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                ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΜΕ  
                ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 
   Να ενταχθεί στη βασική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και η 
παιδαγωγική κατάρτιση.  
 Επιµόρφωση των καθηγητών, µε τη συνεργασία των ΑΕΙ, µε δηµοκρατική 
οργάνωση και ενεργό συµµετοχή των επιµορφουµένων. Ουσιαστική εισαγωγική 
επιµόρφωση µετά το διορισµό. Ετήσια περιοδική επιµόρφωση µε απαλλαγή από 
τα διδακτικά καθήκοντα για όλους τους εκπαιδευτικούς. Πολύµορφη, 
βραχύχρονη επιµόρφωση µε τις ίδιες, όπως παραπάνω, προϋποθέσεις (ΑΕΙ, 
απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα κ.λπ.). 
 Θεσµοθέτηση της µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και σύνδεσή της µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Φορέας πρέπει 
να είναι τα ΑΕΙ. Η επιλογή µεταξύ των υποψηφίων να γίνεται µε αξιοκρατικές 
και αδιάβλητες διαδικασίες, ενώ πρέπει να προβλέπονται κίνητρα τόσο για τους 
µετεκπαιδευόµενους όσο και για τους διδάσκοντες και επιβλέποντες καθηγητές. 
 Ουσιαστική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ) και διεύρυνση και ενίσχυση των προγραµµάτων ανταλλαγής 
εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 
(απόσπασµα από την απόφαση του 13ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ) 

1. Η σηµασία της επιµόρφωσης 
Οι εκπαιδευτικοί ασκούν ένα σύνθετο επάγγελµα που απαιτεί υψηλού επιπέδου 

γνώσεις και προσόντα. H επιµόρφωσή τους ήταν και παραµένει µια βασική αναγκαιότητα 
για τους εξής λόγους: 
• H ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης εξαρτάται άµεσα και από την κατάλληλη 

εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 
• Oι εξελίξεις και η ανανέωση των γνώσεων σε όλους τους τοµείς της γνώσης και της 

επιστήµης ακολουθούν επιταχυνόµενο ρυθµό. 
• Στους τοµείς της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας πραγµατοποιούνται διαρκώς νέες 

έρευνες, δοκιµάζονται νέοι τρόποι διδασκαλίας και εµπλουτίζεται διαρκώς η σύγχρονη 
εκπαιδευτική τεχνολογία. 

• H επιµόρφωση διαδραµατίζει στρατηγικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια για την 
αναβάθµιση της εκπαίδευσης και στην ποιοτική ανανέωση των παιδαγωγικών 
πρακτικών. 

• H συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν 
παρακολουθήσει περιορισµένα µαθήµατα παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης 
κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών, γεγονός που τους οδηγεί όχι πλήρως 



 2

προετοιµασµένους στο διδακτικό επάγγελµα και ενισχύει τον εµπειρισµό και την 
αναπαραγωγή ξεπερασµένων διδακτικών µεθόδων.  

• Η σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη µετατροπή 
της Ελλάδας από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής µεταναστών, µε σοβαρές 
επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο.  

• Με τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και µε την 
κυριαρχία της κινούµενης εικόνας στους τοµείς ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, 
µεταβάλλονται αντίστοιχα και οι ανάγκες που καλείται το σχολείο να καλύψει.  

• Ειδικότερα για τους καθηγητές/-τριες της ΤΕΕ η επιµόρφωση είναι επιβεβληµένη και 
για ειδικότερους λόγους, που έχουν σχέση µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προβλήµατα 
αυτού του χώρου, όπως είναι οι σοβαρές ελλείψεις στα προγράµµατα σπουδών, οι 
ραγδαίες εξελίξεις σε ποικίλους τοµείς της τεχνολογίας, η απουσία διδακτικών βιβλίων, 
ο σηµαντικός ρόλος των εργαστηρίων κ.λπ.  
 
Η αρχική εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να απαντούν στις 

παραπάνω ανάγκες και ταυτόχρονα να καλύπτουν και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από 
τις νέες ανάγκες της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. 

2. Σύντοµη ιστορική αναδροµή 
Το 1985 σηµατοδοτεί κάποιες αλλαγές στον τοµέα της επιµόρφωσης. Με την 

ψήφιση του Ν. 1566/85 ως σκοποί της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ορίζονται: (α) η 
ενηµέρωση των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών σχετικά µε βασικά ζητήµατα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και (β) η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν 
σχετικά µε τις εκπαιδευτικές εξελίξεις (άρθρο 28).  

Ως προς τις µορφές και τη διάρκεια των επιµορφωτικών προγραµµάτων, ο νόµος 
προβλέπει (α) την εισαγωγική επιµόρφωση, που είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, (β) την 
ετήσια επιµόρφωση, για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συµπληρώσει πέντε έτη 
υπηρεσίας, που παρέχεται παράλληλα µε την άσκηση και διδακτικού έργου που απαιτείται 
για την εκπλήρωση των στόχων της επιµόρφωσης, και (γ) περιοδικές επιµορφώσεις, που 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε περιφερειακή ή 
πανελλαδική κλίµακα και αφορούν την υποστήριξη αλλαγών στην εκπαίδευση. 

Με τον ίδιο νόµο (άρθρο 29) θεσµοθετούνται τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά 
Κέντρα (ΠΕΚ), που ορίζονται ως φορείς επιµόρφωσης µαζί µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου, τα ΠΕΚ λειτουργούν σε µεγάλες πόλεις της 
χώρας, ενώ µπορούν να λειτουργούν και µε παραρτήµατα σε µικρότερα αστικά κέντρα. 
Ωστόσο, η διευθέτηση των περισσότερων ζητηµάτων σχετικά µε την οργάνωση και τη 
λειτουργία των ΠΕΚ παραπέµπεται στην έκδοση αντίστοιχων Π.∆.  

Τέλος, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε ειδικότητες που αφορούν κυρίως τη 
Τεχνική –Επαγγελµατική Εκπαίδευση ανατίθεται στην ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ (σήµερα 
ΑΣΠΑΙΤΕ).  

Με τον ίδιο νόµο (άρθρο 30) προβλέπεται µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της 
προσχολικής και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα προβλέπεται και 
µετεκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στο πλαίσιο των µεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. 
Ωστόσο, µόλις το 1992, µε την ψήφιση και του Ν. 2009/92, το Υπ. Παιδείας έθεσε σε 
εφαρµογή τις διατάξεις του νόµου για την ίδρυση των ΠΕΚ και αξιοποιώντας πόρους του 
Ε.Κ.Τ. ίδρυσε και έθεσε σε λειτουργία τα πρώτα ΠΕΚ.  

