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Ανοίγουμε τον Εθνικό διάλογο για την Παιδεία με θζςεισ!  

5ο θζμα διαλόγου: Μετεκπαίδευςη των εκπαιδευτικών 

 

Το ηιτθμα τθσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν βρίςκεται ςτο επίκεντρο του εκπαιδευτικοφ 
προβλθματιςμοφ, των αγϊνων και των διεκδικιςεων του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ από τθν ίδρυςθ τθσ 
Διδαςκαλικισ Ομοςπονδίασ το 1922.  

Με τον Ν.2327/95 με τον οποίον τα Διδαςκαλεία εντάχκθκαν ςτα Πανεπιςτιμια διαμορφϊκθκε μια 
νζα φιλοςοφία για τθν μετεκπαίδευςθ που ζδωςε ουςιαςτικι ζμφαςθ ςτθ βελτίωςη του ζργου του 
εκπαιδευτικοφ και ςτην αναβάθμιςη του δημόςιου ςχολείου.  

Η παραπάνω κεςμικι αλλαγι ςτθν φυςιογνωμία του κεςμοφ τθσ μετεκπαίδευςθσ ζγινε δεκτι από το 
ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ με ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

 Αποτελοφςε κετικι υπζρβαςθ με τθν ζννοια τθσ απαγκίςτρωςθσ του κεςμοφ από τον κρατικό ζλεγχο 

 Ζδωςε τθ δυνατότθτα ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν  (δαςκάλουσ και νθπιαγωγοφσ)  να 
φοιτιςουν  ςτα Διδαςκαλεία και κυρίωσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που κατοικοφςαν εκτόσ τθσ περιοχισ τθσ 
Αττικισ. 

 Παρείχε ςαφι ιςοτιμία των διπλωμάτων μετεκπαίδευςθσ με τουσ πτυχιοφχουσ Παιδαγωγικϊν Τμθμάτων 
εξαςφαλίηοντασ ςυνάμα το δικαίωμα για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε πλικοσ εκπαιδευτικϊν που δεν 
είχαν μζχρι τότε τθ δυνατότθτα.  

 Ενιςχφκθκε με νομοκετικι διάταξθ ο δθμοκρατικόσ χαρακτιρασ τθσ διοίκθςθσ των Διδαςκαλείων μζςω 
τθσ  κατοχφρωςθσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των μετεκπαιδευόμενων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο και ςτθν 
γενικι  ςυνζλευςθ ειδικισ ςφνκεςθσ θ οποία είχε ςκοπό τθ ςυλλογικι αντιμετϊπιςθ όλων των 
κεμάτων.  

Η απόφαςθ του Υπουργείου Παιδείασ ςτισ αρχζσ του 2011 να προχωριςει ςτθν κατάργθςθ του 
κεςμοφ τθσ μετεκπαίδευςθσ ζχει καταγραφεί ωσ μαφρθ ςελίδα ςτθν ιςτορία του κεςμοφ και οι ευκφνεσ για 
όςουσ ςυνετζλεςαν ς’ αυτιν τθν απόφαςθ ακόμα και μζχρι ςιμερα, όχι μόνον δεν ζχουν αναλθφκεί αλλά 
προκλθτικά και απαράδεκτα επιχειρείται να νομιμοποιθκεί ωσ πράξθ επιβεβλθμζνθ εξ’ αιτίασ τθσ δικεν 
κρίςθσ του κεςμοφ και τθσ καταςυκοφάντθςισ του από διοικθτικοφσ αξιωματοφχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
περιόδου.  

Με βάςθ όλων των παραπάνω και με δεδομζνθ τθν αναγκαιότθτα επαναλειτουργίασ του κεςμοφ, 
διατυπϊνουμε ωσ παράταξθ μια ςειρά από προτάςεισ, κζςεισ και προβλθματιςμοφσ, για το ηιτθμα τθσ 
μετεκπαίδευςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνικοπολιτικισ και εκπαιδευτικισ ςυγκυρίασ που 
διανφουμε. 

