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Αλαθνίλωζε 
 

ηε ζπλάληεζε ηεο Δ.Ο.Ε. κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο πνπ έγηλε ζηηο 28 

επηεκβξίνπ 2017, ν θύξηνο Γαβξόγινπ ρσξίο λα θαηαζέζεη θαλέλα εηζεγεηηθό 

θείκελν, εμέθξαζε ηελ πξόζεζή ηνπ λα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο επηκόξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ.  

 Παξά ην γεγνλόο όηη ε ηαθηηθή ηεο κε θαηάζεζεο αξρηθνύ θεηκέλνπ από απηόλ 

πνπ έρεη ηελ επζύλε, δειαδή ην Τπνπξγείν, θξύβεη ηε κε ύπαξμε ζέζεσλ, ν 

ζύιινγνο «Μαθξπγηάλλεο», θαηαζέηεη ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηελ επηκόξθωζε θαη 

ηελ κεηεθπαίδεπζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ειπίδνληαο όηη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ 

αθεηεξία γόληκσλ δηαδηθαζηώλ. 

Α. Δπηκόξθωζε 

 Η επηκνξθσηηθή πνιηηηθή όπσο αλαπηύρηεθε θαη δηακνξθώζεθε ηελ 

ηειεπηαία εηθνζαεηία ππήξμε πεληρξή ωο πξνο ηελ ρξεκαηνδόηεζε, επηθαλεηαθή, 

απνζπαζκαηηθή, αζπλερήο, γξαθεηνθξαηηθή, νκνηόκνξθε θαη ηππνπνηεκέλε, 

εληαγκέλε ζε έλα νξγαλωηηθό ζρεδηαζκό εμππεξέηεζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

ηεξαξρίαο, ζπλνιηθά επθαηξηαθή κε ζηόρν λα ππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζύλζεηο.  

 Ο ηξόπνο δηακόξθσζεο θαη ην πεξηερόκελν απηήο ηεο επηκνξθσηηθήο 

πνιηηηθήο έρεη νξηζηηθά θιείζεη ηνλ θύθιν ηεο. Απαηηνύληαη κεηαξξπζκηζηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη κέηξα ζπλνιηθήο αιιαγήο ηεο θπζηνγλωκίαο θαη ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο επηκνξθωηηθήο πνιηηηθήο έηζη ώζηε άκεζα λα πξνθύςνπλ θαη ηα 

αλάινγα απνηειέζκαηα.  

Βαζηθέο αξρέο θαη ζηόρνη κηαο λέαο επηκνξθωηηθήο πνιηηηθήο  

Η επηκόξθσζε:  

 είλαη αλαπόζπαζην νπζηαζηηθό κέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνύ έξγνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ  

 δελ είλαη ζηαηηθή θαη νκνηόκνξθε, αιιά δπλακηθή, πνιύκνξθε, πνιππνίθηιε 

γηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο  

 πξέπεη λα μεθηλάεη από ην ρνιείν, λα εμππεξεηεί ην ρνιείν θαη ηνπο 

ιεηηνπξγνύο ηνπ θαη λα επηζηξέθεη ζε απηό κε ζθνπό λα γίλεη θαιύηεξν 

 ν απώηεξνο ζθνπόο ηεο  έρεη σο θαηεύζπλζε ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ 

ζρνιείνπ 

 απνηειεί δηθαίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη όρη παξαρώξεζε ηεο πνιηηείαο 

 δελ πξέπεη λα εμππεξεηεί ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη λα αθνξά ιίγνπο θαη 

πξνλνκηνύρνπο θαη θπξίσο λα κελ κεηαηξέπεηαη ζε αληηθείκελν 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο  
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 είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ε νπνία παξαθνινπζεί ηνλ εθπαηδεπηηθό ζε όιε 

ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ θαη δελ ηαπηίδεηαη απιώο κε ηελ θάιπςε ελδερόκελσλ 

θελώλ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζή ηνπ  

 πξέπεη λα απαληά ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνύ, ζηηο αλάγθεο ηνπ γηα πεξαηηέξσ εμέιημε, έξεπλα θαη αλαδήηεζε 