Μέχρι το 1992 λειτουργούσε η ΣΕΛΜΕ, στην οποία επιµορφώνονταν 800 
καθηγητές κάθε χρονιά σε ετήσια προγράµµατα και µε απαλλαγή από τα διδακτικά 
καθήκοντα. 
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Μακροπρόθεσµα η λειτουργία των ΠΕΚ ατόνησε, καθώς µετά το 1994 σταµάτησαν 
τα προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. Σήµερα ο ρόλος τους στην επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών είναι επουσιώδης και ουσιαστικά περιορίζεται στη λεγόµενη 
«εισαγωγική επιµόρφωση».  

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ επιχειρήθηκε να εφαρµοστούν, παράλληλα µε τη 
λειτουργία των ΠΕΚ, ευέλικτες µορφές επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ευρείας ή 
περιορισµένης εµβέλειας. Στόχος τους υπήρξε η κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών και 
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της ακολουθούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής, που 
προέκυπταν από την προώθηση αλλαγών στην εκπαιδευτική διαδικασία. ∆εν είναι 
υπερβολή να λεχθεί ότι σχεδόν κάθε ενέργεια στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ που αφορούσε 
µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα προέβλεπε και µια επιµορφωτική διάσταση 
στο πλαίσιό της.  Τα τρίµηνης διάρκειας επιµορφωτικά προγράµµατα των ΠΕΚ 
αντικαταστάθηκαν από ευέλικτα επιµορφωτικά προγράµµατα µέσης διάρκειας (περίπου 40 
ωρών), ανάµεσα στα οποία µπορούσε να επιλέξει κάθε εκπαιδευτικός εκείνα που τον/την 
ενδιέφεραν.  

Τελευταία, ολοένα και περισσότερο ενισχύεται ο ρόλος και η επίδραση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ σε όλους τους τοµείς της ελληνικής εκπαίδευσης, συνεπώς 
και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Για να συµπληρωθεί η ιστορική διάσταση της επιµορφωτικής πολιτικής των 
τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, αναφέρουµε συνοπτικά τα βασικά νοµοθετικά ή άλλα 
σχετικά κείµενα που πρέπει να ληφθούν υπόψη: 
 
• Οι θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε την 

επιµόρφωση.  
• Τα πορίσµατα των διαδοχικών Οµάδων Εργασίας που κατά καιρούς συγκροτήθηκαν 

στο πλαίσιο του ΥΠΕΠΘ. 
• Τα προγραµµατικά και απολογιστικά κείµενα σχετικά µε την εφαρµογή επιµορφωτικών 

προγραµµάτων στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, καθώς και οι αποφάσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ. 

• Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε την επιµόρφωση (νόµοι 1566/1985, 
1824/1988, 2009/1992, 2986/02, Π∆ 250/1992 και άλλες σχετικές νοµοθετικές 
ρυθµίσεις). 

• Οι κατευθύνσεις και οι προσανατολισµούς της ΕΕ σχετικά µε την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, µε τους οποίους έχουµε εκφράσει  την αντίθεσή µας [βλ. Απόφαση 13ου 
Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, σελ. 7]. 

 
3. Η σηµερινή κατάσταση 

Η πολυτυπία και η έλλειψη συντονισµού και οργάνωσης χαρακτηρίζει την 
κατάσταση που επικρατεί σήµερα στον τοµέα της επιµόρφωσης. Έτσι, η επιµόρφωση 
παρέχεται είτε από σχετικά εξειδικευµένους εκπαιδευτικούς φορείς (ΠΕΚ και ∆ιδασκαλεία 
για τους εκπαιδευτικούς της ΠΕ), αλλά και από µια ποικιλία άλλων φορέων και 
προγραµµάτων στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ή άλλων, χρηµατοδοτούµενων και µη, 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Αντίστοιχα και η διάρκεια της επιµόρφωσης ποικίλλει, 
καθώς µπορεί να είναι µικρής (π.χ. προγράµµατα 40 ωρών των ΠΕΚ), µέσης (π.χ. το 
πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας») ή µεγάλης διάρκειας (π.χ. η διετής φοίτηση στα 
∆ιδασκαλεία). Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή κατάσταση και πρέπει να 
συζητηθούν διεξοδικά είναι: 
 
1. Ο νέος προσανατολισµός των επιµορφωτικών προγραµµάτων σε ευρωπαϊκή κλίµακα 
µε βάση τις κατευθύνσεις της Λισσαβόνας.  



