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Αθήνα, 25.8.2003  
Α.Π:121 
  
Προς 
  
τον  Υπουργό   Παιδείας κ. Π. 
Ευθυµίου 
  
τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ν. 
Γκεσούλη  
  

  
ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικές άδειες 

  
Κύριοι Υπουργοί, 

  
Ασφαλώς σας είναι γνωστό ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει σήµερα πιο µεγάλη ση-

µασία σε σύγκριση µε το παρελθόν, γιατί οι εξελίξεις σε όλους τους τοµείς της επιστήµης και της τε-
χνολογίας και η ανανέωση των γνώσεων ακολουθούν επιταχυνόµενους ρυθµούς. Η πρόσκτηση νέων 
γνώσεων και η ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών και διδακτικών µεθόδων και πρακτικών, που θα αντα-
ποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, προβάλλουν σήµερα ως επιτακτική ανάγκη.  

 Η ανανέωση του επιστηµονικού και παιδαγωγικού εξοπλισµού των εκπαιδευτικών εµφανίζε-
ται πιο επιβεβληµένη, καθώς στις περισσότερες πανεπιστηµιακές σχολές εκπαίδευσης των εκπαιδευ-
τικών η κατάρτιση στις επιστήµες της αγωγής είναι υποβαθµισµένη, µε πολύ µεγάλη δική σας ευθύ-
νη. Το αποτέλεσµα είναι πολλοί εκπαιδευτικοί να ξεκινούν το διδακτικό τους έργο χωρίς να έχουν 
προετοιµαστεί µε τον καλύτερο τρόπο.  

Η ουσιαστική κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, της µακράς διάρκειας επιµόρφωσης και η υπο-
κατάστασή της από ανοργάνωτα µικρής διάρκειας σεµινάρια αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, χω-
ρίς συνοχή, ειρµό και σχεδιασµό, υπήρξε ένα από τα πιο αρνητικά στοιχεία της εκπαιδευτικής πολι-
τικής των τελευταίων χρόνων.  

Είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο το γεγονός ότι, σε µια περίοδο που οι πάντες επικαλούνται την 
ανάγκη της µορφωτικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών, µε την πρακτική που ακολουθείτε τη 
στερείτε από πολλούς εκπαιδευτικούς που έχουν έχουν γίνει δεκτοί από το Πανεπιστήµιο για µετα-
πτυχιακές σπουδές, απορρίπτοντας τις αιτήσεις τους για έγκριση εκπαιδευτικής άδειας. Αυτή η 
καινοφανής πρακτική είναι ιδιαίτερα επιζήµια για τη δηµόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. 

Το επιχείρηµα που συνήθως προβάλλεται, ότι δήθεν το αντικείµενο πολλών τέτοιων 
µεταπτυχιακών σπουδών δεν έχει σχέση µε την εκπαίδευση, είναι σαθρό. Η εκπόνηση µιας 
µεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής δεν περιορίζεται στο συγκεκριµένο αντικείµενο της
εκάστοτε µελέτης, αλλά απλώνεται σε όλη την έκταση µιας συγκεκριµένης γνωστικής περιοχής. 
Εξάλλου, εκείνο που κυρίως αποκοµίζουν οι µεταπτυχιακοί σπουδαστές είναι η οικειοποίηση της
επιστηµονικής µεθόδου και των επιστηµονικών εργαλείων που αφορούν ένα επιστηµονικό πεδίο και
όχι συγκεκριµένες γνώσεις. Εποµένως, το όφελος που προκύπτει για τους εκπαιδευτικούς που
εκπονούν τέτοιες εργασίες είναι σε κάθε περίπτωση πολύ σηµαντικό, και αυτό αντανακλά ασφαλώς 
και στην ίδια την Εκπαίδευση. Εξάλλου, µπορεί να προβάλλεται ένα τέτοιο επιχείρηµα, όταν 
απορρίπτονται ακόµη και αιτήσεις εκπαιδευτικών για µεταπτυχιακές σπουδές σε τοµείς όπως ο
κοινωνικός αποκλεισµός και ο ρόλος της εκπαίδευσης ή η Συµβουλευτική και ο Επαγγελµατικός
Προσανατολισµός στην Εκπαίδευση, ενώ την ίδια στιγµή και στην ίδια περιοχή εγκρίνεται
εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα την αντισφαίριση; 

Αν, πάλι, οι λόγοι µη έγκρισης των εκπαιδευτικών αδειών είναι οικονοµικοί, εµείς, από την 
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πλευρά µας, θεωρούµε ότι το όφελος που προκύπτει από την επιστηµονική αναβάθµιση του
εκπαιδευτικού δυναµικού αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το µέλλον της χώρας.  

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούµε την επανεξέταση της πολιτικής που ακολουθείτε 
τελευταία σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες παροχής των εκπαιδευτικών αδειών, µε στόχο να 
παρέχονται εκπαιδευτικές άδειες σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιτυγχάνουν σε σχετικές
εξετάσεις χωρίς περιορισµούς. 

  

Κύριοι Υπουργοί, 

  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί:  

  

•        να εξασφαλίσετε τις αναγκαίες πιστώσεις για την έγκριση όλων των εκπαιδευτικών 
αδειών που πληρούν τις προβλεπόµενες από το Νόµο προϋποθέσεις· 

•        να προχωρήσετε, σε συνεργασία µε την ΟΛΜΕ, στη διαµόρφωση ενός λειτουργικού και 
σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές άδειες και τις ειδικές υποτροφίες
για τους εκπαιδευτικούς, µε πρόβλεψη δικλείδων ασφάλειας για την αξιοποίηση των
µεταπτυχιακών σπουδών  προς όφελος της Εκπαίδευσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή από 
την επόµενη σχολική χρονιά. 

  

Μόνο έτσι θα υπηρετούνται αποτελεσµατικά τόσο οι επιδιώξεις των συναδέλφων όσο και οι γε-
νικότερες ανάγκες της Εκπαίδευσης.  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

  

Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

  

Α. Αντωνάκος             Γρ. Καλοµοίρης 

  

  

  

  
  

Σελίδα 2 από 2ΟΛΜΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 2003

5/8/2004file://E:\ypethekpad0803.htm


