ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Κόζκνπ» πνπ αλαδεκνζηεύεηαη ζην dete.gr
Αλαθνξηθά κε ην από 16-9-2011 πξσηνζέιηδν ηεο εβδνκαδηαίαο αλεμάξηεηεο
εθεκεξίδαο «Κόζκνο ηεο ελεκέξσζεο», πνπ θέξεη ηίηιν «ΡΕΖΘΛΕΦΑΝ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΣΕ», ν Πεξηθεξεηαθόο Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο Δπη. Ειιάδαο ζαο γλσξίδεη
ηα εμήο:
1. ην παξαπάλσ δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη ςεπδώο όηη ε ηζηνζειίδα ηνπ
ρνιείνπ είλαη http://goneis.blogspot.com/ . Απηή ε ηζηνζειίδα είλαη ηνπ πιιόγνπ
Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ρνιείνπ.
2. Η ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ είλαη http://peiramatikopatras.weebly.com/
3. ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο (Νεπηαγσγείν,
8/ζΔεκνηηθό, 2/ζ Δεκνηηθό, Γπκλάζην θαη Λύθεην) θνηηνύλ καζεηέο πνπ θαηνηθνύλ ζε
όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Πάηξαο. Σα ρνιεία σο γλσζηό βξίζθνληαη εληόο ηνπ ρώξνπ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη δελ έρνπλ ζρνιηθή πεξηθέξεηα, ε δε εηζαγσγή ησλ καζεηώλ
γίλεηαη κε θιήξσζε. Από απηνύο ηνπο καζεηέο νη κηζνί πεξίπνπ κεηαθέξνληαη ζην
ρνιείν από ηνπο γνλείο ηνπο κε ΘΥ.(ζηνηρεία 2010-11). Οη άιινη κηζνί καζεηέο, κε
δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη κεηαμύ ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη
Κεδεκόλσλ θαη ζηελ νπνία νπδεκία αλάκεημε έρεη ην ρνιείν, κεηαθέξνληαη κε
κηζζσκέλα (από ην ύιινγν Γνλέσλ) ιεσθνξεία από θαη πξνο ηηο θαηνηθίεο ηνπο ππό
ηελ επηηήξεζε εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλνδώλ. Απηό πξνο δηεπθόιπλζε ησλ γνλέσλ. Η
κόλε αλάκεημε ησλ ρνιείσλ είλαη όηη ελεκεξώλνληαη γηα ην πνηνη είλαη απηνί νη
καζεηέο ( κε δειώζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ).
4. Γηα ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ γηα κεηαθνξά, θόκηζηξν θ.ι.π. νπδεκία
αλάκεημε έρεη ην ρνιείν. Όπσο θαίλεηαη από ηελ αίηεζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ http://goneis.blogspot.com/ ε δηαδηθαζία γίλεηαη
ειεθηξνληθά θαη νη πιεξσκέο κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Eurobank.
5. Οη Δηεπζπληέο ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ νπδέπνηε έδσζαλ πξνζσπηθά
δεδνκέλα ζην ύιινγν Γνλέσλ. Οη ίδηνη νη γνλείο δήισζαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
ηνπο ζηελ αίηεζε πνπ ππέβαιιαλ ζην ύιινγν Γνλέσλ
6. Η κεηαθνξά ησλ καζεηώλ γίλεηαη από ην ύιινγν Γνλέσλ ηνπ ρνιείνπ
από ηνλ Οθηώβξε ηνπ 1998, νπόηε ζηεγάζηεθε ην ρνιείν ζην ρώξν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, θαη νπδεκία αλάκεημε έρεη ην ρνιείν.
Σέινο, ζεκεηώλνπκε όηη ν ύιινγνο Γνλέσλ ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο είλαη εληαίνο γηα Νεπηαγσγείν- Δεκνηηθό – Γπκλάζην- Λύθεην .

Θεσξώ ζθόπηκν θαη πξέπνλ, νη όπνηεο θαηαγγειίεο, από όπνηα πεγή θη αλ
πξνέξρνληαη απηέο, λα δεκνζηεύνληαη, αθνύ πξώηα δηαζηαπξώλνληαη από ηηο
αξκόδηεο ππεξεζίεο. ηόρνο όισλ καο πξέπεη λα είλαη ε επνηθνδνκεηηθή
αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αλαθύπηνπλ θάζε θνξά ζηα πιαίζηα ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζα ζε πλεύκα ζπλεξγαζίαο, θαη όρη ε δεκηνπξγία
εληππώζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αλαιεζή θαη αλαθξηβή ζηνηρεία.
Παξαθαιώ λα δεκνζηεπηεί ε απάληεζή καο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο
αιήζεηαο.

