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Οκάδα Δξγαζίαο Α1:  

 

Οξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο / καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  

(Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά βηβιία. Θεσξεηηθά πξνβιήκαηα) 

 

πληνληζηήο: 

Ζιίαο Παηίδεο  

Μέιε:  

Μαξία Γαληήι, Μηράιεο Γνπιθέξεο,  

Κψζηαο Θεξηαλφο, Παλαγηψηεο Παπιάθνο, 

σηήξεο Ρεκνχλδνο, Παληειήο Σέληεο, πχξνο Σνπιηάηνο  

 

1. Οη  νηθνλνκηθέο  - θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ε εθπαίδεπζε ζήκεξα 
Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ ζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ πιαλήηε είλαη ε απφιπηε θπξηαξρία 

ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, πνπ θηλνχληαη απφ ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

θεθαιαίνπ πξνο ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε νινθιεξσκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ηηο 

ηξάπεδεο θαη ηελ αγνξά ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη σο παγθνζκηνπνίεζε. 

Ζ βαζηθή αληίζεζε θεθαιαίνπ-εξγαζίαο, πνπ δηαηεξείηαη καδί κε ηηο άιιεο δεπηεξεχνπζεο αληηζέζεηο 

θαη δεκηνπξγεί ηελ αληζνκεξή θαηαλνκή ηνπ θεθαιαίνπ, δηαηεξεί ηηο δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο 

αλάκεζα ζηηο ηζρπξέο νκάδεο θξαηψλ θαη ηα πεξηθεξεηαθά θξάηε ζηα νπνία εληνπίδνληαη ηα κεγάια 

πξνβιήκαηα. 

Οη εγέηηδεο ηάμεηο δελ έρνπλ θακηά βνχιεζε λα ιχζνπλ ηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα, πνπ δηαξθψο 

πεξηπιέθνληαη, φπσο νηθνινγηθά-κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ελεξγεηαθέο πεγέο, θηψρεηα, πείλα, 

αλεξγία, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ξαηζηζκφο. Απμάλεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο, ε νπνία έρεη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ειαζηηθνπνίεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, απνδπλάκσζε σο 

θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ   ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη αληηθαηάζηαζε κε ηε κεξηθή απαζρφιεζε.  

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ηαρχηαηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ απμεκέλεο 

δπλαηφηεηεο λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα πεξηπιέμνπλ ηα 

πξνβιήκαηα έηζη φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο επλνψληαο ηνπο νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηζρπξνχο.  

Μέζα ζ’ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα θπξηαξρεί ε βαζηά αιινηξίσζε ηεο εξγαζίαο, ν θφβνο, ε 

αλαζθάιεηα, ε ζχγρπζε θαη ν εμαηνκηθηζκφο θαη ε δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ ηεο 

παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αθφκα δει. ηεο εθπαίδεπζεο πνπ θηλείηαη 

αλάκεζα ζην πιαίζην δηακφξθσζεο  αλαγθαίσλ ιχζεσλ θαη ηελ νξακαηηθή απειεπζέξσζε. 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλα ζχλνιν ζρέζεσλ, δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ εθδειψλνληαη κε ηε κνξθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ κεραληζκνχ-ζεζκνχ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη καζεηέο. Χο ζχζηεκα θαη πεδίν ζρέζεσλ βξίζθεηαη ζε 

εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, αιιά θαη ζε ζρεηηθή απηνλνκία πξνο απηήλ.  

Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλα αλνηρηφ ζχζηεκα αθνχ δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηελ θνηλσλία, 

αλαηξνθνδφηεζε θαη θιεηζηφ, αθνχ ιεηηνπξγεί κέζα ζ’ έλα πιαίζην αξρψλ, ζθνπψλ θαη εμαξηήζεσλ. 

Σν ζρνιείν πέξα απφ ζχζηεκα αμηψλ, ζθνπψλ θαη νξακάησλ είλαη θαη πεδίν ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

Δθθξάδεη ζ’ έλα βαζκφ ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζηξσκάησλ γηα κφξθσζε, 

δπλακηθή νξγάλσζε, επηθνηλσλία θαη εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε. Ζ εθπαίδεπζε σο ηδενινγηθφο 

κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο, έρεη ηαμηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζπλδέεηαη ζε κεγάιν  βαζκφ κε ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο πνπ εθθξάδνληαη ζηε γλψζε θαη ηελ επηζηήκεο.  

Σα φξηα ηεο ειεπζεξίαο δξάζεο ησλ παξαγφλησλ   ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη πεξηνξηζκέλα 

θαη νδεγνχλ ζε θξαγκνχο θαη εκπφδηα ζην δξφκν γηα ηελ απειεπζεξσηηθή πνξεία. Απηή ε δηαπίζησζε 

καο νδεγεί ζηελ αλάγθε λα κειεηήζνπκε ηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα απφ πνιιέο πιεπξέο θαη λα 

δψζνπκε κηα απάληεζε γηα κηα λέαο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη γηα έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

ζα αληηζηνηρεί ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο θαη ζα δίλεη κηα ηζηνξηθή πξννπηηθή. 

 

2. Σν παξαδνζηαθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα  θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζην ζρνιείν 
  Σν παξαδνζηαθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη σο βάζε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ πνπ βαζίδνληαη 

ηζηνξηθά ζηηο επηζηήκεο νη νπνίεο νξηνζεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ αηψλσλ, 19
νπ

 

θαη 20
νπ

, ιεηηνχξγεζε ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ κε ζαθή δηαθξηηφηεηα ζην αληηθείκελν θαη ηε 

κέζνδν. Ζ δηάζπαζε απηή ησλ γλψζεσλ ζεσξήζεθε αλαγθαία αθνχ ζπλδέζεθε κε ζπγθεθξηκέλα 



 2 

πξνγξάκκαηα ειάρηζηεο  βαζηθήο ζεσξεηηθήο γλψζεο, θαηάξηηζεο θαη εηδίθεπζεο κε ζηφρν ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ έληαμε ζηελ νηθνλνκία, παξαγσγή, ππεξεζίεο.  

