
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 2005 
 
 
Αρχική εκπαίδευση και επιµόρφωση υψηλής ποιότητας  
 για εκπαιδευτικό που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 
 
 
Η αναγκαιότητας της Εκπαίδευσης για Όλους αποτελεί σήµερα σηµείο συµφωνίας σε 
παγκόσµια κλίµακα. Τα παιδιά και οι νέοι και νέες κάθε χώρας έχουν το δικαίωµα 
πρόσβασης στης εκπαίδευση. Είναι δικαίωµά τους – ένα θεµελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωµα. 
 
Αλλά κατά το έτος 2005 – καθώς οι διάφορες χώρες ελέγχουν την πρόοδό τους ως 
προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας-  είναι ζωτικής 
σηµασίας να επιµείνουµε ότι µε τον όρο «εκπαίδευση» αναφερόµαστε στην ποιοτική 
εκπαίδευση. 
 
Η πολιτική σκοπιµότητα µπορεί πολύ εύκολα να θέτει ορισµένα στατιστικά στοιχεία 
στη θέση της πραγµατικότητας. ∆εν είναι αρκετό να παρέχονται κάποια θρανία σε 
µια τάξη. ∆εν είναι αρκετό να τοποθετείται ένα µη καταρτισµένο πρόσωπο, όσο 
πρόθυµο και αν είναι, µπροστά από µια οµάδα παιδιών ή νέων και να αποκαλείται 
εκπαιδευτικός. ∆εν υπάρχει εύκολος δρόµος για την παροχή ποιότητας στην 
εκπαίδευση. 
 
Η Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικών 2005 είναι η ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσουµε 
ότι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας απαιτεί καταρτισµένους εκπαιδευτικούς. 
 
Οι καταρτισµένοι εκπαιδευτικοί δεν εµφανίζονται από το πουθενά. Πρέπει να 
παρέχεται προετοιµασία – κατάρτιση και επιµόρφωση- γι’ αυτό, «το ευγενέστερο των 
επαγγελµάτων». Αυτό σηµαίνει υψηλής ποιότητας αρχική κατάρτιση, που παρέχει 
στους εκπαιδευτικούς τόσο την ακαδηµαϊκή γνώση όσο και την πρακτική άσκηση 
στις µεθόδους διδασκαλίας. Ανεξάρτητα από τη βαθµίδα στην οποία διδάσκουν, 
πρέπει να γνωρίζουν το αντικείµενό τους και να γνωρίζουν πώς να το διδάξουν. Πάνω 
από όλα, η αποστολή τους, που αποτελεί και τη βάση του επαγγέλµατός τους, είναι 
να αξιοποιήσουν το δυναµικό των παιδιών και των νέων ως προσωπικοτήτων, να 
καλλιεργήσουν ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς διακρίσεις, να τους βοηθήσουν να 
γίνουν ενεργοί και ολοκληρωµένοι πολίτες στις τοπικές κοινότητες, στη χώρα τους, 
στον κόσµο. 
 
Με αυτή την έννοια, η διδασκαλία και ο επαγγελµατισµός των εκπαιδευτικών έχουν 
βαθύτατα ηθικό χαρακτήρα. Η οικειοποίηση της ηθικής βάσης του επαγγέλµατος 
αποτελεί µέρος της προετοιµασίας για την διδασκαλία. 
 
Ο επαγγελµατισµός βασίζεται σε γνώσεις και δεξιότητες: εργασία ως µέλος 
διδακτικής οµάδας, συνεργασία µε τους γονείς και τις τοπικές αρχές, συµµετοχή στην 



οργάνωση και διοίκηση των εκπαιδευτικών µονάδων. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να µάθουν τις πρακτικές πλευρές του επαγγέλµατος 
µε τη βοήθεια έµπειρων καθοδηγητών. 
 
Η κατάρτιση για ένα ισχυρότερο εκπαιδευτικό δυναµικό περιλαµβάνει επίσης την 
παροχή συνεχούς επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης. Σε ένα κόσµο 
συνεχών και απότοµων αλλαγών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για 
συνεχή µάθηση, που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχή παραµονή τους 
στο επάγγελµα. 
 
Η προετοιµασία και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών – τόσο η αρχική όσο και η 
συνεχιζόµενη- θα πρέπει να συνιστούν ολοκληρωµένες διαστάσεις των εθνικών 
εκπαιδευτικών πολιτικών και να βασίζονται στον διάλογο ανάµεσα στις υπεύθυνες 
εκπαιδευτικές αρχές, τους υπεύθυνους για την κατάρτιση οργανισµούς και τα 
εκπαιδευτικά σωµατεία. 
 
Στη σηµερινή,  διεθνοποιηµένη κοινωνία οι κυβερνήσεις πρέπει να κατανοήσουν ότι 
ο σεβασµός του δικαιώµατος για ποιοτική εκπαίδευση και η επένδυση στον άνθρωπο 
είναι το κλειδί για τη δηµιουργία επιτυχηµένων εκπαιδευτικών συστηµάτων. Η 
προσφυγή σε εύκολους δρόµους δεν είναι η λύση. Η επένδυση στην εκπαίδευση και 
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ενός 
ισχυρότερου εκπαιδευτικού δυναµικού και για τη γενικευµένη παροχή υψηλής 
ποιότητας Εκπαίδευσης για Όλους. 
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