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Το Υπουργείο Παιδείας, παρ? όλες τις ενστάσεις και εποικοδομητικές εισηγήσεις της
Ε.ΛΕ.ΣΥ.Π. (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού)
, προχωρεί τελικά στην ολοκληρωτική κατεδάφιση του σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού. Ύστερα από την κατάργηση του μαθήματος ΣΕΠ στα σχολεία και των
ΚΕΣΥ στα επαγγελματικά Λύκεια, διαλύονται και τα 560 ΓΡΑΣΕΠ (Γραφεία
Συμβουλευτικής), στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ από τα 158 ΚΕΣΥΠ (Κέντρα
Συμβουλευτικής) μόνο τα 85 παραμένουν υποτυπωδώς ανοιχτά με ένα μόνο σύμβουλο. Οι
υπάρχουσες υποδομές στα ΓΡΑΣΥ, στα ΓΡΑΣΕΠ, στα ΚΕΣΥΠ σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, δίκτυα, γραφεία, βιβλιοθήκες, πληροφοριακό υλικό, εξοπλισμοί, ξηλώνονται.
Οι χίλιοι περίπου σύμβουλοι ΣΕΠ οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν επί σειρά ετών με κόστος
εκατομμυρίων Ευρώ, απομακρύνονται και πολλοί απ? αυτούς παραμένουν στη διάθεση του
Υπουργείου χωρίς αντικείμενο. Και όλα αυτά στη σημερινή εποχή της κρίσης και της
ανεργίας όπου ο θεσμός είναι πολύτιμος όσο ποτέ άλλοτε. Και αμέσως μετά από πρόσφατη
δημοσκοπική έρευνα του Υπουργείου όπου ο ΣΕΠ θεωρείται από γονείς και μαθητές ως ο
πλέον αναγκαίος θεσμός. Αναρωτιόμαστε πως θα αντιμετωπίσει η κα Διαμαντοπούλου την
οργή της κοινής γνώμης αλλά και τις αναμενόμενες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
επιστροφή των 80-100 εκ. Ευρώ που έχει διαθέσει για τη δημιουργία των ισχνών έτσι κι?
αλλιώς δομών ΣΕΠ. Και βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για την είσπραξη των περίπου 100 εκ.
Ευρώ που αναμενόταν να απορροφηθούν για δράσεις στον ίδιο τομέα, ή τις ανάλογες
δαπάνες του «γαλαντόμου» ελληνικού δημοσίου που χάνονται. Καλούμε το Υπουργείο να
χτίζει αντί να κατεδαφίζει και την κα Υπουργό να είναι συνεπής με παλαιότερη δήλωση της
ότι «δε νοείται εκπαίδευση χωρίς τον επαγγελματικό προσανατολισμό». Κατανοούμε την
κρίσιμη οικονομική στενότητα της περιόδου, αλλά ως εκπρόσωποι της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π., ενός
επιστημονικού και όχι συνδικαλιστικού φορέα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι επιλογές
αυτές του Υπουργείου, έχουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αφού
πλήττουν καίρια, εκτός των άλλων και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
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