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Καταγγελία για το πρωτόγνωρο ςεμινάριο τησ διοίκηςησ   

Ωσ γνωςτόν θ Πολιτεία εδϊ και μια εικοςιπενταετία ζχει πετάξει ςτα ςκουπίδια τθν περιοδικι 

επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν μετά τον διοριςμό, με απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα.  

Η ευκφνθ δεν βαραίνει μόνο τισ τελευταίεσ (μνθμονιακζσ) κυβερνιςεισ, αλλά όλεσ από το 1993 και 

μετά. ιγά ςιγά τθν αναγκαία επιμόρφωςθ τθν αντικατζςτθςαν διαφόρων επιπζδων ςεμινάρια, εντόσ και 

εκτόσ Τπ. παιδείασ. 

 Ο κλάδοσ μασ ζχει καταςταλάξει ςε δεκάδεσ εκπαιδευτικά και ςυνδικαλιςτικά ςυνζδρια για το είδοσ 

τθσ επιμόρφωςθσ διαχρονικά και με λίγεσ διαφοροποιιςεισ. 

Αυτζσ τισ μζρεσ και με τθν ψιφιςθ τθσ γ αξιολόγθςθσ του 3ου μνθμονίου (ψθφιςμζνο από όλεσ τισ 

δυνάμεισ του μνθμονιακοφ τόξου) ζρχονται θ μία μετά τθν άλλθ υπουργικζσ εγκφκλιοι ςτα ςχολεία. 

 τόχοσ τουσ ο «Καθηγητήσ πολυεργαλείο» που κάνει όλεσ τισ δουλειζσ και ςυμφζρει, τθν ϊρα που 

ςυνεχίηεται θ μείωςθ των μιςκϊν με πολλζσ τεχνικζσ, αλά «Σζξασ»! 

Μζχρι τϊρα γνωρίηαμε λοιπόν πολλϊν ειδϊν ςεμινάρια ζξω από τθν δευτεροβάκμια εκπ/ςθ, με ι 

χωρίσ δίδακτρα, καλισ ι αμφιβόλου ποιότθτασ.  

Μικρά ςεμινάρια, μίασ ι λίγων θμερϊν είχαμε χωρίσ δίδακτρα και χωρίσ φίλτρα μζςω των ςχολικϊν 

ςυμβοφλων και των δομϊν τθσ Δ.Ε.. Η τάςθ βεβαίωσ ιταν να μαηεφονται «βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ» 

και «προςόντα» πζραν των αναγκαίων για διοριςμό με τριπλό ςτόχο: 

1) Να ξεχαςτεί θ κουλτοφρα τθσ ολόπλευρθσ κεςμικισ επιμόρφωςθσ με απαλλαγι από τα διδακτικά 

κακικοντα.  

2) Να αντικαταςτακεί θ ενιαία γνϊςθ με ςπαράγματα και αποςπάςματα γνϊςθσ ι με προπαγάνδα των 

κάκε φορά μεταρρυκμίςεων ι αντιμεταρρυκμίςεων του Τπουργείου. 3) Να ειςάγεται θ βακμολόγθςθ και θ 

κουλτοφρα αξιολόγθςθσ μζςω αυτϊν και να αυξάνει με «χαρτιά» το portfolio. 4) Να δθμιουργείται μιά 

ειδικι ομάδα αναμονισ για ατομικι ανζλιξθ ζξω από τθν τάξθ, για τθν οποία διοριςτικαμε όλοι και όλεσ. 

