ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4698

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/4/2022

Τετάρτη 13/4/2022

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Το υπουργείο Παιδείας απαγορεύει την εντός εργάσιμων ημερών παρακολούθηση
αυτοχρηματοδοτούμενης επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς Εικαστικών μαθημάτων,
αντί να την επικροτεί.
Τα τελευταία σαράντα (40) χρόνια οι καθηγητές Εικαστικών πραγματοποιούν ετήσια
επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται και χρηματοδοτούνται από τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς. Μεγάλος αριθμός καθηγητών προσέρχονται στις επιμορφώσεις με
σκοπό την ενημέρωση, ενδυνάμωση και ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και μεθοδολογίας,
προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και φυσικά των μαθητών.
Τα σεμινάρια κατά παράδοση λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εντός
εργάσιμων ημερών. Μέχρι σήμερα. Διότι τώρα, όπως μας ενημερώνει η Ενωση
Εκαπιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, το Υπουργείο Παιδείας απαγορεύει την τέλεση
σεμιναρίων εντός ωραρίου διδασκαλίας.
Όπως γίνεται αντιληπτό, στα εν λόγω σεμινάρια προσέρχονται εκπαιδευτικοί από όλη τη
χώρα, και όχι μόνο από την Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς. Χρειάζεται να ταξιδέψουν προς
και από τον προορισμό τους. Αυτό προϋποθέτει χρόνο και χρήμα, τα οποία οι εκπαιδευτικοί
διαθέτουν προς όφελος της υπηρεσίας τους. Να σημειωθεί ότι η επιμόρφωση των
εικαστικών δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ στο κράτος, γίνεται εθελοντικά και ανιδιοτελώς από
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές και στελέχη της εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα
έξοδα για τη διοργάνωση, μετακίνηση, φιλοξενία βαρύνουν την Ενωση Εκπαιδευτικών
Εικαστικών Μαθημάτων και τους συμμετέχοντες.
Είναι προφανές ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας,
και οφείλει να γίνεται κεντρικά και αποκεντρωμένα έτσι ώστε να καθίσταται εφικτό για
όλους τους ενδιαφερόμενους καθηγητές/δασκάλους να συμμετέχουν. Επιπλέον, το
υπουργείο θα όφειλε τουλάχιστον να χρηματοδοτεί την εκτός έδρας μετακίνηση των
ενδιαφερόμενων.

Αντί λοιπόν το Υπουργείο να επιτελεί το έργο του και να επιμορφώνει δωρεάν τους
εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη τη χώρα, βάζει προσκόμματα στην αυτοχρηματοδοτούμενη
επιμόρφωση των εικαστικών, αρνούμενο την αδειοδότηση των σεμιναρίων.
Κρίνουμε ότι ιδιωτικές προσπάθειες συλλογικών οργάνων που ωφελούν την εκπαίδευση θα
έπρεπε όχι μόνο να επιτρέπονται, αλλά να επικροτούνται και να επιβραβεύονται. Επίσης
θεωρούμε ότι ο εργασιακός χρόνος δεν πρέπει να συγχέεται με τον προσωπικό χρόνο των
εργαζομένων. Ο χρόνος που διατίθεται στην εργασία αποτελεί υποχρέωση, ενώ ο
ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμα, που οφείλει να γίνεται σεβαστό και δεν να μην
καταστρατηγείται.
Σύμφωνα με τα παραπάνω,

Ερωτάται η υπουργός:





Το υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται ή όχι για την βέλτιστη ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο;
Γιατί δεν διοργανώνετε επιμορφωτικά σεμινάρια για τον κλάδο των Εικαστικών;
Γιατί αρνείστε την διεξαγωγή σεμιναρίων σε μέρες και ώρες διδασκαλίας;
Απαιτείτε εκτός από τα χρήματα και τον χρόνο εργασίας τους, οι εκπαιδευτικοί να
διαθέτουν και τον προσωπικό τους χρόνο στην υπηρεσία;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

