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Σχετικά με το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο αντικείμενο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» 
 

 Φαίνεται δυστυχώς ότι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, που θα μπορούσε να έχει 
θετικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία κάτω από συγκεκριμένους όρους, 
ακυρώνεται από την προχειρότητα και την αλαζονική συμπεριφορά του Υπουργείου 
Παιδείας.  
 Συγκεκριμένα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ, υποχρέωσε τον ΟΕΠΕΚ να 
υλοποιήσει – διεκπεραιώσει επιμορφωτικό πρόγραμμα (2 ημερών!!) στο αντικείμενο 
«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» και μάλιστα κατά τη διάρκεια που 
διεξάγεται το 15ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. 
Το πρόγραμμα αυτό έχει εκπονηθεί από μία επιτροπή άγνωστης σύνθεσης (υπό τον 
κ.Ματσαγκούρα), χωρίς να είναι γνωστοί οι άξονες και η στόχευσή του,  χωρίς να 
ξεκαθαρίζεται ο τρόπος χρηματοδότησής του και χωρίς να έχει αποφασιστεί η 
τελική μορφή του «Νέου Λυκείου».  
 Το Υπουργείο Παιδείας για επικοινωνιακούς λόγους και αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μιας βιαστικής εφαρμογής 
του «Νέου Λυκείου», επέβαλλε την υλοποίησή του μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια.  
 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι ενώ η πρόσκληση από τον ΟΕΠΕΚ προέβλεπε 
ως χρονικό διάστημα  υποβολής των αιτήσεων, την περίοδο από 19/5/2011 έως 
30/05/2011, ο Ειδ. Γραμματέας απέστειλε την πρόσκληση στις Δ/νσεις και Γραφεία 
Εκπ/σης στις 27/05/2011.  Στα σχολεία κοινοποιήθηκε την τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων από τους συναδέλφους. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται τόσο για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του 
προγράμματος κατά τη διάρκεια του 15ου Συνεδρίου όσο και για τη μη έγκαιρη 
ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Θεωρούμε ότι τέτοιες πρακτικές αποκλεισμού 
των συναδέλφων εξυπηρετούν μόνον όσους επιχειρούν να φορτώσουν τα όποια 
προβλήματα της εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς και εγείρει ενστάσεις ως προς 
την επιλογή αυτών που θα επιμορφωθούν.  
  

Ζητάμε: 
 
α. Την παράταση υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο 
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα  
β. Τη μετάθεση διεξαγωγή του Προγράμματος στις αρχές Σεπτεμβρίου.  
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