 4

2. Η ουσιαστική απουσία γενικευµένου προγράµµατος περιοδικής επιµόρφωσης 
ετήσιας διάρκειας που να αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών, να τους καλύπτει, στο 
σύνολό τους, σε εύλογο χρονικό διάστηµα και να αφορά τις βασικές επιµορφωτικές 
ανάγκες τους. 
3. Η σύγχυση αρµοδιοτήτων που παρατηρείται ανάµεσα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και τον ΟΕΠΕΚ. 
4. Η ασυµµετρία που παρατηρείται στον τοµέα της µετεκπαίδευσης ανάµεσα στην 
πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς ο θεσµός των ∆ιδασκαλείων 
καλύπτει µόνο τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το στοιχείο αυτό 
δηµιουργεί εύλογα το συναίσθηµα της αδικίας ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς της ∆.Ε.. 
5. Η σταδιακή υποβάθµιση και εγκατάλειψη των ΠΕΚ, τα οποία κατά βάση 
περιορίζονται στον τοµέα της «εισαγωγικής» επιµόρφωσης. 
6. Η περιορισµένη, σχετικά, παρουσία των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
στον τοµέα της παροχής επιµορφωτικών προγραµµάτων µέσης και µεγάλης διάρκειας. 
Εξαίρεση αποτελεί, ίσως, η ευκαιριακή δραστηριοποίηση, παλαιότερα, της ΑΣΠΑΙΤΕ 
(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) στον τοµέα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ. 
7. Η ενίσχυση της παρουσίας των λεγόµενων «ειδικών» επιµορφωτικών προγραµµάτων, 
που κατά βάση πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ. Τα προγράµµατα αυτά 
παρέχονται ευκαιριακά, ασυντόνιστα και ανοργάνωτα, µε αποτέλεσµα να µην 
αποφεύγονται επικαλύψεις και να καλύπτονται πληµµελώς οι επιµορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών. 
8. Η σχετική ενίσχυση, σε σύγκριση µε το παρελθόν, της επιµορφωτικής 
δραστηριότητας των συνδικαλιστικών και επιστηµονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών, 
που παρέχεται κυρίως µε άτυπες µορφές, µέσω σεµιναρίων ή άλλου τύπου εκδηλώσεων, 
προσανατολισµένων κατά βάση στις εξειδικευµένες απαιτήσεις ενός συγκεκριµένου 
επιστηµονικού κλάδου. 
9. Η σχετική αύξηση των προγραµµάτων ενδοσχολικής επιµόρφωσης. Και εδώ όµως 
ήταν λίγες οι φορές που αυτή η µορφή επιµόρφωσης εφαρµόστηκε σωστά, ώστε να 
καλύπτει επαρκώς τις επιµορφωτικές τους ανάγκες και να επιτρέπει στους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και την 
εφαρµογή της. 
10. Η ανάπτυξη (ευκαιριακού χαρακτήρα, ωστόσο) επιµορφωτικών προγραµµάτων για 
την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας, για τη στήριξη της ένταξης ατόµων µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνήθεις τάξεις ή για την ενίσχυση παιδιών µε σοβαρές 
µαθησιακές δυσκολίες. 
11. Η ανάπτυξη, αλλά σε περιορισµένο βαθµό και µε µεγάλες ελλείψεις, επιµορφωτικών 
προγραµµάτων σχετικών µε τη διαπολιτισµική και αντιρατσιστική εκπαίδευση, την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας κ.λπ. 
12. Η απουσία ουσιαστικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Κατά κανόνα οι εκπαιδευτικοί αυτοί παρακολουθούν 
ολιγοήµερο επιµορφωτικό σεµινάριο πρόχειρα οργανωµένο, που δεν καλύπτει τις 
πολλαπλές ανάγκες τους. 
13. Η υποβάθµιση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της Τεχνικής – Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ πραγµατοποιείται κυρίως µέσα 
από τα ΕΠΕΑΕΚ µε ελλιπή και αποσπασµατικό τρόπο. Ενδεικτικά, στο 1ο ΕΠΕΑΕΚ δεν 
υπήρχε ιδιαίτερη πρόβλεψη για την ΤΕΕ, ενώ στο 2ο ΕΠΕΑΕΚ αφιερώθηκε ένα µεγάλο 
µέρος στην ΤΕΕ και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Όµως αυτή αφορούσε κυρίως 
επιµέρους προγράµµατα και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών στις ασκούµενες 
εκπαιδευτικές πολιτικές. Ελλείπει και πάλι από τον κεντρικό σχεδιασµό, η ετήσια 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ, ο διάλογος µε την εκπαιδευτική κοινότητα και οι 
ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
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14. Η ανάληψη εκτεταµένης επιµορφωτικής δραστηριότητας από φορείς της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, γεγονός που οδηγεί στην εκχώρηση σηµαντικών λειτουργιών της δηµόσιας 
εκπαίδευσης στη σφαίρα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτή η πρακτική µάλιστα συχνά 
συνεπάγεται αντίστοιχη επιβάρυνση των επιµορφωνόµενων εκπαιδευτικών. Είναι από κάθε 
άποψη απαράδεκτο η επιµορφωτική διαδικασία, που αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη της 
Πολιτείας, να καταλήγει τελικά να επιβαρύνει οικονοµικά τους εκπαιδευτικούς, παρά τις 
γλίσχρες αποδοχές τους. 

4. Kριτική στις µορφές επιµόρφωσης που έχουν προταθεί ή εφαρµοστεί 
 Tο πρότυπο επιµόρφωσης για τα Περιφερειακά Eπιµορφωτικά Kέντρα (ΠEK) που 
εφαρµόστηκε την περίοδο 1992-1993 είναι ενδεικτικό παρωχηµένης νοοτροπίας και 
συγκεντρωτικών αντιλήψεων. Λειτούργησε ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό δίκτυο 
ΠEK, όπου τα πάντα ελέγχονταν και ρυθµίζονταν απευθείας από την ηγεσία του 
Yπουργείου Παιδείας, ενώ τα ΠEK εκτελούσαν τις άνωθεν εντολές οµοιόµορφα και 
ισοπεδωτικά σε όλη την επικράτεια. Aσφαλώς η κατάσταση στα ΠEK επιδεινώθηκε στο 
βαθµό που επιχειρήθηκε να χρησιµοποιηθούν τα ΠEK ως «πεδίο δοκιµής» για την 
καθιέρωση αυταρχικών µεθόδων ελέγχου των εκπαιδευτικών, την επαναφορά των τρόπων 
αξιολόγησης του παρελθόντος κ.λπ.  

Ο σχεδιασµός και η οργάνωση των πρώτων ΠΕΚ ακολούθησαν τα σχολικά 
πρότυπα. Η τρίµηνη παρακολούθησή τους σε τρεις κύκλους κατά τη διάρκεια του έτους 
ήταν υποχρεωτική. Ο πρώτος κύκλος αφορούσε προγράµµατα εισαγωγικής, ενώ οι άλλοι 
δύο προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. 
Τα πιο σηµαντικά µειονεκτήµατα αυτού του προτύπου ήταν τα εξής: 
• Ο αυταρχικός, σχολειοποιηµένος τρόπος δοµής, οργάνωσης και λειτουργίας, που δεν 

επέτρεπε ουσιαστική συµµετοχή των επιµορφωνόµενων και αξιοποίηση των εµπειριών 
τους. 

• Η απουσία της συµµετοχής των ίδιων των επιµορφωνόµενων εκπαιδευτικών από τις 
διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των επιµορφωτικών προγραµµάτων. 

• Το αυταρχικό και αναχρονιστικό σύστηµα αξιολόγησης των επιµορφωνόµενων. 
• Η αναστάτωση της λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η 

ένταξη των εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα των ΠΕΚ σήµαινε αποσπάσεις και 
αντικαταστάσεις µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών. 

• Η υποχρέωση των εκπαιδευτικών να µετακινούνται σε µεγάλες αποσπάσεις, συχνά 
χωρίς να το επιθυµούν, για να παρακολουθήσουν τα επιµορφωτικά προγράµµατα. 

• Η συχνά χαµηλού επιπέδου ποιότητα των επιµορφωτικών προγραµµάτων, ιδίως στα 
περιφερειακά ΠΕΚ. 

• Οι σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµή και εξοπλισµό των ΠΕΚ (π.χ. βιβλιοθήκες και 
εργαστήρια). 

 
Οι αδυναµίες αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο ανάµεσα στους 

επιµορφωνόµενους εκπαιδευτικούς στα ΠΕΚ όσο και στα αντίστοιχα συνδικαλιστικά 
όργανα, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια. 