Σν πξφγξακκα απηφ αλαγθαίν γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ 

ηζνξξνπία ησλ ζρέζεσλ, πεξηιακβάλεη ηε δηάζηαζε κηαο ηδενινγίαο ηεο  αζηηθήο ηάμεο, πνπ πξνηείλεη 

παξαδνζηαθέο αμίεο, ηζηνξηθέο θαη ζπληεξεηηθέο. Σν αλαγθαίν απηφ ζηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο 

πξφγξακκα είλαη θαηαλαγθαζηηθφ, θνξκαιηζηηθφ, απνζπαζκαηηθφ θαη δηαηεξεί ηε ζπλέρεηα κε 

απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί θαη λα εθαξκφδεηαη πιαηηά.  

Σν παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα καο νδεγεί ζην εξψηεκα σο πνην βαζκφ θαη ζε πνην βάζνο 

πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπηζηηθψλ, θνηλσληθψλ, θπζηθψλ, καζεκαηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ. 

Σα εξσηήκαηα πνπ ζα ζέζνπκε ζηελ έξεπλά καο είλαη ηα εμήο:   

1. Πνηνο είλαη ν βαζκφο ζχλδεζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηηο λέεο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηη πξνβιήκαηα ιχλεη; 

2. ε ηη βαζκφ είλαη αλαρξνληζηηθφ ζην Λχθεην θαη πψο δηαηαξάζζεηαη ζην Γπκλάζην κε ην λέν 

Γηαζεκαηηθφ Πιαίζην πνπδψλ; 

3. Αλ κπνξεί λα πινπνηεζεί ην ηζηνξηθφ αίηεκα ηεο ελνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε πνην βαζκφ είλαη απειεπζεξσηηθφ. 

4. Πνηεο είλαη νη πιεπξέο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα πξνζεγγίζεη έλα λέν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: α) θηινζνθηθή, ηζηνξηθή θαη ελλνηνινγηθή, β) 

επηζηεκνινγηθή, ηδενινγηθή, γ) παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή, ςπρνινγηθή, δ) αμηνινγηθή, θαη ε) 

θνηλσληνινγηθή. 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί λα θαηαλνεζεί κφλν ζαλ 

κηα ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα απνθηά ν καζεηήο κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε γλψζε 

γηα ηνλ θφζκν. Χζηφζν πξέπεη λα απνδερζνχκε φηη ε ελνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ κπνξεί 

λα γίλεη αξγά θαη ζηαζεξά κέζα απφ κηα ελνπνηεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηαηί έρεη εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα.  

Γηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη ε ηζηνξηθή πνξεία ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο, κηα ελφηεηα πνιχπιεπξε θαη 

αληηθαηηθή αλάκεζα ζηηο επηζηήκεο. Δπηδεηεί λέν πξνζδηνξηζκφ θαη νξηνζέηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη κεζφδσλ θαη δηαηππψλεη λέα ζεκειηψδε πξνβιήκαηα θαη δίλεη απαληήζεηο. 

 

3. Αξρέο θαη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο 
Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε εθπαίδεπζε είλαη: 

1. Καιιηέξγεηα  ελφο αλζξσπηζηηθνχ νξάκαηνο πνπ λα  εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ επξχηεξε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο 

Παηδείαο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ παηδηψκ κε ίζνπο φξνπο αλεμάξηεηα απφ θπιή, 

θχιν θαη θνηλσληθή ηάμε θαη ζξήζθεπκα. 

2. πιινγηθή δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη κνξθψλ επηθνηλσλίαο, ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο, ζπιινγηθφηεηαο  θαη αιιειεγγχεο. 

3. Αλάπηπμε ηεο ζπιινγηθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηαμηθήο ζπλείδεζεο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα, ηα 

ζπκθέξνληα θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ ηε κφξθσζε 

θαη ηε δπλακηθή έληαμε ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζηελ θνηλσλία . 

4. Γηακφξθσζε ησλ φξσλ πάιεο θαη δηεθδίθεζεο ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δηθαηνκάησλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε παγθφζκηα θαη θνηλσληθά αγαζά: ηεο εηξήλεο, ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο 

ίζεο θαη δίθαηεο θαηαλνκήο πινχηνπ. 

5. Γηακφξθσζε θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη απειεπζέξσζε ηεο γλψζεο θαζψο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νξίσλ δξάζεο θαη ζπλχπαξμεο. 

6. Καηαλφεζε ηνπ εζληθνχ θαη παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. εβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ 

παξάδνζε ησλ άιισλ. 

 

4. Αξρέο θαη ζθνπνί ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα εληαία 

δηαδηθαζία κε γεληθέο θαη εηδηθέο αξρέο.  

Ζ αθεηεξία ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο  είλαη ε εληαία ζεψξεζε, ε δηεπηζηεκνληθή θαη δηαθιαδηθή θαη 

ε δηαθξηηή ζε θάζε επηζηήκε κε κηα κνξθή δηαθξηηφηεηαο. 

1. Απνδνρή ηεο ελφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο 

(θπζηθφο θφζκνο, αλζξψπηλε ζπλείδεζε θαη δξάζε.) 
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2. Απνδνρή ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο  ησλ ζεκειίσλ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

αηζζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έηζη φπσο εμεηδηθεχεηαη, δηαηξείηαη  θαη ηαμηλνκείηαη ζε νκάδεο 

καζεκάησλ. 

