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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και κατάλογος διοριστέων δεν πάνε μαζί, τουλάχιστον στην αντίληψη των
εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίες δεν προτίθενται να συναινέσουν στο ενδεχόμενο
εισαγωγής γραπτής εξέτασης για σκοπούς πρόσληψης στα δημόσια σχολεία. Η ΟΕΛΜΕΚ
έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν αποδέχεται τη σχετική πρόνοια που προβλέπει η πρόταση του
Υπουργείου Παιδείας, ενώ η ΠΟΕΔ περιορίζεται στο να εκφράσει τον σκεπτικισμό της,
καθώς το θέμα δεν έχει συζητηθεί ακόμα στα αρμόδια σώματα της Οργάνωσης.

Ταυτόχρονα, και οι δυο συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν παράπονα ως προς τη
χρονική στιγμή που επέλεξε το Υπουργείο για να επιδώσει το σχέδιο εκσυγχρονισμού του
συστήματος διορισμού. Σε δηλώσεις στον «Φ» ο γενικός γραμματέας των καθηγητών,
Κώστας Χατζησάββας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της ΟΕΛΜΕΚ για το γεγονός ότι η
Οργάνωση παρέλαβε την πρόταση του Υπουργείου «μόλις στις 15 Μαρτίου». Εξήγησε ότι το
ΚΔΣ δεν πρόλαβε να τη μελετήσει, για να προσθέσει ότι «με βάση τα όσα είχαν δημοσιευτεί
προηγουμένως, είχαμε κάνει μια συνεδρία και πήραμε απόφαση για το θέμα των
εξετάσεων». Ο κ. Χατζησάββας υποστήριξε ότι «δεν είναι δυνατόν ένας εκπαιδευτικός, ο
οποίος είναι κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή ακόμα και διδακτορικού, να κριθεί μέσα από
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μια εξέταση εάν μπορεί να εκτελέσει τα διδακτικά και παιδαγωγικά του καθήκοντα».
Συμπλήρωσε ότι, σήμερα, ο καθηγητής περνά ήδη από τρεις δοκιμασίες: Παρακολουθεί το
πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης το οποίο περιλαμβάνει και εξετάσεις, συμμετέχει
στην εισαγωγή επιμόρφωσης, ενώ κατά τα δυο πρώτα χρόνια του διορισμού του είναι
μόνιμος επί δοκιμασία. «Τις εξετάσεις τις απορρίπτουμε, εκείνο που δεν αποκλείεται να
συζητήσει η Οργάνωση», πρόσθεσε, «είναι το άνοιγμα του κλειστού έτους». Από την
πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΠΟΕΔ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι η
πρόταση υποβλήθηκε με καθυστέρηση στους εκπαιδευτικούς, με δεδομένο όπως είπε, ότι
τα κόμματα την είχαν εδώ και ενάμιση μήνα. Όσο για το ενδεχόμενο διεξαγωγής εξετάσεων,
είπε ότι «το βλέπουμε με σκεπτικισμό, γιατί καταρχάς τίθεται υπό αμφιβολία το πτυχίο
των εκπαιδευτικών». Συγχρόνως, ανέφερε ότι η Οργάνωση προβληματίζεται για την
ευρύτερη ταλαιπωρία που θα υφίστανται οι αδιόριστοι, αφού όπως είπε, θα υπάρχει ένας
μόνιμος ανταγωνισμός. Ερωτηθείς εάν η ΠΟΕΔ έχει να αντιπροτείνει κάτι άλλο,
παραδέχτηκε ότι «ναι, το υφιστάμενο σύστημα έχει προβλήματα και πρέπει να
εκσυγχρονιστεί» και ότι το όλο θέμα θα απασχολήσει, εντός των επόμενων ημερών, την
ηγεσία των δασκάλων.
Σημειώνεται ότι η πρόταση του Υπουργείου για τον κατάλογο διοριστέων θα συζητηθεί στις
31 Μαρτίου.
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