Tα αλλεπάλληλα κείµενα θέσεων για την επιµόρφωση που δόθηκαν την περίοδο 
Aπρίλης 1994 - Σεπτέµβρης 1994 εκφράζουν την αδυναµία της τότε κυβέρνησης να 
διαµορφώσει µια σταθερή και µακρόπονοη πολιτική στο ζήτηµα αυτό. Eπιβεβαίωση αυτού 
αποτελεί και η ξαφνική και αδικαιολόγητη αναστολή της λειτουργίας των ΠEK το 
∆εκέµβρη του 1994 µε το πρόσχηµα της µελέτης και αναθεώρησης του θεσµού. 
Ειδικότερα, το πρότυπο των 40ωρων επιµορφωτικών προγραµµάτων υπήρξε επίσης 
προβληµατικό, καθώς οι επικαλύψεις ανάµεσα στα ποικίλα προγράµµατα ήταν συνεχείς, 
ενώ σηµαντικές επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών παρέµεναν ακάλυπτες. Το 
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φερόµενο ως «πιλοτικό» πρόγραµµα επιµόρφωσης, εξάλλου, που οργανώθηκε από το 
Yπουργείο Παιδείας στο διάστηµα Aπρίλιος - Iούνιος 1995 µε αποσπασµατικό τρόπο και 
απαράδεκτη προχειρότητα, δεν τήρησε στοιχειώδεις διαδικασίες που απαιτεί κάθε 
αξιόπιστη προκαταρκτική (πιλοτική) έρευνα, µε αποτέλεσµα τα όποια συµπεράσµατα 
προέκυψαν να είναι αναξιόπιστα. Ωστόσο, σ’ αυτό το πρόγραµµα στηρίχθηκε το σύστηµα 
επιµόρφωσης που εφαρµόστηκε µετέπειτα. 

Tο πρότυπο για την εισαγωγική επιµόρφωση, που πρότεινε το YΠEΠΘ να 
πραγµατοποιείται σε τρεις φάσεις (προτάσεις Σεπτέµβρη 1994), δεν έλαβε υπόψη του τις 
ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που καθιστούν την εφαρµογή του 
από προβληµατική έως αδύνατη.  
Iδιαίτερα τονίστηκαν τα εξής σηµεία: 
 
• οι αυξηµένες δυσκολίες και ελλείψεις που παρατηρούνται στα σχολεία πρώτου 

διορισµού των εκπαιδευτικών στην επαρχία (συχνά σε δυσπρόσιτες και αποµονωµένες 
γεωγραφικά περιοχές) 

• η έλλειψη εµπειρίας σε µορφές επιµόρφωσης στη σχολική µονάδα 
• οι πελατειακές σχέσεις που διέπουν την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης 
• το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο της διοίκησης της εκπαίδευσης 
• η απουσία θεσµών στήριξης των εκπαιδευτικών στο έργο τους και οι ανεπάρκειες του 

θεσµού των σχολικών συµβούλων 
• η τάση που παρατηρείται τελευταία αυτά τα επιµορφωτικά προγράµµατα να παίρνουν 

ένα τυπικό, γραφειοκρατικό χαρακτήρα και να αποβλέπουν όχι τόσο στην επιµόρφωση, 
αλλά στην πειθάρχηση και τη χειραγώγησή του.  

 
Oυσιαστικά, οι προτάσεις για την ευέλικτη περιοδική επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών στον ελεύθερο χρόνο τους και µε προαιρετική συµµετοχή οδηγούσαν σε µια 
επιµόρφωση «για λίγους», χωρίς να καλύπτονται βασικές επιµορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών.  

Η µετέπειτα πολιτική στον τοµέα της επιµόρφωσης, που κατά βάση συνεχίζεται ως 
σήµερα, υπήρξε επίσης προβληµατική. Η ουσιαστική κατάργηση της µακράς διάρκειας 
επιµόρφωσης και η υποκατάστασή της από ανοργάνωτα, µικρής διάρκειας σεµινάρια 
αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, χωρίς συνοχή, ειρµό και σχεδιασµό, υπήρξε ένα από τα 
πιο αρνητικά στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Επίσης, έχουµε 
επισηµάνει τη συνεχή και σταδιακή υποβάθµιση του θεσµού των ΠΕΚ, καθώς και την 
απεµπόληση των βασικών αρχών που διεκδίκησε το εκπαιδευτικό κίνηµα για τη 
συγκρότηση και λειτουργία τους, όπως είναι οι αρχές της συµµετοχικότητας, της 
αποκέντρωσης, της διαφάνειας, των δηµοκρατικών και διαφανών διαδικασιών συµµετοχής 
και της αξιοκρατίας  σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους. 

Παράλληλα, σε µια περίοδο που οι πάντες επικαλούνται την ανάγκη της 
µορφωτικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών, έχει παγιωθεί η πρακτική να τη στερούνται 
εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που έχουν υποτροφίες ή έχουν γίνει δεκτοί από το 
Πανεπιστήµιο για µεταπτυχιακές σπουδές, εφόσον δεν τους εγκρίνονται από τα αρµόδια 
όργανα οι εκπαιδευτικές άδειες που ζητούν. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να αυξηθούν 
σηµαντικά οι παρεχόµενες πιστώσεις, ώστε να µην εµφανίζεται αυτό το φαινόµενο.  

Σε άλλες περιπτώσεις, που αφορούν κυρίως «ευέλικτα», µικρής διάρκειας 
επιµορφωτικά προγράµµατα, παρατηρήθηκε ότι συχνά η επιλογή ανάµεσα στους / τις 
υποψηφίους γίνεται µε διαβλητά κριτήρια, προκειµένου να ευνοηθεί η επαγγελµατική 
ανέλιξη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών, πέρα από κάθε έννοια αξιοκρατίας και δικαίου. 
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Σοβαρή είναι, επίσης, η έλλειψη φορέων µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που θα µπορούσε να συµβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη 
της ζήτησης για υψηλότερου επιπέδου µορφωτικά εφόδια από τους συναδέλφους.  

Μια άλλη σηµαντική διάσταση των επιµορφωτικών προγραµµάτων αφορά τις 
διαδικασίες αποτίµησής τους. Όλα τα επιµορφωτικά προγράµµατα, είτε παρέχονταν από τα 
ΠΕΚ είτε εκτός των ΠΕΚ, «αξιολογήθηκαν» µε «αντικειµενικές» διαδικασίες και 
κρίθηκαν «επαρκή» και «αποτελεσµατικά». Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση που 
επιχειρήθηκαν αλλαγές στον τοµέα της επιµόρφωσης υπήρξαν εκθέσεις που τόνιζαν την 
αναποτελεσµατικότητα και την ανεπάρκεια των προηγούµενων επιµορφωτικών θεσµών 
και πρακτικών. Αυτό συνέβη, γιατί δεν εφαρµόστηκε ποτέ κάποια ουσιαστική, 
επιστηµονικά σχεδιασµένη και συνολικού φάσµατος διαδικασία αποτίµησης των 
επιµορφωτικών προγραµµάτων από ανεξάρτητη, αντιπροσωπευτική οµάδα αξιολόγησης µε 
συµµετοχή και των ίδιων των εκπαιδευτικών.  