3. Αμηνιφγεζε, δηάηαμε, νξγάλσζε θαη θαηαλνκή απηψλ ησλ γλψζεσλ νξηδφληηα θαη θάζεηα ζε 

ελαξκφληζε κε ηηο λνεηηθέο, εμειηθηηθέο θαη ςπρνινγηθέο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη ηηο κνξθσηηθέο 

θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ λέσλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο.   

4. Δλνπνίεζε  ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδψλ κε ηηο δηδαθηηθέο, 

καζεζηαθέο θαη αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο.  

5. χλδεζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηηο γεληθέο θαη 

εηδηθέο κεζφδνπο.  

6. Γηεξεχλεζε ηεο ελνπνίεζεο θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ πξνσζψληαο ζεσξίεο ζπκκεηξίαο, 

ηζνδπλακίαο θαη αιιεινκεηαηξνπήο ησλ γισζζψλ κε ηελ θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ζεκαζία 

ηνπ φξνπ. 

7. Καηαλφεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο γέλεζεο θαη 

θζνξάο ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ησλ  γεγνλφησλ θαη θαηλνκέλσλ ησλ νξίσλ εμάληιεζεο θαη 

θαηαζηξνθήο ελφο ζπζηήκαηνο (νηθνινγηθνχ ή θνηλσληθνχ), ζπγθξφηεζε θαη ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

8. Ζ δηδαζθαιία ηεο γεληθήο ελνπνηεκέλεο κνξθσηηθήο γλψζεο κε ηελ εηδηθή ζε θάζε κάζεκα σο 

εηδίθεπζε, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Παξάιιεια αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ, 

αηζζεηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ: Εσγξαθηθή, Λνγνηερλία, Θέαηξν, 

Κηλεκαηνγξάθνο θ.α.  

9. Απφθηεζε απφ ην καζεηή δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξηψλ κε ζηφρν ηε ιχζε θνηλσληθψλ, 

ςπρνινγηθψλ, εξγαζηαθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ. 

10. Παξνρή κφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθψλ εθνδίσλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα 

δηεθδηθνχληαη φια απηά ηα αγαζά ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο πξννπηηθήο.   

 

ΜΔΡΗΚΔ  ΠΛΔΤΡΔ ΣΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ 

 

Α. Ζ θπζηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ 

Σν ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη αηζζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κηα δηάζηαζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ζπλδέεηαη κε ην ζχλνιν ησλ αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ. 

Οη κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη ζθνπνί δηαηχπσζεο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ  είλαη νη εμήο : 

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκεληθνχ θαη ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ 
      Ηζηνξία ηνπ ζχκπαληνο, ηζηνξία ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ θφζκνπ, ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο, ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, Θεσξία θαη πεξηερφκελα ησλ επηζηεκψλ. 

      α. χκπαλ, πιαλήηεο γε, πεξηβάιινλ, άλζξσπνο, κεραλή θαη ηερλνινγία. 

      β. Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή    δξαζηεξηφηεηα, νξγάλσζε, δνκή θαη ιεηηνπξγία.     

      γ. Παγθφζκηα θαη εζληθή ηζηνξία. 

      δ. Μνξθέο επηθνηλσλίαο θαη γιψζζαο 

      ε. Αηζζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη Αμίεο. 

2. Γηακφξθσζε ελνηήησλ επηζηεκψλ θαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ 

     Α.   Φπζηθέο θαη Μαζεκαηηθέο επηζηήκεο: Αζηξνλνκία, Γεσινγία, Γεσγξαθία, Φπζηθή, Υεκεία, 

Βηνινγία, Μαζεκαηηθά θ.α. 

     Β.   Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο επηζηήκεο: Φηινζνθία, Ηζηνξία, Φηινινγία, Θεσξία ηεο 

γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο, Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Λανγξαθία, Αλζξσπνινγία, Θενινγία, Οηθνλνκία, 

Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία, Πνιηηηθή επηζηήκε. 

     Γ. Δθαξκνζκέλεο επηζηήκεο: Ζιεθηξνινγία, Μεραλνινγία, Ζιεθηξνληθή, Πιεξνθνξηθή, Ηαηξηθή, 

Γεσπνλία θ.ά.    

3. Δπεμεξγαζία ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζε έλα επίπεδν αθαίξεζεο θαη θαηάηαμε θαηά ην 

δπλαηφλ ζε γεληθέο θαη εηδηθέο. Να εξσηεζεί αλ ππάξρνπλ ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα ηα νπνία λα δηακνξθσζνχλ σο βαζηθέο επηζηήκεο ή αληηθείκελα. 

 

Β.   Φηινζνθηθέο, επηζηεκνινγηθέο, παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πιεπξέο ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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1. Οη θηινζνθηθέο-επηζηεκνινγηθέο παξάκεηξνη ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία θαη ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ, 

ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη ηε γεληθή κεζνδνινγία. 

2. Οη επηζηεκνληθέο παξάκεηξνη έρνπλ ζρέζε κε ηελ απηνηέιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο κεζφδνπ 

θάζε επηζηήκεο θαη ηε δπλαηφηεηα απινπνίεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θάζε ζηάδην ζπγγξαθήο. 

