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Ανοίγουμε τον Εκνικό διάλογο για τθν Παιδεία με κζςεισ!  

4ο κζμα διαλόγου: Η επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών 

2ο κζμα διαλόγου:  

 Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείασ να δρομολογιςει διαδικαςία Εκνικοφ Διαλόγου για τα 
κζματα τθσ Εκπαίδευςθσ ανακζτοντασ τθ ςχετικι διαδικαςία αποκλειςτικά ςε επιςτθμονικζσ ομάδεσ 
κάτω από τον μανδφα τθσ Επιτροπισ Εκνικοφ Διαλόγου κακϊσ επίςθσ και ςτθν Επιτροπι Μορφωτικϊν 
Υποκζςεων τθσ Βουλισ, είχε ωσ παράπλευρθ απώλεια το γεγονόσ να  μθν αποτελζςουν ειδικό 
αντικείμενο ςυηιτθςθσ τα κζματα τθσ επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικών ςτο 
πλαίςιο των ειδικϊν εκδθλϊςεων που ζχει προγραμματίςει θ παραπάνω Επιτροπι για το επόμενο 
χρονικό διάςτθμα.  

 Αυτό οφείλεται άραγε ςε ςκοπιμότθτα, υποτίμθςθ, άγνοια; Ή μιπωσ ςε αδυναμία και ςε προςπάκεια 
αποφυγισ να αντιμετωπιςτοφν και να αναδειχτοφν τα ουςιαςτικά προβλιματα τθσ Εκπαίδευςθσ;  

 Η Δθμοκρατικι Συνεργαςία εδϊ και αρκετά χρόνια, αναφορικά με τα κζματα τθσ επιμόρφωςθσ και 
μετεκπαίδευςθσ ζχει επεξεργαςτεί και προτείνει κζςεισ και προτάςεισ που όχι μόνο επιχειροφν να 
προςεγγίςουν τα κζματα αυτά με κριτικό τρόπο ςε ότι αφορά τθ διαχρονικι τουσ διαχείριςθ αλλά και να 
ςυμβάλλουν με κετικό τρόπο ϊςτε να ικανοποιοφν τισ ποικίλεσ μορφωτικζσ και επιςτθμονικζσ ανάγκεσ 
των εκπαιδευτικϊν.  

 Η επιμορφωτικι πολιτικι όπωσ αναπτφχτθκε και διαμορφϊκθκε τθν τελευταία εικοςαετία εκτιμοφμε 
ότι υπιρξε πενιχρι ωσ προσ τθν χρθματοδότθςθ, επιφανειακι, αποςπαςματικι, αςυνεχισ, 
γραφειοκρατικι, ομοιόμορφθ και τυποποιθμζνθ, ενταγμζνθ ςε ζνα οργανωτικό ςχεδιαςμό 
εξυπθρζτθςθσ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ, ςυνολικά ευκαιριακι με ςτόχο να υπθρετεί ςυγκεκριμζνεσ 
κατευκφνςεισ.  

 Ο τρόποσ διαμόρφωςθσ και το περιεχόμενο αυτισ τθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ ζχει οριςτικά κλείςει 
τον κφκλο τθσ. Απαιτοφνται μεταρρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ και μζτρα ςυνολικισ αλλαγισ τθσ 
φυςιογνωμίασ και του χαρακτιρα τθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ ζτςι ϊςτε άμεςα να προκφψουν και τα 
ανάλογα αποτελζςματα.  

Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι μιασ νζασ επιμορφωτικισ πολιτικισ  

Η επιμόρφωςθ:  

 είναι αναπόςπαςτο ουςιαςτικό μζροσ του επαγγελματικοφ ζργου του εκπαιδευτικοφ  

 δεν είναι ςτατικι και ομοιόμορφθ, αλλά δυναμικι, πολφμορφθ, πολυποίκιλθ για να 
προςαρμόηεται ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ  

 πρζπει να ξεκινάει από το Σχολείο, να εξυπθρετεί το Σχολείο και τουσ λειτουργοφσ του και να 
επιςτρζφει ςε αυτό με ςκοπό να γίνει καλφτερο 

 ο απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ  ζχει ωσ κατεφκυνςθ το μεταςχθματιςμό του ςχολείου 

 αποτελεί δικαίωμα του εκπαιδευτικοφ και όχι παραχϊρθςθ τθσ πολιτείασ 

 δεν πρζπει να εξυπθρετεί ιδιωτικά ςυμφζροντα και να αφορά λίγουσ και προνομιοφχουσ και 
κυρίωσ να μθν μετατρζπεται ςε αντικείμενο εμπορευματοποίθςθσ  



 είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία θ οποία παρακολουκεί τον εκπαιδευτικό ςε όλθ τθ 
ςταδιοδρομία του και δεν ταυτίηεται απλϊσ με τθν κάλυψθ ενδεχόμενων κενϊν ςτθ βαςικι 
εκπαίδευςι του  