Αξίζει να αναφερθούν κάποια στοιχεία και για τον Οργανισµό Επιµόρφωσης των 
Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), που έχει συστήσει η Κυβέρνηση. Η ΟΛΜΕ έχει εκτιµήσει ότι 
ένας οργανισµός επιµόρφωσης εξαρτηµένος από την εκάστοτε ασκούµενη εκπαιδευτική 
πολιτική, όπως αυτός που έχει συσταθεί, δεν µπορεί να παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες και εξελίξεις και ο ρόλος του ακυρώνεται καθώς ήδη έχει µαταβληθεί σε ένα 
γραφειοκρατικό οργανισµό που επισωρεύει αντί να επιλύει τα προβλήµατα. Εξάλλου, 
παρατηρείται σύγχυση αρµοδιοτήτων ανάµεσα στον ΟΕΠΕΚ και στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, που ενισχύουν τη σύγχυση και την αβεβαιότητα στο πεδίο της επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών. Λειτουργίες όπως αυτές που αναλαµβάνει ο ΟΕΠΕΚ πρέπει να 
ανατεθούν σε έναν ουσιαστικά αναβαθµισµένο, δηµοκρατικής δοµής και λειτουργίας 
φορέα, ο οποίος, επιπλέον, µπορεί να ενοποιήσει το σύνολο των λειτουργιών 
παρακολούθησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους επιµέρους τοµείς. 

Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούµε έναν επιµορφωτικό 
οργανισµό που επιδιώκει να διασφαλίσει την «οικονοµική του αυτάρκεια µέσω προσφοράς 
αµειβοµένου έργου». Αυτή η πρακτική δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σε ό,τι αφορά τη 
φυσιογνωµία και τη λειτουργία του. Ακόµη, δεν αποδεχόµαστε την ανάληψη 
επιµορφωτικών δραστηριοτήτων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς του δηµοσίου από 
ιδιωτικούς φορείς. 

Τελευταία, παρατηρείται ότι ολοένα και περισσότερο ενισχύεται ο ρόλος και η 
επίδραση της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ σε όλους τους τοµείς της ελληνικής 
εκπαίδευσης, συνεπώς και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τους 
προσανατολισµούς και τις κατευθύνσεις της Λισσαβόνας. Η στρατηγική της Λισσαβόνας 
αποτελεί, κατά την άποψή µας, το σύγχρονο εργαλείο προώθησης των αναδιαρθρώσεων, 
ώστε να αποδοµηθεί ό,τι απέµεινε από το κοινωνικό µοντέλο, το πρότυπο απασχόλησης 
καθώς και το ρυθµιστικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας, και να διασφαλιστεί φτηνή 
εργατική δύναµη για το κεφάλαιο. Σε ό,τι αφορά ειδικά την εκπαίδευση, έχουµε εκφράσει  
[Απόφαση 13ου Συνέδριου] την αντίθεσή µας στην εκπαίδευση της αγοράς και των 
επιχειρήσεων, που προκρίνει στη θέση της µόρφωσης και της ολοκληρωµένης γνώσης την 
εκµάθηση δεξιοτήτων, τη συσσώρευση πληροφοριών και ασπόνδυλες γνώσεις, 
µετατρέποντας την εκπαίδευση σε κατάρτιση και αναπροσανατολίζοντας συνολικά το έργο 
του εκπαιδευτικού προς αυτή την κατεύθυνση. Τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία 
καθώς και οι εκπαιδευτικές «καινοτοµίες», όπως η ευέλικτη ζώνη ή η ονοµαζόµενη 
διαθεµατικότητα, µε τον τρόπο που αυτές προωθούνται, είναι διαδικασίες που ευνοούν την 
κυριαρχία του «σχολείου της αγοράς». Απαίτησή µας είναι οι εταιρείες και οι χορηγοί να 
µην εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ειδικότερα σε σχέση µε το πρόσφατο κείµενο ανακοίνωσης της ΕΕ για την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών «Βελτιώνοντας την ποιότητα της Εκπαίδευσης των 
Εκπαιδευτικών» εκφράζουµε την αντίθεσή µας µε την πρακτική που προτείνεται, να µην 
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αναφέρεται συγκεκριµένα το επίπεδο και η διάρκεια της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 
Η σχετική διατύπωση του κειµένου, ότι το Συµβούλιο «θα εξετάσει την υιοθέτηση των 
µέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου προσόντων  και του βαθµού πρακτικής 
εµπειρίας που απαιτούνται για την πρόσληψη κάποιου ως εκπαιδευτικού» είναι ανεπαρκής, 
κατά την εκτίµησή µας, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι ήδη από το 2002 οι υπουργοί 
παιδείας έχουν συµφωνήσει σε επίπεδο ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα για τη βελτίωση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.  

Παράλληλα, κενό γράµµα καθίσταται στο ίδιο κείµενο και η ρητορική για την 
αναβάθµιση της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στο βαθµό που οι 
αναγκαίοι πρόσθετοι οικονοµικοί πόροι δεν εξασφαλίζονται γι’ αυτό τον σκοπό. 

Καταλήγοντας, θεωρούµε ότι επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να 
θεωρείται απλώς η συµµετοχή σε κάποια επιµορφωτικά προγράµµατα µικρής ή µεγάλης 
διάρκειας, αλλά αναπόσπαστο µέρος της διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών, η οποία µε τη σειρά της πρέπει να συνδέεται µε τη συνολική διαδικασία 
ανάπτυξης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήµατος στο σύνολό του.  

Τόσο η µία όσο και η άλλη διαδικασία, για να έχουν επιτυχή έκβαση, 
προϋποθέτουν την οργάνωση και πραγµατοποίηση µελετών µε στόχο τη σαφή γνώση και 
αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών ανά επίπεδο και ειδικότητα, ταυτόχρονα όµως και σε ό,τι αφορά τις 
απαιτήσεις που επιβάλλει η οργάνωση ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού, δηµοκρατικού 
και ευαίσθητου στις κοινωνικές ανάγκες εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 

5. Προτάσεις  
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι βασικός για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. 