3. Οη   παηδαγσγηθέο θαη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε, ηελ ειηθηαθή αλάπηπμε 

θαη σξίκαλζε ηνπ παηδηνχ θαη ην βαζκφ πξφζιεςεο-αθνκνίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή έξεπλαο ζε θάζε βαζκίδα ηνπ ζρνιείνπ. Σν εξψηεκα εδψ είλαη αλ 

νη γλψζεηο ζα αληηζηνηρνχλ ζην κέζν φξν κηαο θνηλσλίαο, δπλακηθά πξνο ηα επάλσ ππεξβαίλνληαο 

ηα εκπφδηα θαη ηηο αδπλακίεο, θνηλσληθέο,  ςπρνινγηθέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη νη δηαξθείο δηαηαξάμεηο ή ζα ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε επηζηεκνληθψλ εληνιψλ 

πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ έλα κέζν φξν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζηαηηζηηθά-εκπεηξηθά 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ.  

 

Κξηηηθή ζηηο αξρέο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Π.. 
ην πιαίζην κηαο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο γηα ην ζρνιείν θαη ηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζην 

Γπκλάζην δηακνξθψζεθαλ απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ε Δπέιηθηε Εψλε Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ, πνπ έγηλαλ 

λφκνο ηνπ Κξάηνπο κε ην ΦΔΚ 303 θαη 304 ηνπ 2003. 

Οη ζπληάθηεο ησλ πξνγξακκάησλ δηαθήξπμαλ φηη πξνσζείηαη ε άξζε ησλ ζηεγαλψλ κεηαμχ ησλ 

επηζηεκψλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο επράξηζηεο αηκφζθαηξαο, έηζη 

ψζηε ν καζεηήο λα ειθχεηαη απφ ηε γλψζε. 

Ζ αληίιεςε απηή παξνπζηάδεηαη ζην «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν» γηα ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πνπ εμέδσζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002. Σν 

θείκελν ηνπ Π.Η. είλαη γεληθφινγν θαη ρσξίο επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Έηζη φπσο θαίλεηαη απφ ην 

παξαθάησ απφζπαζκα  ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα: «Ζ ακθηζβήηεζε ησλ  

επηζηεκνινγηθψλ αληηιήςεσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηά ην Γηαθσηηζκφ ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηεο γλψζεο, νη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηελ επνρή καο θαζψο θαη ε δηαπηζησκέλε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ππαγνξεχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε λα αλαζεσξήζεη βαζηθέο επηινγέο θαη 

θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνέιεπζε, ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή νξγάλσζεο ησλ 

ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ, ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο»
1
. 

Σν πξψην ινηπφλ ηκήκα ηνπ ζεσξεηηθνχ θεηκέλνπ δελ αλαθέξεηαη ζηηο θηινζνθηθέο, επηζηεκνινγηθέο 

θαη παηδαγσγηθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή  θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηε ζχλδεζή ηεο κε ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Σν εξψηεκα πνπ 

ηίζεηαη απφ ηελ αξρή είλαη πνηεο εξκελεπηηθέο αληηιήςεηο θαη επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο δηαηεξνχληαη 

απφ ηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηη είλαη παξαδνζηαθή επηζηεκνληθή γλψζε. Όκσο, ελψ ν 

ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ δελ αλαθέξεηαη ζε ηζηνξηθά θαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία, ηελ ίδηα ζηηγκή θάλεη 

κηα απζαίξεηε επηινγή κηαο άπνςεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο: «Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη 

είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθήο θαηεχζπλζεο. Μεηαμχ απηψλ θπξίαξρε θαη νπζηαζηηθή ζέζε έρεη ε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία, θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε, απνηειεί ηελ πιένλ παηδαγσγηθά 

νινθιεξσκέλε θαη εμνξζνινγηζκέλε επηινγή, πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ην ζρνιείν, ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί νιηζηηθά ζηε δπλακηθή ησλ θαηξψλ ρσξίο ξηδηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηηο δνκέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο»
2
. 

Ο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ εληειψο αληηεπηζηεκνληθά παξαιείπεη ηα ζπλδεηηθά κέξε ηεο ζεσξεηηθήο – 

επηζηεκνινγηθήο άπνςεο πξνηείλνληαο κηα παηδαγσγηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε απζαίξεηεο ιχζεηο.πγθεθξηκέλα, πξνσζεί ηελ αληίιεςε φηη κε ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζα νδεγεζνχκε άκεζα ζηελ εληαηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ρσξίο πξψηα λα γίλεη έξεπλα ζε 

φια ηα επίπεδα ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, αγλννχληαη απζαίξεηα φια ηα ζεσξεηηθά εκπφδηα ζην δηδαθηηθφ θαη πξαθηηθφ 

πεδίν ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγρέεηαη ην πξαγκαηηθφ κε ην δπλαηφ θαη ην δένλ. Έηζη, 

ζην θείκελν ηνπ Π.Η. δηαβάδνπκε φηη ε ζρνιηθή γλψζε «… πξέπεη α) λα δηδάζθεηαη ζε εληαηνπνηεκέλε 

κνξθή, γηα λα πξνζθέξεη νιηζηηθέο εηθφλεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο β) λα ζπλδέεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ γηα λα είλαη θαηαλνεηή, ελδηαθέξνπζα θαη ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ θαη 

γ) λα πξνζεγγίδεηαη κε δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο ψζηε ε γλψζε λα νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο»
3
. 
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Καλείο δελ ακθηβάιιεη φηη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα θζάζεη 

ζηελ ελνπνηεκέλε γλψζε, λα κπνξέζεη λα ππεξβεί ηα ζεκεξηλά εκπφδηα θαη ηηο δηακεζνιαβήζεηο. 

Δπνκέλσο, ηίζεηαη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα: Σν εληαίν ελλνηνινγηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ πνπ ηφζνπο αηψλεο θηλείηαη ζε δηαθξηηά κέξε θαη ζηα φξηα ησλ επηζηεκψλ κε 

ηελ αλαδήηεζε θνηλψλ ελλνηψλ – κεζφδσλ πξνζέγγηζεο θαη ιχζεο πξνβιεκάησλ, κπνξεί άξαγε λα 

δηακνξθσζεί ζαλ εληαία γλψζε θαη κάιηζηα άκεζα κέζα ζην ρνιηθφ πξφγξακκα; 

Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε πνιπκνξθία ησλ γλψζεσλ δελ απνθαιχπηεηαη κε απηή ηελ πξφηαζε. 

