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Ο Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Πάτρας είναι απόλυτα αντίθετος με το
επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που προτείνουν και στο οποίο διδάσκουν
κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι υπό την σκέπην γνωστού επιχειρηματία ιδιωτικής εκπαίδευσης
(ιδιοκτήτη κάποιου National College). Τα συμφέροντα των επιχειρηματιών της ιδιωτικής
εκπαίδευσης δε συμβιβάζονται με την προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της
εκπαίδευσης κι εδώ καθένας διαλέγει όχθη.
Τη στιγμή που η κυβερνητική και ευρωπαϊκή
πολιτική προωθούν το σχολείο της αγοράς, τη στιγμή που καταργείται το Διδασκαλείο και
κάθε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αυτό το σεμινάριο ανοίγει δρόμους για να περάσει
στα χέρια των ιδιωτών η επιμόρφωση, για να βρει διόδους το κυνήγι συλλογής βεβαιώσεων
για την υλοποίηση του «εθνικού πλαισίου προσόντων», βήμα – βήμα με την ιδιωτικοποίηση
της εκπαίδευσης και την απαξίωση του δημόσιου σχολείου.
Ακόμα κι αν οι προσωπικές αυτές επιλογές των συμβούλων δεν έχουν οικονομικά ή άλλα
ανταλλάγματα - ένας τους υποστήριξε ότι γίνεται για διαφήμιση του ιδιωτικού κολεγίου (!) γεννιούνται κάποια ερωτήματα.
• Τι είναι αυτό που «πουλάει» το ιδιωτικό κολέγιο στους εκπαιδευτικούς;
• Αν κατέχουν οι εισηγητές του σεμιναρίου την «υψηλού επιπέδου» διδακτική
μεθοδολογία, γιατί δεν την παρουσίασαν μέχρι τώρα, αφού αυτό ακριβώς είναι το καθήκον
τους από τη δημόσια θέση την οποία επέλεξαν και για την οποία πληρώνονται;
• Γιατί τόσα χρόνια δεν οργάνωσαν σεμινάρια για να την προσφέρουν σε όλους τους
εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους;
• Γιατί προσφέρουν τη γνώση, που το δημόσιο τους πλήρωσε – και με απαλλαγή από την
εργασία – για στήριξη της ιδιωτικής σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης;
Η θέση μας είναι καθαρή και απόλυτη: η επιλογή τους αποτελεί «δούρειο ίππο» για την
απαξίωση της δημόσιας διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και του δημόσιου
σχολείου. Αποτελεί στήριξη της κυβερνητικής και ευρωπαϊκής επιλογής του σχολείου της
αγοράς και προώθηση της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης. Στηρίζει απόλυτα τον
σχεδιασμό της κυβέρνησης και των μονοπωλίων για μετατροπή της δημόσιας εκπαίδευσης
σε διαδικασία «διά βίου μάθησης».
Γι’ αυτό καλούμε το μαχόμενο εκπαιδευτικό:
♦ Να τους αγνοήσει, τους ίδιους και το σεμινάριο.
♦ Να τους δείξει ότι δεν τους χρειάζεται. Δε χρειάζεται κάποιους ακόμη πλασιέ του «νέου
σχολείου».
♦ Να διεκδικήσουμε με τον αγώνα μας τακτική, δημόσια και δωρεάν επιμόρφωση για όλους
τους εκπαιδευτικούς, χωρίς εξετάσεις.
♦ Να αγωνιστούμε για το ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ και ΔΩΡΕΑΝ Σχολείο για ΟΛΑ τα παιδιά
του ελληνικού λαού.
Αγωνιζόμαστε για: Το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα. Κατάργηση του
πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας και του θεσμού του μέντορα. Κατάργηση του
ΑΣΕΠ. Συνολική κατάργηση του 3848/2010.

Εναντιωνόμαστε άμεσα σε κάθε μορφή σεμιναρίων ή προγραμμάτων (μεταπτυχιακών και
μη, ΚΕΚ) που δίνουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. Απαιτούμε όλη η απαραίτητη
γνώση να είναι εντός του πτυχίου. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε διεκδικούμε πρακτική
άσκηση στο σχολείο, ενταγμένη οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών.
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Δημιουργία παιδαγωγικών πανεπιστημιακών σχολών για την εκπαίδευση και επιμόρφωση
του συνόλου των εκπαιδευτικών με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, που θα
δίνουν πλήρη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε τμήματα αντίστοιχα με την
ειδικότητα. Σήμερα αυτή η επιμόρφωση να γίνεται αποκλειστικά στα αντίστοιχα
Πανεπιστημιακά Τμήματα.
Καλούμε την Δ.Ο.Ε., τους Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών της χώρας και την
Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες πρακτικές
απαξίωσης του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου και της δημόσιας παιδείας, από τους ίδιους
τους λειτουργούς της.
Πάτρα 9-3-2011
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