Ολοένα και περισσότερο καλούνται να εργαστούν µε µια αυξανόµενη ποικιλοµορφία 
µαθητών µε διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό και εθνικό υπόβαθρο. Αναλαµβάνουν 
µεγαλύτερο φορτίο ευθυνών τόσο στην τάξη όσο και στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Καλούνται να παρακολουθούν στενά τις σύγχρονες επιστηµονικές, 
τεχνολογικές και ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις, όπως και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις 
µεθόδους διδασκαλίας/µάθησης και τις γενικότερες εξελίξεις στις επιστήµες της αγωγής. Ο 
ρόλος τους γίνεται πιο σύνθετος, καθώς απαιτείται να έχουν στενή επαφή µε τα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τους γονείς, ποικίλους φορείς του δηµόσιου τοµέα και της 
τοπικής κοινωνίας, και τους συναδέλφους τους από άλλα σχολεία από την ίδια χώρα ή το 
εξωτερικό. Απαιτείται να είναι ενήµεροι σχετικά µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας και των εποπτικών µέσων και εργαστηρίων. Επιπλέον, 
καλούνται να ασχοληθούν µε σύνθετα κοινωνικά και προσωπικά προβλήµατα των 
µαθητών και των σπουδαστών, τις συνέπειες ενός συχνά προβληµατικού κοινωνικού 
περιβάλλοντος, που οδηγούν συχνά όχι µόνο σε µαθησιακά προβλήµατα αλλά και στην 
παραβατική και βίαιη συµπεριφορά.  

Για να µπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις σύνθετες απαιτήσεις, πρέπει να 
είναι ενηµερωµένοι σχετικά µε τις πιο πρόσφατες έρευνες στην ειδικότητά τους, καθώς 
επίσης να έχουν παιδαγωγικές γνώσεις, προκειµένου να εκτελέσουν υψηλής ποιότητας 
διδακτικό έργο. Ταυτόχρονα, είναι ουσιαστικό να υπάρξει µια σύνδεση µεταξύ των 
θεωρητικών διαστάσεων της εκπαίδευσής τους και της πρακτικής στην τάξη. Πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν  µεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήµιο και να 
κάνουν έρευνα µέσα στην ειδικότητά τους ή παιδαγωγική έρευνα και σε µεταγενέστερο 
στάδιο να επιστρέψουν στη διδασκαλία.  

Η επιµόρφωση, για να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να  σχεδιάζεται από κοινού µε 
τους άµεσα εµπλεκόµενους, δηλαδή τους επιµορφωτές/-τριες και τους/τις 
επιµορφούµενους/-ες. Πρέπει να θεσµοθετηθεί ένα σταθερό και εξελίξιµο σύστηµα 
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διαρκούς επιµόρφωσης, στηριγµένο στις σύγχρονες επιστηµονικές αντιλήψεις και στα 
αντίστοιχα ερευνητικά δεδοµένα.  

Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης δεν µπορεί να αναφέρεται µόνο στο γνωστικό 
αντικείµενο, αλλά και στην επιστηµονική γνώση που αφορά την εκπαιδευτική πράξη 
καθώς και στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να µην 
περιορίζεται στην παροχή κάποιων νέων πληροφοριών, αλλά να αναδεικνύει την 
αναγκαιότητα και τη σηµασία της αυτοµόρφωσης του εκπαιδευτικού και της 
επαγγελµατικής του ανάπτυξης.  

Προσθέτουµε ότι αντίστοιχες επιµορφωτικές ανάγκες υφίστανται και για τα 
στελέχη της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 

Παραθέτουµε στη συνέχεια πιο αναλυτικά τις προτάσεις της ΟΛΜΕ για την αρχική 
εκπαίδευση και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 
                  5.1 Αρχική εκπαίδευση –Οι θέσεις της ΟΛΜΕ 
 

Τα ζητήµατα της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών κρίνονται σηµαντικά, γιατί 
διαµορφώνουν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η οποιαδήποτε µετέπεια 
επιµόρφωση. Οι θέσεις της ΟΛΜΕ ως προς την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
∆.Ε. έχουν ως εξής: 

 
 Η επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών να γίνεται στα οικεία Τµήµατα των ΑΕΙ, 
όπως αυτό συµβαίνει µέχρι σήµερα, χωρίς να διαφοροποιείται από την κατάρτιση που 
παρέχεται σε αυτούς που ενδεχοµένως δε θα σταδιοδροµήσουν στην εκπαίδευση. 

 Να συµπληρωθούν τα προγράµµατα σπουδών των Τµηµάτων των ΑΕΙ µε µαθήµατα 
πάνω σε αντικείµενα που απουσιάζουν ή δε διδάσκονται επαρκώς στην Τριτοβάθµια, ενώ 
περιλαµβάνονται στα προγράµµατα σπουδών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (π.χ., 
Αρχαία Ελληνικά από µετάφραση). 

 Να δηµιουργηθούν στους τοµείς Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών και, όπου 
αυτοί δεν υπάρχουν, στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, ειδικά προγράµµατα κατάρτισης των 
υποψήφιων εκπαιδευτικών σε θέµατα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και 
∆ιδακτικής Μεθοδολογίας, τα οποία να οδηγούν στη χορήγηση ειδικού πιστοποιητικού 
παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης. 
Ως εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε την προηγούµενη προτείνεται η ακόλουθη: 
Η Παιδαγωγική κατάρτιση είναι δυνατό να παρέχεται και στα τµήµατα των επιµέρους 
επιστηµονικών ειδικοτήτων, που λειτουργούν στα ΑΕΙ, µε τη δηµιουργία των κατάλληλων 
προϋποθέσεων (ίδρυση αντίστοιχων τοµέων κ.λπ.). Αυτό µπορεί να γίνει και µε τη 
συνεργασία των Τοµέων Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών και των 
Παιδαγωγικών Τµηµάτων. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών. 
 Η ανάπτυξη των παραπάνω προγραµµάτων να γίνει σε συνεργασία µε τα Τµήµατα των 
επιµέρους επιστηµονικών ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΑΕΙ και η ειδική διδακτική 
των διάφορων µαθηµάτων να γίνεται από επιστήµονες των αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι 
οποίοι πρέπει να έχουν πρόσθετη εκπαίδευση στη διδακτική και επαρκή σχετική εµπειρία. 

 Τα προγράµµατα βασικής παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών 
να διαρκούν ένα τουλάχιστον ακαδηµαϊκό έτος, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης της παρακολούθησής τους και σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.  

 Να υπάρξει δυνατότητα παρακολούθησης του προγράµµατος παιδαγωγικής και 
διδακτικής κατάρτισης τόσο κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών στους διάφορους 
τοµείς επιστηµονικής εξειδίκευσης όσο και µετά τη λήψη του πτυχίου. 
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 Να υπάρξει σύστηµα συνεχούς αξιολόγησης της βασικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών 
µε βάση το οποίο θα γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις στο σύστηµα που προτείνεται 
παραπάνω. 

