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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Οι «μέρες εκπαιδευτικού» παιδεύουν καθηγητές

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Κλειστά τα σχολεία για τους μαθητές στις 23 και 24 Ιανουαρίου, προκειμένου να δώσουν
(εργάσιμο) χρόνο στους καθηγητές τους για να επιμορφωθούν. Οι «μέρες εκπαιδευτικού»
όπως έχουν καθιερωθεί, εφαρμόζονται φέτος για δεύτερη φορά, όμως τα προβλήματα
παραμένουν πολλά όπως υποστηρίζει η ΟΕΛΜΕΚ.

Η συνδικαλιστική οργάνωση των διδασκόντων κατηγορεί το υπουργείο Παιδείας για
αθέτηση συμφωνίας, ενώ παράλληλα απαριθμεί τις δυσκολίες που συναντούν τα μέλη της,
στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν αυτό το διήμερο για την περαιτέρω κατάρτισή
τους. «Πάλι μετατρέπονται οι εκπαιδευτικοί σε ‘οδοιπόροι’, αφού πολλοί θα αναγκαστούν
να πάνε σε άλλη επαρχία για να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο» ανέφερε
στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος. Υποστήριξε ακόμα, ότι η
σχετική εγκύκλιος του υπουργείου έφτασε καθυστερημένα στα σχολεία, ότι δεν υπάρχει
ισότιμη αντιμετώπιση των διαφόρων ειδικοτήτων και πως γενικότερα, δεν έγινε σωστός και
έγκαιρος προγραμματισμός.
Ειδικότερα, ο κ. Ταλιαδώρος ισχυρίστηκε πως η αρχική συμφωνία με το υπουργείο για τις
«μέρες εκπαιδευτικού» προέβλεπε επιμόρφωση των καθηγητών εντός της σχολικής
μονάδας. Βάσει του προγράμματος που κατάρτισε το υπουργείο, συνέχισε, «κάτι τέτοιο δεν
ισχύει αφού οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο θα χρειαστεί να μεταβούν σε άλλο
σχολείο, αλλά πολλοί θα αναγκαστούν να πάνε και σε άλλη πόλη».
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Πρόσθεσε ότι η Οργάνωση διαφωνεί και με την υποχρεωτική παρακολούθηση
συγκεκριμένων σεμιναρίων από όλους τους καθηγητές μιας ειδικότητας. Εξήγησε ότι αυτό
δεν δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιμορφωθεί σε ένα άλλο αντικείμενο που
τον ενδιαφέρει ή στο οποίο θεωρεί ότι έχει κενά που θα ήθελε να καλύψει. Από την άλλη,
ανέφερε, για άλλες ειδικότητες π.χ. των φιλολόγων προσφέρονται σεμινάρια για πολύ
περιορισμό αριθμό ατόμων.
Θέση της ΟΕΛΜΕΚ, είπε ο επικεφαλής της Οργάνωσης, είναι όπως οι σχολικές μονάδες
ενημερώνουν εγκαίρως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τις επιμορφωτικές δράσεις που τους
ενδιαφέρουν και το Παιδαγωγικό από την πλευρά του, να προσφέρει -με αγορά υπηρεσιώντα αντίστοιχα σεμινάρια εντός των σχολείων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο
του Υπουργείου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους να
συμμετάσχουν στις δράσεις επιμόρφωσης μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται: «Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν
επιμορφωτικά σεμινάρια και τις δύο μέρες. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που δεν
συμμετέχουν σε άλλες επιμορφωτικές δράσεις είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν δυο δίωρα
ή ένα τετράωρο σεμινάρια για κάθε μια από τις δύο μέρες του εκπαιδευτικού». Τονίζεται,
ακόμα, πως και τις δύο μέρες θα τηρηθεί παρουσιολόγιο και ότι στους συμμετέχοντες θα
δοθεί σχετική βεβαίωση την οποία θα επισυνάψουν στο ατομικό τους δελτίο ώστε να
κατατεθεί στον προσωπικό τους φάκελο.
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