Αληίζεηα, ζην ζεκείν απηφ εγείξεηαη έλα δεχηεξν επηζηεκνινγηθφ πξφβιεκα ζρεηηθά κε ην πνηνο 

δηακνξθψλεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ζε πνηα ζηάδηα απηή κεηαζρεκαηίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

δηδαθηέα χιε ζην ζρνιείν. Ζ γλψζε δηακνξθψλεηαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη άηνκα – εξεπλεηέο 

ζην αθαδεκατθφ επίπεδν, αιιά θαη ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ εξεπλεηψλ θαη δαζθάισλ ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλήζσο αλαπαξάγεηαη ζε δηδαθηηθή θαηεχζπλζε, θαηαλνείηαη θαη 

αθνκνηψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο. Γελ δηακνξθψλεηαη έηζη απιά απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο 

ηαπηφρξνλα.
4 

           Οη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκέλνπλ φηη ζα ιπζνχλ φια ηα θηινζνθηθά θαη επηζηεκνληθά 

πξνβιήκαηα πνπ δελ ιχζεθαλ ηφζα ρξφληα κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, πξάγκα αληηεπηζηεκνληθφ.  

 

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα 
Ζ δηαζεκαηηθφηεηα , φπσο εθαξκφδεηαη ζηα λέα βηβιία ηνπ γπκλαζίνπ, πξνθαιεί ζχγρπζε. 

Πξνηείλεηαη κηα απέξαληε, νξηδφληηα επηθνηλσλία ζεκαηηθψλ θχθισλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη θαη κηα απζαίξεηε επηινγή επηκέξνπο πιεπξψλ γηα ζρνιηαζκφ, ρσξίο 

θαηεχζπλζε θαη ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξακέλεη ην εξψηεκα ηη νλνκάδνπκε 

«δηαζεκαηηθφηεηα» θαη κε πνην επηζηεκνληθφ θξηηήξην κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ φξν. 

      Οη θαηεπζπληήξηνη άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηζαγσγή ηνπ ΓΔΠΠ είλαη:  

Α) ε παξνρή γεληθήο παηδείαο, 

Β) ε αλάδεημε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ καζεηή θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, 

Γ)  ε εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, θαη 

Γ)  ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

Δίλαη ζαθέο φηη νη  ζηφρνη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ έληαμε-πξνζαξκνγή ζηελ θνηλσλία θαη φρη πξνο ηε  δηακφξθσζε 

ηζηνξηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη αλζξσπηζηηθήο παηδείαο.  Οη εηδηθνί ζηφρνη ζπλδένληαη κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο θαη είλαη : 

1)  Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο. 

2)  Οη δεμηφηεηεο απνηειέζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ απνηπρία θαη ηελ επηηπρία ζηε  κάζεζε. 

3)  Ηθαλφηεηα βειηίσζεο ηεο εκπεηξηθήο αληηζηνηρίαο κε ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη νη κεραληζηηθέο 

θαη εκπεηξηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κέξνο ηεο έληαμεο ζε κηα θνηλσλία.  

4)  Ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε ηε βνήζεηα νξζνινγηθψλ επηινγψλ αλεμάξηεηα απφ 

νπνηαδήπνηε δηακφξθσζε ηζηνξηθψλ θαη δηεπηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ. 

5)  Ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη ινγηθήο ηαμηλφκεζεο πνπ θαλεξψλεη απνπζία 

κεζνδνινγίαο ζπγθξφηεζεο ησλ φξσλ ελφο πξνβιήκαηνο πνπ έρνπλ  ηζηνξηθέο- γελεηηθέο θαη 

ινγηθέο ζπληζηψζεο. 

6)  Ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο πιηθνχ θαη δηακφξθσζεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο. ηεο βειηίσζεο ηεο 

πξνζσπηθήο – αηνκηθήο εηθφλαο. 

Οη Γηαζεκαηηθέο εξγαζίεο δελ νδεγνχλ ζηελ  ελνπνίεζε ηεο γλψζεο αθνχ βξίζθνληαη ζε απφθιηζε 

απφ κηα εληαία κεζνδνινγία θαη εξκελεία (Γεληθή-Δηδηθή)  επηβεβαηψλνληαο ηε δηαθνξά. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδνζηαθνχ πξνγξάκκαηνο  νη εθπαηδεπηηθνί δίδαζθαλ ηα 

θηινινγηθά καζήκαηα αμηνπνηψληαο ηηο πεγέο θαη ηε βηβιηνγξαθία, αλαηξέρνληαο ζε εξκελείεο απφ 

φιν ην θάζκα ησλ Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ έηζη ψζηε λα ππεξβαίλεηαη ην ζηελφ 

πεξηερφκελν ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ.  Ζ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ θαη ησλ επνπηηθψλ κέζσλ 

έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζην θαζεγεηή λα επεμεξγαζζεί εξκελεπηηθά ην αληηθείκελν θαη λα ζέηεη 

πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε. 

Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε άθελε πεξηζψξηα ειεπζεξίαο αθνχ δελ θαηεπζπλφηαλ κνλνζήκαληα πξνο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο ζηνραζκφο 

θαη ε θηινζνθηθή αλαδήηεζε κπνξνχζαλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ ηνλ ειεχζεξν δηάινγν.  