ζηελ επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ηνπ δσή  

 

Δηδηθόηεξεο πξνηάζεηο  

 

 Αλαβάζκηζε θαη πνηνηηθή νξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεζκώλ όπσο ηα ΠΕΚ 

πνπ λα δηαζέηνπλ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, απηνδπλακία θαη επειημία, κε 

εμαθηίλσζε ζηηο έδξεο θάζε Ννκνύ ή Εθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο  

 Δπλαηόηεηα πινπνίεζεο επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη δηακόξθσζε πιαηζίνπ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε απηώλ 

ησλ πξνγξακκάησλ  

 Εηδηθή ρξεκαηνδόηεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ 

ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο 

 Θεζκνζέηεζε πεξηνδηθήο επηκόξθσζεο ε νπνία λα γίλεηαη ηξεηο θνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε 

απαιιαγή από ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα. Η ρξνληθή ηεο δηάξθεηα είλαη 

δπλαηόλ λα θαζνξίδεηαη θαη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο (ηεηξάκελε, εμάκελε, εηήζηα θιπ.) 

 Οξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ κε εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα, κε 

ηελ επηζηεκνληθή επζύλε πινπνίεζεο από ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαη ηηο 

Παηδαγσγηθέο ρνιέο ησλ Α.Ε.Θ.   

 Επηκνξθσηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη εμαηξέζεηο. 

Ελεξγνπνίεζε ζηελ θαηεύζπλζε απηή ησλ ρνιώλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε, όπσο ηα 

Σκήκαηα Μνπζηθώλ πνπδώλ, ΣΕΕΦΑ, Θεαηξηθήο Αγσγήο, Πιεξνθνξηθήο, 

Καιώλ Σερλώλ, Ξελόγισζζσλ Σκεκάησλ (κε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη εμ’ 

απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο) 

 Εηζαγσγηθή Επηκόξθσζε λενδηόξηζησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ λα επηδηώθεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζηελ ζρνιηθή πξάμε θαη πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ 

νξγάλσζε ζρνιηθήο δσήο, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ παξαγόλησλ 

πνπ ην ζπιιεηηνπξγνύλ. Σα πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο επηκόξθσζεο ζα 

αξρίδνπλ θαη ζα νινθιεξώλνληαη θαηά ην πξώην έηνο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο θαη 

ζα πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θάζεηο: ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κε εηζαγσγηθέο 

θαηεπζύλζεηο, ζην κέζνλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κε αλαηξνθνδόηεζε θαη ζηε 

ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο όπνπ ζα θαηαηίζεληαη γηα αλάιπζε θαη 

πξνβιεκαηηζκό νη εκπεηξίεο πνπ απνθηήζεθαλ.  

 Τινπνίεζε εηδηθώλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ ζέζεηο 

επζύλεο, όρη κόλν θαηά ηελ έλαξμε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο αιιά θαη πεξηνδηθά 

ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο (δηεπζπληέο ζρνιείσλ, ππνδηεπζπληέο, 

ππεύζπλνη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ, αγσγήο 

πγείαο, θ.ι.π.)  

 



Β. Μεηεθπαίδεπζε 

 

Σν δήηεκα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ, ησλ αγώλσλ θαη ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο από ηελ ίδξπζε ηεο Δηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο ην 1922.  

Με ηνλ Ν.2327/1995 κε ηνλ νπνίνλ ηα Δηδαζθαιεία εληάρζεθαλ ζηα 

Παλεπηζηήκηα δηακνξθώζεθε κηα λέα θηινζνθία γηα ηελ κεηεθπαίδεπζε πνπ έδσζε 

νπζηαζηηθή έκθαζε ζηε βειηίωζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ.  

Η παξαπάλσ ζεζκηθή αιιαγή ζηελ θπζηνγλσκία ηνπ ζεζκνύ ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο έγηλε δεθηή από ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο κε 

ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:  

 Απνηεινύζε ζεηηθή ππέξβαζε κε ηελ έλλνηα ηεο απαγθίζηξσζεο ηνπ ζεζκνύ 

από ηνλ θξαηηθό έιεγρν 

 Έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ  (δαζθάινπο 

θαη λεπηαγσγνύο) λα θνηηήζνπλ ζηα Δηδαζθαιεία θαη θπξίσο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ θαηνηθνύζαλ εθηόο ηεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο. 

