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Προς:
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε διάλογο αναφορικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο
που σχεδιάζει το Υπουργείο σας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση (ΕΕΚ) και τη
Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ).
Αποδεχόμαστε την πρόσκλησή σας, προσερχόμαστε με εποικοδομητική διάθεση και
χαιρετίζουμε τη νέα τακτική του Υπουργείου.
Προκειμένου όμως να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση και να κατατεθούν σκέψεις και προτάσεις
υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
▪ Στο Κίνημα Αλλαγής πιστεύουμε σε μια ισχυρή Επαγγελματική Εκπαίδευση γιατί μπορεί
να συμβάλει στην παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας μας. Οι θέσεις μας είναι
κατατεθειμένες σε εσάς πριν από έναν χρόνο. Η Κυβέρνηση έχει τη νομοθετική
πρωτοβουλία. Για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος επιβάλλεται να γνωρίζουμε και τις
δικές σας θέσεις και προτάσεις για την ΕΕΚ και τη ΔΒΜ. Από τη στιγμή που η
συνάντησή μας έχει ορισθεί για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου παρακαλούμε να λάβουμε
μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα το κείμενο της νομοθετικής σας πρωτοβουλίας
▪ Στο Κίνημα Αλλαγής λειτουργούμε πάντα συλλογικά για αυτό θα προσέλθουμε από
κοινού με τη Γραμματεία του Τομέα Παιδείας, τηρώντας τον περιορισμό στον αριθμό
των ατόμων που θέτουν τα μέτρα για τον Covid 19.
Κλείνοντας, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε την ανάγκη επανασύστασης και λειτουργίας
του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) που κατήργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και
δυστυχώς συνεχίζετε κι εσείς την ίδια πολιτική. Ο διάλογος πρέπει να είναι διακομματικός,
τεκμηριωμένος, καταγεγραμμένος για να είναι αποτελεσματικός. Χωρίς μακροπρόθεσμη
στρατηγική και ευρύτερες συναινέσεις η εκπαίδευση θα ταλαιπωρείται από συνεχή
πισωγυρίσματα, ατολμία και αποσπασματικότητα.
Με εκτίμηση,

Χαρά Κεφαλίδου
Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Δράμας