Σο πρωτόγνωρο ςεμινάριο που αποτελεί αφορμι για τθν καταγγελία μασ είναι: «Πρόςκληςη για 

ςυμμετοχή ςτο επιμορφωτικό εξ αποςτάςεωσ Σεμινάριο εκπαίδευςησ με θζμα το Arduino για 

εκπαιδευτικοφσ που υπηρετοφν ςτην Π.Ε. Αχαΐασ», χετ: Φ.1.9β/ΚΔ/14165/08-01-2018 που υλοποιεί η 
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’ αυτό γίνεται απαιτθτό εκ των διοργανωτϊν να διακζτει ο κάκε ςυνάδελφοσ εκπαιδευτικόσ που κα 

ςυμμετζχει ςτο ςεμινάριο υλικό που κα χρεϊνεται ο ίδιοσ, ειδάλλωσ κα αποκλείεται:    

«Ο χρόνοσ που απαιτείται για μελζτη και εμπζδωςη από το ςπίτι για το ςεμινάριο εκτιμάται ςε 64 

ώρεσ. Ωσ εκ τοφτου, κρίνονται απαραίτητα για τη ςυμμετοχή ςτο ςεμινάριο: ...η κατοχή από τον κάθε 

επιμορφοφμενο ειδικοφ εξοπλιςμοφ μζχρι τη 2η εβδομάδα του ςεμιναρίου ("Arduino Kit with motors" και 

"Car Kit for Arduino" και "Ultrasonic sensor")» 

Επίςησ το ςεμινάριο αφορά μζροσ του Μακιματοσ τθσ Ρομποτικισ που προςτζκθκε ςφμφωνα με το 

Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 ςτα μακιματα ειδικότθτασ που παρακολουκοφν οι μακθτζσ και 

μακιτριεσ του Σομζα Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικήσ και Αυτοματιςμοφ ςτθ Γ’ τάξθ του ΕΠΑ.Λ. 

Καταγγζλουμε επομζνωσ τη διενζργεια του ςεμιναρίου –πζραν τησ γενικήσ μασ ςτάςησ- διότι: 

1) Για πρϊτθ φορά ηθτείται ωσ προχπόκεςθ θ οικονομικι ειςφορά των εργαηομζνων (κακθγθτϊν) ςε 

ςεμινάριο τθσ διοίκθςθσ.  

2) Η παράλλειψθ τθσ αναγκαιότθτασ επιμόρφωςθσ όλων των ςυναδζλφων -αφοφ αφορά μάκθμα το 

οποίο καλοφμαςτε να διδάξουμε τόςο ςτα ΕΠΑΛ  ςτον τομζα Ηλεκτρολογίασ, Ηλεκτρονικήσ και 

Αυτοματιςμοφ ςτθν Πληροφορική αλλά και ςτισ Φυςικζσ Επιςτήμεσ γενικότερα ςτα ΓΕΛ- με 

ειςαγωγι φίλτρων για τθν ςυμμετοχι ολίγων. 

3) Σο ςεμινάριο επί πλζον ειςάγει βακμολόγθςθ παρά το γεγονόσ ότι θ βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ 

δίνεται ςε όςουσ πλθρϊνουν!!! 

4) Ειςάγει δεφτερθσ κατθγορίασ ςυμμετζχοντεσ «Από απόςταςθ - Χωρίσ βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ».  

Καλοφμε το υπουργείο, να ειςάγει τθν πλιρθ και για όλουσ περιοδικι ετιςια επιμόρφωςθ με 

απαλλαγι παράλλθλα από τα διδακτικά μασ κακικοντα μακριά από τθν λογικι των προςόντων για 

λίγουσ. 

Καλοφμε την διοίκηςη, μζχρι να ειςαχκεί θ επιμόρφωςθ με βάςθ τα αιτιματα του κλάδου, να μθν 

επιτρζψει τθν πρωτόγνωρθ αυτι λειτουργία του ςεμιναρίου, για τουσ λόγουσ που το 

καταγγζλλουμε. 

Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να διεκδικοφν μζςα από το οργανωμζνο κίνθμα που είναι αναγκαίο 

και ς’ αυτι τθ φάςθ, γιατί «όταν δίνεισ το δάκτυλο ςτο λφκο θα ςου φάει και το χζρι». 

Για το Δ.. 
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