 Παξείρε ζαθή ηζνηηκία ησλ δηπισκάησλ κεηεθπαίδεπζεο κε ηνπο πηπρηνύρνπο 

Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ εμαζθαιίδνληαο ζπλάκα ην δηθαίσκα γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε πιήζνο εθπαηδεπηηθώλ πνπ δελ είραλ κέρξη ηόηε ηε 

δπλαηόηεηα.  

 Εληζρύζεθε κε λνκνζεηηθή δηάηαμε ν δεκνθξαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο δηνίθεζεο 

ησλ Δηδαζθαιείσλ κέζσ ηεο θαηνρύξσζεο ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κεηεθπαηδεπόκελσλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαη ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε 

εηδηθήο ζύλζεζεο ε νπνία είρε ζθνπό ηε ζπιινγηθή αληηκεηώπηζε όισλ ησλ 

ζεκάησλ.  

Η απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηηο αξρέο ηνπ 2011 λα πξνρσξήζεη 

ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο κεηεθπαίδεπζεο έρεη θαηαγξαθεί σο καύξε ζειίδα 

ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ θαη νη επζύλεο γηα όζνπο ζπλεηέιεζαλ ζ’ απηήλ ηελ 

απόθαζε αθόκα θαη κέρξη ζήκεξα, όρη κόλνλ δελ έρνπλ αλαιεθζεί αιιά πξνθιεηηθά 

θαη απαξάδεθηα επηρεηξείηαη λα λνκηκνπνηεζεί σο πξάμε επηβεβιεκέλε εμ’ αηηίαο ηεο 

δήζελ θξίζεο ηνπ ζεζκνύ θαη ηεο θαηαζπθνθάληεζήο ηνπ από δηνηθεηηθνύο 

αμησκαηνύρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ.  

Με βάζε όισλ ησλ παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλε ηελ αλαγθαηόηεηα 

επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ, δηαηππώλνπκε κηα ζεηξά από πξνηάζεηο, ζέζεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνύο, γηα ην δήηεκα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζπγθπξίαο πνπ δηαλύνπκε. 

 

θνπόο ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

 

 Η κεηεθπαίδεπζε νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αλαζηνραζηηθήο 

ζηάζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απέλαληη ζηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο δηαξθώο 

κεηαβαιιόκελεο θνηλσλίαο, ζηε δηεξεύλεζε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ λα αμηνπνηεί ηηο λέεο 

επηζηεκνληθέο γλώζεηο ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ γηα ηελ επηινγή 

απνηειεζκαηηθώλ ιύζεσλ απαληήζεσλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ε ζύλζεηε ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθόηεηα πξνβάιιεη.  



Πξνηάζεηο 

 

 Επαλίδξπζε ησλ Δηδαζθαιείσλ ζε θάζε Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο θαη 

Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο 

 Δηακόξθσζε δηαηκεκαηηθήο δνκήο ησλ Δηδαζθαιείσλ θαη αλάπηπμε 

επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ζρνιέο ησλ ΣΕΕΦΑ, Ξελόγισζζσλ 

ηκεκάησλ, ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, Θεαηξηθήο Αγσγήο, ρνιήο Καιώλ 

Σερλώλ θιπ. ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα λα θνηηνύλ ζηα  Δηδαζθαιεία 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ θαη θπξίσο εθείλσλ  πνπ πξνέξρνληαη 

από εηδηθόηεηεο εθηόο ΠΕ70 (δάζθαινη) θαη ΠΕ60 (λεπηαγσγνί) . 

 Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ έηζη ώζηε λα εληζρπζεί έκπξαθηα 

ε επηδεηνύκελε δηαζύλδεζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο κε ηε δσληαλή θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.  

