτο και ικανοποιθτικά μορφωμζνο τεχνικό προςωπικό που κα
εργάηεται ςτισ επιχειριςεισ ι κα δραςτθριοποιείται ωσ ελευκεροεπαγγελματίασ.
Η ςχολικι του μόρφωςθ κα του επιτρζπει να παρακολουκεί τισ αλλαγζσ που κα ςυντελοφνται ςτο επίπεδο τθσ
παραγωγισ, με τθν ςχολι του να είναι υπεφκυνθ και αρμόδια για τθν επανεκπαίδευςι του.
Για όςουσ επιλζξουν τισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ αυτζσ πρζπει να παρζχονται μζςα από ενιαία ανώτατη
εκπαίδευςη. Εκπαίδευςθ δθμόςια και δωρεάν, για τθν ςτζγαςθ, τθν ςίτιςθ, τθν μετακίνθςθ, τα υλικά, τα
αναλώςιμα, τθν επανεκπαίδευςθ κλπ. με εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό μόνιμο, χρθματοδότθςθ με
ευκφνθ του κράτουσ που κα καλφπτει με επάρκεια τισ ανάγκεσ.
Ζνα πτυχίο ανά επιςτθμονικό αντικείμενο ωσ μόνθ και ικανι προχπόκεςθ για τθν πρόςβαςθ ςτο επάγγελμα χωρίσ
κατθγοριοποίθςθ Ιδρυμάτων, πτυχίων και αποφοίτων, μζςα από τα διετι και άλλα προγράμματα με ςυνζπεια
αντικζςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Μεταπτυχιακά και ζρευνα, δωρεάν και ςτθν υπθρεςία των κοινωνικών αναγκών.
Καλοφμε τα ΔΣ των ςωματείων να ςυηθτιςουν με τα μζλθ τουσ και να εμπλουτίςουν τθν απόφαςθ αυτι.
ΤΟ ΔΣ

