
Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων του Μ.Σ.Θ (16-4-2008) 
 
Η εσπευσμένη διαδικασία που προωθείται μέσω του εγγράφου 3006/14-4-2008 της 
Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αν. Θεσ/νίκης περί επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
δευτεροβάθμιας εκπ/σης, τείνει να παγιώσει διαδικασίες εξπρές για σοβαρά θέματα (βλ. 
και την πρόσφατη πρόταση του ΥπΕΠΘ για την ονοματοδοσία των σχολικών μονάδων). 
Οι αντιφάσεις είναι ολοφάνερες. Τη στιγμή που γίνεται λόγος για «κοινωνική ευθύνη» 
και «αναβάθμιση της ποιότητας του έργου και του παιδαγωγικού τους ρόλου», 
δίνεται 48ωρη προθεσμία για την «υποβολή προτάσεων που θα εκφράζουν τον 
προβληματισμό των ίδιων των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους». 
 
Επί πλέον ουδεμία αναφορά υπάρχει σε κεντρικό έγγραφο του ΥπΕΠΘ, κάτι που 
αφήνει σοβαρά ερωτηματικά για το αν το ζήτημα της επιμόρφωσης γίνεται αντικείμενο 
συζήτησης μεταξύ των συλλόγων διδασκόντων με τις κατά τόπους διευθύνσεις με 
πρωτοβουλία των τελευταίων. Μέσα σε μια καταιγιστική έφοδο των όρων του ιδιωτικού 
δικαίου στο δημόσιο, μέσα στην καθημερινή προσπάθεια άλωσης του δημόσιου 
σχολείου από τα κελεύσματα της αγοράς, μέσα στη διαρκή υποχρηματοδότηση της 
δημόσιας παιδείας, τέτοιες προτάσεις από πλευράς ΥπΕΠΘ μοιάζουν ως 
προκατασκευασμένο άλλοθι για την εκχώρηση και της επιμορφωτικής διαδικασίας στις 
γνωστές ιδιωτικές πρωτοβουλίες από τις οποίες έχει καταδειχθεί ότι μπροστά στο σκοπό 
του οικονομικού οφέλους κάθε έννοια παιδείας υποβαθμίζεται ή καταρρέει. 
 
Ως σύλλογος καθηγητών απαντούμε στο έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αν. 
Θεσ/νίκης 3006/14-4-2008, ότι αρνούμαστε τη μετακύλιση του κόστους της 
επιμόρφωσης από τον εθνικό-κοινοτικό προϋπολογισμό σε ιδιωτικές εταιρίες. Ο άγρια 
φορολογημένος πολίτης-γονέας και ο κακοπληρωμένος δάσκαλος δικαιούνται μια δια 
βίου επιμόρφωση οργανωμένη και πληρωμένη από το κράτος. Βάση συζήτησης στη 
«δημόσια διαβούλευση» που ζητά το ΥπΕΠΘ για το οξύ πρόβλημα της επιμόρφωσης 
αποτελούν οι σχετικές θέσεις του 13ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ που έχουν γνωστοποιηθεί 
στην πολιτική ηγεσία με έγγραφο από 7-4-2008. 
 
Τέλος όσον αφορά στην ιδιαιτερότητα των Μουσικών Σχολείων είναι φανερό ότι το 
ζήτημα της επιμόρφωσης έπεται άλλων ζητημάτων όπως, η αντιμετώπιση των θεσμικών-
λειτουργικών προβλημάτων και η χρηματοδότηση τους. 
 