Η  επιτυχής παρακολούθηση του προγράµµατος παιδαγωγικής κατάρτισης, 
σύµφωνα µε την πρόταση της ΟΛΜΕ, πρέπει «να οδηγεί στη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης, 
η οποία να θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό στα σχολεία της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όταν δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις παροχής της κατάρτισης 
αυτής σε όσους το επιθυµούν». 
 
               5.3   Επιµόρφωση-Μορφές 
 
Ετήσια επιµόρφωση 

Ο κλάδος µας διεκδικεί την καθιέρωση περιοδικής επιµόρφωσης ετήσιας διάρκειας 
όλων των εκπαιδευτικών, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα. 
Είναι σαφές ότι η επιµόρφωση στη χώρα µας είναι ακόµη περισσότερο αναγκαία λόγω των 
σοβαρών ελλείψεων στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις επιστήµες της 
αγωγής και κατά συνέπεια η ετήσια επιµόρφωση θα παίξει ταυτόχρονα και το ρόλο, ως ένα 
βαθµό, της αρχικής εκπαίδευσης για πολλούς/ές εκπαιδευτικούς.  

Η απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της ετήσιας 
επιµόρφωσης είναι επιβεβληµένη. Η πείρα έχει δείξει ότι, όταν ο εκπαιδευτικός είναι 
απερίσπαστος από άλλες υποχρεώσεις, µπορεί να αφοσιωθεί στην υπόθεση της 
επιµόρφωσής του.  

Την ευθύνη όλων των επιµορφωτικών προγραµµάτων των εκπαιδευτικών την έχει ο 
Οργανισµός Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) του ΥΠΕΠΘ. 

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα να οργανώνονται από τα ΠΕΚ µε τη συνεργασία 
των ΑΕΙ, µε δηµοκρατική οργάνωση και ενεργό συµµετοχή των ίδιων των 
επιµορφωνόµενων. Σε ετήσια βάση προτείνουµε να επιµορφώνονται τουλάχιστον 5.000 
καθηγητές/-τριες, ώστε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να επιµορφωθούν το σύνολο των 
εκπαιδευτικών ∆.Ε. Οι ταχείς ρυθµοί κάλυψης των επιµορφωτικών αναγκών όλων των 
εκπαιδευτικών ∆.Ε. επιβάλλονται, ώστε να καταστεί δυνατό να επιµορφώνεται κάθε 
εκπαιδευτικός τουλάχιστον µια φορά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.  

 
Ένταξη – εισαγωγική επιµόρφωση νεοδιορίστων  
 

Αναφέρθηκε ήδη ότι βασική θέση της ΟΛΜΕ είναι η εξασφάλιση ουσιαστικής 
εισαγωγικής επιµόρφωσης, που πρέπει να παρέχεται µετά το διορισµό στην εκπαίδευση 
και να πραγµατώνεται µε ανάλογους όρους όπως και οι άλλες µορφές επιµόρφωσης. Η 
υποστήριξη και η συστηµατική καθοδήγησή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε αυτή τη 
φάση έχει κρίσιµες επιπτώσεις στην επόµενη επαγγελµατική ενασχόλησή τους.  

Τα προγράµµατα εισαγωγικής επιµόρφωσης πρέπει να πραγµατοποιούνται, 
κατά την άποψή µας, µετά το διορισµό, που πρέπει να γίνεται από τον Μάρτιο του 
προηγούµενου διδακτικού έτους, σε στενή συνεργασία ανάµεσα στον/την 
εκπαιδευτικό, το χώρο εργασίας του σχολείου και το ίδρυµα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών. Η συνεργασία µεταξύ των ιδρυµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και των 
σχολείων είναι ζωτικής σηµασίας για την αποτελεσµατικότητα των σχετικών 
προγραµµάτων. Στη διάρκεια αυτής της επιµορφωτικής διαδικασίας θα έχει την ευκαιρία 
να παρακολουθεί µαθήµατα πιο έµπειρων συναδέλφων του, ενώ  η επιµόρφωσή του δεν θα 
συνδέεται µε διαδικασίες αξιολόγησής του. 

Πέρα από την εισαγωγική επιµόρφωση, η φάση ένταξης είναι σκόπιµο να διαρκεί 
µεγαλύτερο διάστηµα (π.χ. ενός σχολικού έτους) και να επιτρέπει στους νέους 
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εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις πρόσφατα αποκτηµένες γνώσεις και ικανότητές  τους 
µε:  

• διδασκαλία µε µειωµένο ωράριο χωρίς µείωση στην αµοιβή, 
• την παρακολούθηση ενός προγράµµατος καθοδήγησης, 
• την υποστήριξη από τους συµβούλους και άλλους συναδέλφους στις καθηµερινές 

δραστηριότητές τους, 
• πρόσβαση στις κατάλληλες πηγές υποστήριξης στις καθηµερινές δραστηριότητές 

τους, και  
την ευκαιρία για σύνδεση θεωρίας και πράξης µε ένα συστηµατικό τρόπο. 
 
Βραχύχρονα προγράµµατα 
 

Καθιέρωση βραχύχρονων προγραµµάτων επιµόρφωσης ποικίλων µορφών, µε τις 
ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις (συµµετοχή των ΑΕΙ, ταυτόχρονη απαλλαγή από 
διδακτικά καθήκοντα κ.λπ.). 

Μια σκέψη είναι τα προγράµµατα αυτά να πραγµατοποιούνται το Σεπτέµβριο ή τον 
Ιούνιο, σε περίοδο που δεν γίνονται µαθήµατα στα σχολεία ή να προσδιοριστούν κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους «ηµέρες επιµόρφωσης», όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης.  
 
Μετεκπαίδευση – µεταπτυχιακά-εκπαιδευτικές άδειες 
 

∆ιεκδικούµε, επίσης, τη θεσµοθέτηση της µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Φορέας πρέπει να είναι τα ΑΕΙ. Η επιλογή µεταξύ των υποψηφίων, όταν απαιτείται, να 
γίνεται µε αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, ενώ πρέπει να προβλέπονται κίνητρα 
τόσο για τους µετεκπαιδευόµενους όσο και για τους διδάσκοντες και επιβλέποντες 
καθηγητές. Επίσης, πρέπει να διευρυνθούν τα υφιστάµενα ηλικιακά όρια. 

Γενικότερα, πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για µεταπτυχιακές σπουδές και 
να παρέχονται δυνατότητες για προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε επίπεδο 
διδακτορικού,  µέσω χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών, προκειµένου να έχουν τη 
δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί µε Master να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους 
και να βελτιώσουν το επίπεδο των προσόντων τους.  