Τπήξρε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο ειεπζεξίαο ζηελ επηινγή, ε νπνία έηζη θη αιιηψο είλαη ππνθεηκεληθή 

ρσξίο θαηεπζπλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θηλνχληαη ζηε βάζε εληνιψλ. Όκσο θαη ζ’ απηή ηε 

πεξίπησζε, νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο ήηαλ απνζπαζκαηηθέο.  
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ηηο ιεγφκελεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάξρεη  ειεχζεξε επηινγή πνπ λα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ηζηνξηθή εξκελεία ησλ γλψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, γηαηί φια  κεηαηξέπνληαη ζε κέξνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο. Δπνκέλσο γίλεηαη αζθπθηηθφο ν θινηφο, αθνχ  

πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ειεχζεξεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή θαη θαηεπζχλεηαη απφ ην 

ζηνραζκφ πξνο ην θνξκαιηζκφ. Δλψ θαίλεηαη φηη δηεπξχλεηαη ε γλψζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζηελεχεη, έμσ απφ ηα πιαίζηα κηαο ζεσξεηηθήο εληαίαο κεζνδνινγίαο θαη εξκελεπηηθήο. 

 Οη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδνπλ φηη ζα μεπεξαζζνχλ απηέο νη δπζθνιίεο – εκπφδηα κε 

ηε ζπλεξγαζία κέζα ζηελ ηάμε. Δθεί φρη κφλν δελ ππεξβαίλνληαη, αιιά πεξηπιέθνληαη ηα πξάγκαηα 

γηαηί απμάλεηαη ν βαζκφο δπζθνιίαο θαη πξνζηίζεληαη λέα εκπφδηα. 

Ζ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη θαλεξή. Κηλείηαη πξνο ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο παξαδνζηαθήο – θιαζηθήο γλψζεο, αθνχ ηαπηίδεηαη ε γλψζε κε ηελ θαζεκεξηλή 

εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Απηφ πνπ επηβάιιεη ε δηαζεκαηηθή «Πξνζέγγηζε ζηε Μάζεζε» θαίλεηαη ζην «Κνηλφ Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο» (πνπ πξέπεη λα ην επεμεξγαζηνχκε). Δίλαη θαλεξφ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή 

γηα κία ή δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνλ νδεγεί ζηελ απνζπαζκαηηθή γλψζε θαη δελ θζάλεη πνηέ ζηελ 

ελφηεηα ε ελνπνίεζε ησλ γλψζεσλ. Σν ζρνιείν δηαρέεηαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε κηα αηνκηθή 

αληαγσληζηηθή πξννπηηθή θαη νη καζεηέο ζπλδένληαη κφλν κε πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηακνξθψλνληαη 

ζε πνιηηηθά θέληξα. 

Με ιίγα ιφγηα παχεη λα ππάξρεη βαζηθφο θνξκφο ησλ γλψζεσλ ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο θαη πξννπηηθήο. 

ηε ζέζε ηνπ εκθαλίδνληαη νξηδφληηεο θαη παξάιιειεο δηαηάμεηο, δίθηπα κε πνιιαπιέο δηαζπλδέζεηο 

θαη επέιηθηεο δψλεο. Αληί γηα εληαία αληηθείκελα θαη κεζφδνπο βξίζθνπκε θαηαθεξκαηηζκέλα πεδία 

ζηε ζεσξεηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Φαίλεηαη θαζαξά φηη ε πξφηαζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα αληηθαηαζηαζεί ζηαδηαθά ε 

εληαία επηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηνπο μερσξηζηνχο «ζεκαηηθνχο» θφζκνπο ή 

πξαγκαηηθφηεηεο, νη νπνίεο δελ ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, αιιά ζα είλαη κεηέσξεο θαη ζπκβαηέο 

κε ηηο νκάδεο, θαη ηα άηνκα, πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε ηδενινγηθή, θνηλσληθή, ηαμηθή, πξνέιεπζε θαη 

εθπαίδεπζε. 

Ζ θίλεζε απηή ησλ ηδεψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε παξαιιειίεο, κε απνηέιεζκα λα θπξηαξρεί ε 

ζπγθφιιεζε ησλ  γλψζεσλ. Σν ζπλνιηθφ θξηηήξην ειέγρνπ ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζην ζρνιείν 

ζα πεγάδεη απφ έλα ζχζηεκα εληνιψλ πνπ ζα δηακνξθψλνληαη κέζα ζε πγθεληξσηηθά Κέληξα 

Γλψζεσλ θαη Πιεξνθνξηψλ, έλα Γηεπζπληήξην, θαη ζα δηνρεηεχνληαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα, πνπ 

είλαη ζπκβαηά κε ηνπο ειεθηξνληθνχο θψδηθεο πνπ θηλνχληαη απνθιεηζηηθά ζην πεδίν ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο
21

. 

Ζ ελφηεηα ηεο Γλψζεο κέζα απφ ην παξαδνζηαθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ππεξβαίλεηαη κε 

απνηέιεζκα λα κεηαηξέπνληαη νη γλψζεηο ζε πξνγξάκκαηα – projects. Έηζη ράλεηαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ρψξν ζπλχπαξμεο ησλ πνηθηιφκνξθσλ γλψζεσλ – πιεξνθνξηψλ, 

ηερληθψλ εθαξκνγψλ ρσξίο νξγαληθφ δέζηκν. 

Ζ πξφηαζε ηνπ Π.Η. δείρλεη φηη ζηελ πνξεία, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο 

Καηλνηφκσλ Γξάζεσλ, ζα δηαηαξάμεη ζνβαξά ην παξαδνζηαθφ πξφγξακκα, ην νπνίν πεξηέρεη πιεπξέο 

ελφηεηαο αληηθεηκέλσλ θαη κεζφδσλ ζε «δηαθξηηή» βάζε. 

