Ψήθιζμα ηηρ Ένωζηρ και ηων Σςλλόγων Γονέων
Σσολείων Αγίαρ Παπαζκεςήρ
Με ηην εςκαιπία ηηρ επεηείος ηων 40 σπόνων λειηοςπγίαρ ηων Ειδικών Σσολείων για
Κωθούρ και Βαπήκοοςρ, ε Έλσζε θαη νη Σύιινγνη Γνλέσλ Αγίαο Παξαζθεπήο ζέινπλ λα
δειώζνπλ, γηα άιιε κηα θνξά, όηη είλαη κεγάιε ηηκή γηα ηελ πόιε καο, λα θηινμελεί ην ζρνιηθό
ζπγθξόηεκα Κσθώλ & Βαξήθνσλ θαη γηα εκάο λα έρνπκε κέιε καο ηνπο Σπιιόγνπο Γνλέσλ ησλ
δύν ζρνιείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
Η ζηαζεξή επί ρξόληα ζηήξημή καο, γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ αξηηόηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ
απηώλ, είλαη δεδνκέλν όηη ζα ζπλερηζηεί, όζν ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ δελ επηιύνληαη κε
θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ καο πνπ θνηηνύλ ζε απηά.
Η έγκαιπη εξαζθάλιζη ηηρ μεηαθοπάρ ηων μαθηηών και η πλήπηρ επάπκεια
εκπαιδεςηικού πποζωπικού είναι πποβλήμαηα πος απαιηούμε να επιλύονηαι –
επιηέλοςρ- ππιν κηςπήζει ηο κοςδούνι ηος αγιαζμού.
Δίλαη έιιεηςε ζεβαζκνύ πξνο απηνύο ηνπο καζεηέο, είλαη ληξνπή γηα ηελ ιεγόκελε «ζύγρξνλε
θαη πνιηηηζκέλε» θνηλσλία, ην λα αληηκεησπίδνληαη ηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο σο «βαξίδη»
επεηδή θάπνηνη ηα ραξαθηεξίδνπλ σο «θνζηνβόξα».
Οθείινπκε, όινη, λα ζηεξίμνπκε απηά ηα ζρνιεία θαη εηδηθόηεξα ζηελ πόιε καο, είλαη
ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ, όρη κόλν λα ζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά θαη λα ελεκεξώζεη όινπο
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο γηα ην ζθνπό θαη ην ξόιν ηνπο. Γελ αξκόδεη λα θαηαγξάθεηαη ζηε
ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ απηό ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα, κόλν σο αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο
κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ ζε ηίπνηα λα θάλνπλ κε ηελ δεκόζηα εθπαίδεπζε.
Η ιεηηνπξγία από εθέηνο ηνπ απνγεπκαηηλνύ Γεκόζηνπ ΙΔΚ, ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα Κσθώλ &
Βαξήθνσλ ηεο πόιεο καο, γηα ηε κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ καο κε αλαπεξίεο,
επηθνξηίδεη ην Γήκν αιιά θαη όινπο ηνπο θαηνίθνπο, κε απμεκέλεο επζύλεο, ώζηε ηα παηδηά πνπ
ζα εθπαηδεύνληαη ην απόγεπκα λα ηύρνπλ ηνπ αλάινγνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο απαηηνύκελεο
θξνληίδαο.
Παηδηά καο, πνπ ζηεγάδεηε ηα όλεηξά ζαο ζηα δεκόζηα Σρνιεία θαη ΙΔΚ ηνπ Κσθώλ θαη
Βαξήθνσλ, λα είζηε ζίγνπξα όηη δελ είζηε κόλα ζαο, είκαζηε πάληα ζην πιάη ζαο.
Τν παξόλ ςεθίζηεθε νκόθσλα θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο
Γνλέσλ ζηηο 22/09/2014 παξνπζία κειώλ Γ.Σ. θαη εθπξνζώπσλ ζηελ Έλσζε ησλ Σπιιόγσλ
Γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο.
Καηαζέηνπκε δε ην παξόλ ςήθηζκα ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο δεηώληαο λα
ην ςεθίζεη ώζηε λα πξνσζεζεί πξνο ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ.
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