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Προς        

Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   

  

 ΘΕΜΑ : « Εξ αποστάσεως επιµόρφωση των διευθυντών για την αξιολόγηση» 

  

  Μόνο ως οµολογία πανικού και ήττας µπορεί να θεωρηθεί το έγγραφο του Ι.Ε.Π. για 
«υλοποίηση της εξ' αποστάσεως επιµόρφωσης στο Πλαίσιο Β' κύκλου επιµόρφωσης των 
στελεχών εκπαίδευσης»  που εκδόθηκε στις 17-6-2014. 
  Έπειτα από τη δυναµική αντίδραση του κλάδου και τη µαζική άρνηση των διευθυντών 
των σχολικών µονάδων να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια της αξιολόγησης τα οποία 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία ακυρώθηκαν, το Ι.Ε.Π. έρχεται να βάλει σε εφαρµογή 
το «εναλλακτικό σχέδιο» της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης των διευθυντών στην 
αξιολόγηση. 
  Έχουν προηγηθεί οι απαράδεκτες ενέργειες των Περιφερειακών ∆ιευθυντών 
Εκπαίδευσης που σε ευθεία αντιπαράθεση µε τον κλάδο δε δίστασαν µε σαφή εκδικητική 
- τιµωρητική διάθεση να καλέσουν δύο ή και τρεις (!!!) φορές τους διευθυντές των 
σχολείων σε επαναληπτικά σεµινάρια. Η στάση τους αποτελεί µνηµείο 
αντισυναδελφικότητας και φανερώνει ξεκάθαρα ότι έχουν επιλέξει πλευρά. Εξ' ίσου 
απαράδεκτη είναι η κλήση των διευθυντών από Περιφερειακούς ∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές 
Εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν τα επιµορφωτικά σεµινάρια απόγευµα εργάσιµων 
ηµερών καθώς και αµέσως µετά τη λήξη του διδακτικού έτους και µάλιστα τις ηµέρες που 
διεξάγεται η 83η Γ.Σ. του κλάδου, στην οποία πολλοί διευθυντές είναι εκλεγµένοι 
αντιπρόσωποι. 
  Όπως τονίσαµε και στην από 4-6-2014 ανακοίνωσή µας σε σχέση, τότε, µε τα 
επαναληπτικά επιµορφωτικά σεµινάρια, «Οι αποφάσεις των Περιφερειακών ∆ιευθυντών 
και των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης έχουν, σύµφωνα και µε τη Νοµική Σύµβουλο της 
∆.Ο.Ε., σοβαρό νοµικό ελάττωµα» αφού σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.∆. 
152/2013 για την αξιολόγηση, «...µε απόφαση Υπουργού καθορίζεται το περιεχόµενο και η 
διαδικασία της επιµόρφωσης». Το ίδιο συµβαίνει και σε σχέση µε την εξ αποστάσεως 
επιµόρφωση. 



  Καµία σχετική απόφαση Υπουργού δεν υπάρχει παρά µόνο απόφαση του Ι.Ε.Π. το 
οποίο σύµφωνα µε το Ν. 3699/2011, µε τον οποίο συστάθηκε, δεν είναι τίποτε περισσότερο 
από «επιτελικός, επιστηµονικός φορέας που υποστηρίζει το έργο του Υπουργείου Παιδείας».  
  Είναι ολοφάνερο ότι οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης που πιέζουν τους διευθυντές των 
σχολείων να δηλώσουν συµµετοχή στη διαδικασία της εξ' αποστάσεως επιµόρφωσης µε 
βάση την απόφαση του Ι.Ε.Π., αυθαιρετούν για µια ακόµη φορά. 
  Η γνωµοδότηση της νοµικής συµβούλου, την οποία επισυνάπτουµε, καθιστά σαφές ότι οι 
διευθυντές των σχολείων δεν είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στη διαδικασία της 
εξ' αποστάσεως επιµόρφωσης. 
  Καλούµε τους συναδέλφους διευθυντές να επιδείξουν την ίδια δυναµική και συνεπή 
στάση που επέδειξαν µε το να ακυρώσουν, µε τη συµµετοχή τους στις απεργιακές 
κινητοποιήσεις που κήρυξε το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. , τα επιµορφωτικά σεµινάρια της Α.Ε.Ε. και 
να µη πάρουν µέρος στη φαιδρή διαδικασία «επιµόρφωσης» εξ αποστάσεως. 
   Η απάντησή τους θα είναι, είµαστε βέβαιοι, και αυτή τη φορά συντριπτική. 

   

 
 