ην πξφγξακκα απηφ, δελ εληνπίδεηαη θακία ηάζε ελνπνίεζεο ηεο γλψζεο. Αληίζεηα, 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα απφθιηζε απφ ην βαζηθφ ζηφρν, πνπ είλαη ν εκπινπηηζκφο ησλ επηζηεκψλ κε 

παξαπιήζηεο γλψζεηο θαη κεζφδνπο. Παξαθάκπηεηαη έηζη ε ζηαδηαθή ελλνηνινγηθή επεμεξγαζία θαη 

δελ ζπλαληψληαη ηα αληηθείκελα θαη νη κέζνδνη.  

Απέλαληη ζηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλψζεσλ ζην ζρνιείν, πξνηείλνπκε ηε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα σο κηα ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ επηζηεκψλ, ψζηε λα 

αλαδεηνχκε θνηλνχο φξνπο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαη κεζφδνπο. 

ηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ε δηεπηζηεκνληθή δηδαζθαιία κε ηε 

ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά 

πεδία κέζα απ’ ηε Φηινζνθία θαη ηελ Ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ, αθνχ εθαξκνζηεί πεηξακαηηθά ζε 

ζρνιεία επί κηα πεληαεηία. 

Πξνηείλνπκε λα ζηακαηήζεη απηφ ην ΓΔΠΠ λα ιεηηνπξγεί. Παξάιιεια δεηάκε  ηα λέα Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα λα δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ αξρέο θαη αμίεο: 

1. Σελ θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξσπηζηηθνχ νξάκαηνο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αμηψλ ηεο κφξθσζεο, ηεο 

γλψζεο θαη ηεο δξάζεο ζε ελφηεηα θαη πνιπκνξθία. 

2. Σελ δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ ζα έρεη ζαλ βάζε ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηεθδηθήζεηο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηζφηεηα, δηθαηνζχλε θαη ειεπζεξία. 
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3. Σελ αλάπηπμε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, ηελ θαηαλφεζε ηεο Ηζηνξηθφηεηαο 

θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο ησλ γλψζεσλ θαη κνξθσηηθψλ αγαζψλ. 

4. Σελ θαηαλφεζε ηεο ελφηεηαο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

 Σειηθά ζε απηφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία πξνζέγγηζε ησλ 

επηζηεκψλ αιιά αληίζεηα πεηπραίλεηαη ε δηάζπαζε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, νη νπνίεο ζηαδηαθά 

κεηαηξέπνληαη ζε θαζεκεξηλέο εκπεηξηθέο θαη σθειηκηζηηθέο γλψζεηο, ρσξίο λα ππάξρεη θακία 

εξκελεπηηθή πξννπηηθή. 

Πηζηεχνπκε φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα άιιε δηδαζθαιία, ε νπνία ζα είλαη δηεπηζηεκνληθά θαη 

ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλε. 

Ζ δηδαζθαιία απηή ζα κπνξεί λα θηλεζεί ζηε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο πνιιψλ θνξέσλ θαη επηζηεκφλσλ 

απφ φινπο ηνπ επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, θαζψο θαη εηδηθψλ ζηε ζεσξία θαη κεζνδνινγία ησλ 

επηζηεκψλ, ζηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ, ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο, ησλ ηδεψλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Με 

ηελ εθπφλεζε απηνχ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζπλάκα, απηφλνκεο 

ψξεο αλάινγεο ησλ γεληθψλ καζεκάησλ. 
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Οκάδα Δξγαζίαο A2: 

 

Δθπαηδεπηηθφο, καζεηέο/-ηξηεο, γνλείο, ηνπηθή θνηλφηεηα, επξχηεξε θνηλσλία θαη ΜΜΔ 

 

πληνληζηήο:  

Παχινο Υαξακήο  

Μέιε: 

Λάκπξνο Γηψξγαο 

Δηξήλε Καιηληδάθε 

Γεκήηξεο Παλαγφπνπινο 

Θενθάλεο Σζηγγέιεο 
 

Δηζαγσγηθά 

 

θνπφο ηεο εηζήγεζεο είλαη ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη  ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη 

επεξεάδνπλ άκεζα θαη θαζνξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Απηνί νη παξάγνληεο (ή οκάδες 

αλαθοράς) είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπλδηακνξθψλνπλ ην παηδαγσγηθφ θιίκα κέζα ζην νπνίν 

ζπληειείηαη ην παηδεπηηθφ έξγν. ε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη νη θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, νξγαλψζεηο θαη ζπιινγηθφηεηεο θάζε είδνπο πνπ δξνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

(πνιηηηθνί θνξείο, αζιεηηθνί ζχιινγνη, ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο θ.ν.θ.) θαζψο θαη άηππεο 

νκάδεο ζπλνκειίθσλ πνπ πθίζηαληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ηνλ άκεζν θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. Σέινο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, 

ηνπηθήο ή επξχηεξεο εκβέιεηαο. 

ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ηεο εηζήγεζεο δελ είλαη δπλαηφ λα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά νη 

πνιπδηάζηαηεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη φινπο απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο, θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πνηθίιεο επηδξάζεηο ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Πεξηζζφηεξν ζηνρεχνπκε λα εθζέζνπκε θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο πηπρέο ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηε ζπλζεηφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο νκάδεο αλαθνξάο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

αθελφο, θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αθεηέξνπ.  

πλήζσο αληηιακβαλφκαζηε ην ζρνιείν σο ην ρψξν εθείλν ζηνλ νπνίν ηα λεφηεξα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο απνθηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε ζπζηεκαηηθφ θαη ζθφπηκν ηξφπν. 