Ως προς τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην Ελλάδα 
είναι αποσπασµατική και εξαιρετικά περιορισµένη. Αίτηµά µας είναι όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, συµπεριλαµβανοµένων του επιµορφωτικού προσωπικού και των σχολικών 
συµβούλων, να έχουν τη δυνατότητα της επαρκούς, συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης. 
Το κράτος  πρέπει να αναγνωρίσει την ευθύνη του για να διασφαλίσει ότι σε όλη τη 
σταδιοδροµία τους οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να προσαρµόσουν και να ανανεώσουν 
τις επαγγελµατικές δεξιότητές τους. Η εµπειρία και η γνώση που αποκτώνται µέσω της 
συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης πρέπει να αναγνωρίζονται επίσηµα και να συνιστούν 
βασικό στοιχείο και στη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης. 
 Η ΟΛΜΕ έχει επανειληµµένα  διαµαρτυρηθεί για την τακτική που ακολουθεί το 
Υπουργείο Παιδείας σε σχέση µε την έγκριση εκπαιδευτικών αδειών. Συγκεκριµένα, σε 
µια περίοδο που όλοι - λόγω και της απουσίας προγραµµάτων ουσιαστικής επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών - επικαλούνται την ανάγκη της µορφωτικής αναβάθµισής τους, το 
Υπουργείο Παιδείας αρνείται να εγκρίνει αιτήσεις εκπαιδευτικών αδειών που πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις του νόµου ακολουθώντας ακατανόητες και απαράδεκτες επιλεκτικές 
πολιτικές. Μ αυτή την τακτική πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη έχουν γίνει δεκτοί στα 
Τριτοβάθµια Ιδρύµατα στερούνται τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν µεταπτυχιακές 
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σπουδές. Αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα επιζήµια για τη δηµόσια εκπαίδευση και τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Επειδή οι λόγοι της µη έγκρισης εκπαιδευτικών αδειών είναι 
οικονοµικοί, εµείς, από την πλευρά µας, θεωρούµε ότι το όφελος που προκύπτει από την 
επιστηµονική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού δυναµικού αποτελεί σηµαντική επένδυση για 
το µέλλον της χώρας.  

Ζητούµε  να διατίθενται  οι αναγκαίες πιστώσεις για την έγκριση όλων των 
εκπαιδευτικών αδειών που πληρούν τις προβλεπόµενες από το Νόµο προϋποθέσεις, ώστε 
να µην υπάρχουν διακρίσεις και περιορισµοί. 

Ζητούµε, επίσης, να προχωρήσετε, σε συνεργασία µε την ΟΛΜΕ, στη 
διαµόρφωση ενός λειτουργικού και σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τις 
εκπαιδευτικές άδειες για τους εκπαιδευτικούς, µε πρόβλεψη δικλίδων ασφάλειας για 
την αξιοποίηση των µεταπτυχιακών σπουδών προς όφελος της εκπαίδευσης, το οποίο θα 
τεθεί σε εφαρµογή από την επόµενη σχολική χρονιά. Επίσης, πρέπει να προβλέπεται η 
οικονοµική στήριξη του εκπαιδευτικού για την κάλυψη εξόδων που αφορούν  τόσο στην 
αγορά των αναγκαίων υλικών από τον ίδιο, όσο και στην κάλυψη των διδάκτρων των 
µεταπτυχιακών σπουδών. Μόνο έτσι θα υπηρετούνται αποτελεσµατικά τόσο οι γενικότερες 
ανάγκες της Εκπαίδευσης όσο και οι εύλογες επιδιώξεις των συναδέλφων. 
 Προτείνουµε, τέλος, την ουσιαστική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου του ΙΚΥ 
και διεύρυνση και ενίσχυση των προγραµµάτων ανταλλαγής εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Η καθιέρωση ενός ειδικού κωδικού για τους εκπαιδευτικούς στις 
προκηρύξεις υποτροφιών του ΙΚΥ κρίνεται αναγκαία, καθώς και η πρόβλεψη 
προγραµµάτων σε αντιστοιχία µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης.  

Καταλήγοντας, τονίζουµε ότι κάθε επιµορφωτική πρωτοβουλία, για να έχει επιτυχή 
έκβαση, προϋποθέτει τη στήριξη από έρευνες που γίνονται από ανεξάρτητα  αξιόπιστα 
ιδρύµατα και ΑΕΙ, µε στόχο τη σαφή γνώση και αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης 
σε ό,τι αφορά τις γνώσεις και τις εµπειρίες των εκπαιδευτικών ανά επίπεδο και ειδικότητα, 
ταυτόχρονα όµως και σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις που επιβάλλει η οργάνωση ενός 
σύγχρονου, αποτελεσµατικού, δηµοκρατικού και ευαίσθητου στις κοινωνικές ανάγκες 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 
Κλάδοι Εκπαιδευτικών µε πολλές ειδικότητες 
 

Στους κλάδους εκπαιδευτικών στους οποίους ενυπάρχουν περισσότερες 
ειδικότητες, όπως στους ΠΕΟ4, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 κ.ά., πρέπει να προβλεφθεί 
τόσο στην αρχική τους εκπαίδευση όσο και στην επιµόρφωση κατά τη διάρκεια του 
εργασιακού τους βίου η κατάρτιση και επιµόρφωση, συµπληρωµατικά και στα άλλα 
γνωστικά αντικείµενα των ειδικοτήτων του κάθε κλάδου (π.χ. οι φυσικοί στα γνωστικά 
αντικείµενα των χηµικών, των βιολόγων κ.λπ., και αντίστροφα). Αυτό είναι απαραίτητο 
τόσο για να ενισχυθεί η δυνατότητα διδασκαλίας των µαθηµάτων β΄ ανάθεσης, όσο και για 
να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση των κλάδων µε όποιες αρνητικές συνέπειες έχει αυτό για 
το σχολείο και τον εκπαιδευτικό που θα βρίσκεται σε πολλές σχολικές µονάδες για λίγες 
ώρες. 

 
Ειδική Αγωγή 
 

Τέλος, θεωρούµε απαραίτητο να προβλεφθεί και η επιµόρφωση των καθηγητών/-
τριών στην ειδική αγωγή, ώστε  να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαντήσεις  
της ένταξης  των ΑΜΕΑ στα συνήθη σχολεία και οι σχολικές µονάδες που ανήκουν στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση να στελεχώνονται µε επιµορφωµένους καθηγητές. 
 

Το  ∆Σ της ΟΛΜΕ 