 πρζπει να απαντά ςτισ εςωτερικζσ διεργαςίεσ και προβλθματιςμοφσ του κάκε εκπαιδευτικοφ, 
ςτισ ανάγκεσ του για περαιτζρω εξζλιξθ, ζρευνα και αναηιτθςθ ςτθν επαγγελματικι, 
κοινωνικι και προςωπικι του ηωι  
 

Ειδικότερεσ προτάςεισ  

 Αναβάκμιςθ και ποιοτικι οργάνωςθ επιμορφωτικϊν κεςμϊν όπωσ τα ΠΕΚ που να 
διακζτουν οικονομικι αυτοτζλεια, αυτοδυναμία και ευελιξία, με εξακτίνωςθ ςτισ ζδρεσ 
κάκε Νομοφ ι Εκπαιδευτικισ Περιφζρειασ  

 Δυνατότθτα υλοποίθςθσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ 
και διαμόρφωςθ πλαιςίου και κινιτρων για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των προγραμμάτων  

 Ειδικι χρθματοδότθςθ ςχολικϊν μονάδων για τθν κάλυψθ αναγκϊν ενδοςχολικισ 
επιμόρφωςθσ 

 Θεςμοκζτθςθ περιοδικισ επιμόρφωςθσ θ οποία να γίνεται τρεισ φορζσ κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςυνολικισ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ του εκπαιδευτικοφ με απαλλαγι από τα 
διδακτικά του κακικοντα. Η χρονικι τθσ διάρκεια είναι δυνατόν να κακορίηεται και να 
προςαρμόηεται ςτισ ιδιαίτερεσ οικονομικζσ και εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ (τετράμθνθ, 
εξάμθνθ, ετιςια κλπ.) 

 Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με εξειδικευμζνο χαρακτιρα, με τθν 
επιςτθμονικι ευκφνθ υλοποίθςθσ από τα Παιδαγωγικά Τμιματα και τισ Παιδαγωγικζσ 
Σχολζσ των Α.Ε.Ι. 

 Επιμορφωτικζσ δυνατότθτεσ που να καλφπτουν το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν τθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρίσ διακρίςεισ και εξαιρζςεισ. Ενεργοποίθςθ ςτθν 
κατεφκυνςθ αυτι των Σχολϊν τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν που 
υπθρετοφν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, όπωσ τα Τμιματα Μουςικϊν Σπουδϊν, 
ΤΕΕΦΑ, Θεατρικισ Αγωγισ, Πλθροφορικισ, Καλϊν Τεχνϊν, Ξενόγλωςςων Τμθμάτων (με 
δυνατότθτα υλοποίθςθσ προγραμμάτων ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ κακϊσ και εξ’ 
αποςτάςεωσ προγράμματα εκπαίδευςθσ) 

 Ειςαγωγικι Επιμόρφωςθ νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν που να επιδιϊκει τον 
προςανατολιςμό τουσ ςτθν ςχολικι πράξθ και πραγματικότθτα, ςτθν οργάνωςθ ςχολικισ 
ηωισ, ςτθ λειτουργία του ςχολείου και των παραγόντων που το ςυλλειτουργοφν. Τα 
προγράμματα ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ κα αρχίηουν και κα ολοκλθρϊνονται κατά το 
πρϊτο ζτοσ του διοριςμοφ τουσ και κα περιλαμβάνουν τρεισ φάςεισ: ςτθν αρχι του 
ςχολικοφ ζτουσ με ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ, ςτο μζςον τθσ ςχολικισ χρονιάσ με 
ανατροφοδότθςθ και ςτθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ όπου κα κατατίκενται για ανάλυςθ 
και προβλθματιςμό οι εμπειρίεσ που αποκτικθκαν.  

 Υλοποίθςθ ειδικϊν επιμορφωτικϊν προγραμμάτων για τθν κάλυψθ των επιμορφωτικϊν 
αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν που αναλαμβάνουν κζςεισ ευκφνθσ, όχι μόνο κατά τθν 
ζναρξθ των κακθκόντων τουσ αλλά και περιοδικά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ 
(διευκυντζσ ςχολείων, υποδιευκυντζσ, υπεφκυνοι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, 
πολιτιςτικϊν κεμάτων, αγωγισ υγείασ, κ.λ.π.)  
 
 

 Η Δθμοκρατικι Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ κατακζτει τισ κζςεισ τθσ για τθν 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και καλεί τθν θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ αλλά και τισ 
ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ του κλάδου να πάρουν κζςθ ςτο ηιτθμα αυτό με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ.  

 Η εποχι τθσ ςτείρασ αντιπολιτευτικισ προςζγγιςθσ, ζχει περάςει οριςτικά. Το ίδιο οριςτικά ζχει 
απαξιωκεί το "όχι ςε όλα" που δυςτυχϊσ πολλζσ φορζσ ιταν θ μόνιμθ ςυνδικαλιςτικι επωδόσ για 
κάποιουσ. Η εκπαίδευςθ χρειάηεται, προτάςεισ, ιδζεσ, ςφνκεςθ, διάλογο. 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