 Σν πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ λα πεξηιακβάλεη έλαλ θνξκό 

βαζηθώλ καζεκάησλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη από ηε δηάρπζε καζεκάησλ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη ηελ ύπαξμε ηθαλνύ αξηζκνύ επηιεγόκελσλ 

καζεκάησλ ζε θαηεπζύλζεηο ή θύθινπο ζπνπδώλ έηζη ώζηε ν θάζε 

κεηεθπαηδεπόκελνο λα δηακνξθώλεη ην δηθό ηνπ πξόγξακκα ζην πιαίζην κηαο 

γεληθόηεξεο θνηλήο δνκήο.  

 Θα πξέπεη λα δίδεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε έξεπλαο-δξάζεο, κηα θαη έρεη 

κεγαιύηεξε αμία ε γλώζε ησλ ηξόπσλ πξόζβαζεο ζηε γλώζε θη όρη ε 

θαηαλάισζε «θαζηεξσκέλσλ» γλώζεσλ.  

 Αλάζεζε ζηα Δηδαζθαιεία θαη δπλαηόηεηα πινπνίεζεο κε εηδηθή 

ρξεκαηνδόηεζε, βξαρύρξνλσλ πξνγξακκάησλ εμεηδηθεπκέλεο, ζεκαηηθήο θαη 

ζηνρεπκέλεο επηκόξθσζεο, πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (εηδηθή αγσγή, λέεο ηερλνινγίεο, νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή, εθπαίδεπζε ειιελνπαίδσλ 

εμσηεξηθνύ κε ζπκκεηνρή θαη εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα πξνέξρνληαη από ηελ 

νκνγέλεηα, ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο καζεηώλ, 

εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ, έξεπλαο θαη κεζνδνινγίαο). 

 πκπεξαζκαηηθά, ηνλίδνπκε ηελ αλάγθε λα επαληδξπζεί θαη λα 

απνθαηαζηαζεί ν δεκόζηνο αθαδεκαϊθόο ραξαθηήξαο ηεο κεηεθπαίδεπζεο ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηαηί πηζηεύνπκε όηη ηα Δηδαζθαιεία ζπληζηνύλ κηα ζεκαληηθή δνκή 

γηα ηε δηαξθή επηκόξθσζε θαη ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά γηα λα επηθέξνπκε νπζηαζηηθέο θαη καθξνρξόληεο αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ελόο ζρνιείνπ πνπ ζα πξνσζεί 

θαηλνηόκεο δξάζεηο, πνπ ζα θαιιηεξγεί ηνλ θξηηηθό ιόγν θαη ζα αλαπηύζζεη ηελ 

παηδαγσγηθή απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.   

 Καινύκε ηε ΓΟΔ λα αλαιάβεη πξωηνβνπιίεο γηα ηελ νπζηαζηηθή 

ζπδήηεζε ζηε βάζε ηνπ θιάδνπ όιωλ ηωλ ζεκάηωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν ν θιάδνο λα κελ θάλεη δηάινγν ζην 

εζωηεξηθό ηνπ γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη λα ηξέρεη θάζε θνξά λα πξνιάβεη ηηο 

εμειίμεηο. Οη δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο δελ κπνξεί λα γίλνπλ παξά κόλν κέζα 

από νκάδεο εξγαζίαο ηωλ ζπλαδέιθωλ, εθδειώζεηο, επηζηεκνληθέο εκεξίδεο, 

ζπλέδξηα, από δηαδηθαζίεο δειαδή πνπ κέρξη πξόηηλνο θάπνηνη ζηνρνπνηνύζαλ γηαηί 

θνβόληνπζαλ όηη ζα απνθαιπθζεί κέζα από ηέηνηεο δξάζεηο όηη δελ έρνπλ ζέζεηο! 



 Η επνρή ησλ θξαπγώλ θαη ησλ εύθνισλ ιόγσλ έρεη πεξάζεη νξηζηηθά. Σν ίδην 

νξηζηηθά έρεη απαμησζεί θαη ην "όρη ζε όια".  

 

Η εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη, πξνηάζεηο, ηδέεο, ζύλζεζε, δηάινγν. 

 

 

Γηα ην Δ.. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

   

 