Σκοπόσ τησ μετεκπαίδευςησ 

 Η μετεκπαίδευςθ οφείλει να ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια τθσ αναςτοχαςτικισ ςτάςθσ του 
εκπαιδευτικοφ απζναντι ςτον πολυδιάςτατο χαρακτιρα τθσ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθσ κοινωνίασ, ςτθ 
διερεφνθςθ τθσ ικανότθτάσ του να αξιοποιεί τισ νζεσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςτθν κατάκτθςθ δεξιοτιτων για 
τθν επιλογι αποτελεςματικϊν λφςεων απαντιςεων ςτισ προκλιςεισ που θ ςφνκετθ ςχολικισ πραγματικότθτα 
προβάλλει.  

 



 Προτάςεισ 

 Επανίδρυςθ των Διδαςκαλείων ςε κάκε Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ και Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

 Διαμόρφωςθ διατμθματικισ δομισ των Διδαςκαλείων και ανάπτυξθ επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ με τισ 
ςχολζσ των ΤΕΕΦΑ, Ξενόγλωςςων τμθμάτων, τμθμάτων Πλθροφορικισ, Θεατρικισ Αγωγισ, Σχολισ Καλϊν 
Τεχνϊν κλπ. ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα να φοιτοφν ςτα  Διδαςκαλεία μεγαλφτεροσ αρικμόσ 
εκπαιδευτικϊν και κυρίωσ εκείνων  που προζρχονται από ειδικότθτεσ εκτόσ ΠΕ70(δάςκαλοι) και 
ΠΕ60(νθπιαγωγοί) .   

 Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί ζμπρακτα θ επιηθτοφμενθ 
διαςφνδεςθ τθσ μετεκπαίδευςθσ με τθ ηωντανι κοινωνικι πραγματικότθτα του ςχολείου και τθσ ςχολικισ 
τάξθσ.  

 Το περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν να περιλαμβάνει ζναν κορμό βαςικϊν μακθμάτων που κα 
χαρακτθρίηονται από τθ διάχυςθ μακθμάτων γενικισ και ειδικισ αγωγισ και τθν φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ 
επιλεγόμενων μακθμάτων ςε κατευκφνςεισ ι κφκλουσ ςπουδϊν ζτςι ϊςτε ο κάκε μετεκπαιδευόμενοσ να 
διαμορφϊνει το δικό του πρόγραμμα ςτο πλαίςιο μιασ γενικότερθσ κοινισ δομισ.  

 Θα πρζπει να δίδεται ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ ζρευνασ-δράςθσ, μια και ζχει μεγαλφτερθ αξία θ γνϊςθ των 
τρόπων πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ κι όχι θ κατανάλωςθ «κακιερωμζνων» γνϊςεων.  

 Ανάκεςθ ςτα Διδαςκαλία και δυνατότθτα υλοποίθςθσ με ειδικι χρθματοδότθςθ, βραχφχρονων 
προγραμμάτων εξειδικευμζνθσ, κεματικισ και ςτοχευμζνθσ επιμόρφωςθσ, που κα είναι προςαρμοςμζνα 
ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν (ειδικι αγωγι, νζεσ τεχνολογίεσ, οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ, διαπολιτιςμικι παιδαγωγικι, εκπαίδευςθ ελλθνοπαίδων εξωτερικοφ με ςυμμετοχι και 
εκπαιδευτικϊν που κα προζρχονται από τθν ομογζνεια, ςυμβουλευτικισ γονζων και ψυχολογικισ 
υποςτιριξθσ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν καινοτομιϊν, ζρευνασ και μεκοδολογίασ). 

 Συμπεραςματικά, τονίηουμε τθν ανάγκθ να επανιδρυθεί και να αποκαταςταθεί ο δημόςιοσ 
ακαδημαϊκόσ χαρακτήρασ τησ μετεκπαίδευςησ των εκπαιδευτικών γιατί πιςτεφουμε ότι τα Διδαςκαλεία 
ςυνιςτοφν μια ςθμαντικι δομι για τθ διαρκι επιμόρφωςθ και τθ διά βίου εκπαίδευςθ που πρζπει να 
αξιοποιθκεί αποτελεςματικά για να επιφζρουμε ουςιαςτικζσ και μακροχρόνιεσ αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ, 
ςυμβάλλοντασ ςτθ δθμιουργία ενόσ ςχολείου που κα προωκεί καινοτόμεσ δράςεισ, που κα καλλιεργεί τον 
κριτικό λόγο και κα αναπτφςςει τθν παιδαγωγικι αυτονομία του εκπαιδευτικοφ.   
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