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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα:

Επιμόρφωση

εκπαιδευτικών:

Διευθύντρια

απαγόρευσε

σε

εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν σεμινάριο
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Αριστοτέλης»

καταγγέλλει ότι έγιναν

γνώστες των «προτάσεων» που διατυπώθηκαν από διευθύντρια σχολικής
μονάδας του συλλόγου τους σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων

σε

επιστημονικό

σεμινάριο

προκειμένου

να

μην

το

παρακολουθήσουν, γιατί αυτό διεξάγεται τις πρωινές ώρες και ότι «…οι
ημερίδες αυστηρά θα έπρεπε να γίνονται μόνο μετά το πέρας του ωραρίου».
Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως δικαιολογία «…τις δύσκολες συνθήκες που ζούνε
καθημερινά λόγω covid, απουσιών για έκτακτο λόγο, προβλημάτων,
αναπληρώσεων ωρών, απουσιών λόγω εμβολιασμών, απουσιών λόγω
ασθενών τέκνων κτλ», και ανακοίνωσε ότι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων
«…δεν θα παρακολουθήσουν την ημερίδα διότι, αν και διαδικτυακά, οι ώρες
διεξαγωγής της είναι πρωινές στη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου,
καθιστά την παρακολούθηση απολύτως απαγορευτική».
Επίσης στην ανακοίνωσή τους δηλώνουν ότι «δε θα επιτρέψουνε να
παραβιαστούν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και δε θα επιτρέψουνε να
κατισχύσουν στο δημόσιο σχολείο συμπεριφορές και πρακτικές αυταρχικές,
δεσποτικές, αλαζονικές κι αυθαίρετες! Το σχολείο δεν είναι τσιφλίκι κανενός,
οπότε απειλές, εκβιασμοί και πιέσεις θα τις καταδικάζουνε χωρίς κανένα
δισταγμό!».

Εξάλλου στις πάγιες θέσεις του σωματείου τους, της ομοσπονδίας και χάρη
στις κατακτήσεις αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος, το διδακτικό και
εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατοχυρωμένο από την νομοθεσία
με το ν.1566/85 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις. Με βάση αυτό, τέτοιες
«προτάσεις» για επιμορφωτικά σεμινάρια μετά τις 13:15, χωρίς να
διευκρινίζεται ότι δεν θα είναι υποχρεωτικά και ότι θα έχουν ώρα λήξης τις
14:00, παραβιάζει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Ως εκ
τούτου δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων από τις/ους συντονίστριες/ές τους με τη λήξη
του πρωινού ωραρίου καθώς είναι απολύτως αντιδεοντολογικό και στην
πραγματικότητα λειτουργεί εκβιαστικά προς τους εκπαιδευτικούς ώστε να
παραβιάσουν τα δικαιώματά τους ή να μη συμμετέχουν σε επιμορφωτικά
σεμινάρια ενώ μπορεί να θέλουν.
Επίσης σημειώνουν ότι είναι πάγιο αίτημα του κλάδου όλες οι επιμορφώσεις
ημερήσιες ή ετήσιες ή περιοδικές να γίνονται με απαλλαγή από τα διδακτικά
καθήκοντα και εντός του εργασιακού χρόνου σύμφωνα με απόφαση της 87ης
ΓΣ αντιπροσώπων της ΔΟΕ και αναρωτιούνται πώς θεωρείται απαγορευτική
η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ενώ ποτέ ως τώρα δεν υπήρξε
αντίστοιχη άρνηση συμμετοχής στις συναντήσεις διευθυντών με τις/τους
συντονίστριες/ες και ουδέποτε διαταράχθηκε η «ομαλή λειτουργία» της
σχολικής μονάδας.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Γνωρίζει το περιστατικό με την απαγόρευση της συμμετοχής των
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε επιστημονικό σεμινάριο;
2. Συμφωνεί με τον τρόπο που η Διευθύντρια χειρίστηκε το θέμα;

3. Γιατί η Διεύθυνση δεν φρόντισε να καλύψει τα κενά που
δημιουργούνταν στη σχολική μονάδα τις ημέρες του σεμιναρίου;
4. Γιατί να θεωρείται απαγορευτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων, ενώ ποτέ ως τώρα δεν υπήρξε αντίστοιχη άρνηση
συμμετοχής στις αντίστοιχες συναντήσεις των διευθυντών;
5. Δεν προβλέπεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης η ομαλή
λειτουργία του σχολείο και παράλληλα η διευκόλυνση της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών;
6. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να διερευνηθεί η
συγκεκριμένη

περίπτωση

και να

ληφθούν μέτρα

ώστε να

προστατεύεται το δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση,
όπως ίσχυε πάντα;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