Αιιά ην ζρνιείν δελ είλαη κφλν απηφ. Δίλαη θαη έλα δπλακηθφ θαη πνιπδηάζηαην πεδίν 

αλάπηπμεο ζχλζεησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη δηνκαδηθψλ ζρέζεσλ, πνπ αζθνχλ θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο επηδξάζεηο ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ζρέζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζην ζρνιηθφ ζεζκφ θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία, ελψ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ λένπ αλζξψπνπ. Έρνπλ φκσο επηπηψζεηο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζην πιαίζηφ ηνπ.  Γη’ απηφ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηφζν ησλ επηζηεκνληθψλ 

αλαδεηήζεσλ φζν θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 

Παξάιιεια πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη ζρέζεηο απηέο ζηε ζχγρξνλε επνρή 

δηακνξθψλνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε πνιππινθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ 

θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ επηινγψλ πνπ πξνζθέξεη ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο έρνπλ επηθέξεη 

κηα γεληθεπκέλε ζχγρπζε.  Δίλαη δηάρπηε ε αληίιεςε φηη ε αλζξσπφηεηα πεξλά κηα 

πνιπδηάζηαηε θξίζε κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηε δηεχξπλζε ησλ αληζνηήησλ, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ αηφκσλ θαη ρσξψλ, ηελ αλεζπρεηηθή αχμεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ ζεζκψλ θαη 

αμηψλ. Έλα ππεξηξνθηθφ εγψ ζπρλά θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζε βάξνο ελφο αηξνθηθνχ «εκείο».  
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Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ ειιείκκαηνο είλαη εκθαλείο ηφζν ζην αηνκηθφ 

φζν θαη ζην θνηλσληθφ επίπεδν, θαη εθδειψλνληαη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν θαη ζην ζρνιείν. 

ρνιείν θαη θνηλφηεηα 

 

Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζε ζρέζε δηαξθνχο θαη δπλακηθήο αιιειεμάξηεζεο κε ηνλ άκεζν θαη επξχηεξν 

θνηλσληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν είλαη εληαγκέλν. Ηδηαίηεξα ηζρπξή είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλφηεηα 

ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλν, θάηη πνπ είλαη πεξηζζφηεξν επδηάθξηην ζε κηθξνχ κεγέζνπο νηθηζηηθέο 

κνλάδεο. Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηλφηεηα θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

παηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζπγθαηαιέγνληαη: 

 ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, φπσο εμάιινπ θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο, κε έκθαζε ζε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη ην θνηλσληθφ θχξνο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο·  

 ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο ή ησλ επηκέξνπο νκάδσλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο (π.ρ. 

ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο, ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο).  

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο έλαληη ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο κφξθσζεο ή έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλ ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο έρνπλ ζεηηθή ζηάζε έλαληη ηνπ ζρνιείνπ θαη ηξέθνπλ αλάινγεο 

πξνζδνθίεο, ηφηε δηακνξθψλεηαη κηα αληίζηνηρε ζεηηθή ζηάζε θαη ζηνπο καζεηέο. πκβαίλεη 

φκσο θαη ην αληίζηξνθν: νη ρακειέο επηδφζεηο θαη ε αξλεηηθή αμηνιφγεζε καζεηψλ ζην 

ζρνιείν ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο πεξηζζφηεξν αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπο έλαληη ηνπ 

ζρνιείνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη  θαη ηνπο γνλείο απηψλ ησλ καζεηψλ έλαληη ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία είλαη ζήκεξα πνιχ πην έληνλα πνιππνιηηηζκηθή. Πξνθχπηεη, ζπλεπψο, ε 

αλάγθε γηα ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα λα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδνληαη θαιχηεξεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο γνλείο 

θαη ην ζρνιείν θαη απηφ απνβαίλεη πξνο φθεινο ηεο ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιείν θαη ηε 

κφξθσζε. Γεληθφηεξα, ε γλψζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή 

έθβαζε νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ απνβιέπεη ζηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ παηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.  

Μηα αθφκε ζεκαληηθή δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

αθνξά ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο απαηηήζεηο θαη  πξνζδνθίεο πνπ αλακέλνληαη απφ ην ζρνιείν θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθ κέξνπο ησλ πνηθίισλ νκάδσλ αλαθνξάο. πρλά νη εθπαηδεπηηθνί 

ληψζνπλ λα ζπλζιίβνληαη αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο ζρεηηθά κε ηε 

θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αθελφο, θαη ηηο πνιχ δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο  ησλ γνλέσλ ή 

άιισλ θνξέσλ αθεηέξνπ. 

Δπηζεκαίλνπκε, ηέινο, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο κεηάζεζεο 

επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ σο ζήκεξα δηαηεξνχζε ην παξαδνζηαθφ εζληθφ θξάηνο ηφζν 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ππεξεζληθψλ θνξέσλ φζν θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο 

ζπληειείηαη ππφ ηελ επίδξαζε λενθηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηάζε 

απνδέζκεπζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή δεκφζηαο, δσξεάλ εθπαίδεπζεο 

θαη ηε κεηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δαπάλεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Έηζη, ελψ είλαη αλαγθαίν 

λα εληζρπζεί ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηδηαίηεξα κε 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, απηφ πξέπεη λα γίλεη κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ε 

επάξθεηα ησλ πφξσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο θαη ε εμαζθάιηζε ζε ηνπηθή θιίκαθα 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, πνπ ζα ζπλδπάδνπλ εηδηθή γλψζε θαη εθπαηδεπηηθή εκπεηξία.  
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ρνιείν, καζεηέο/καζήηξηεο θαη γνλείο 

 

Οη ζεηηθέο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη ε ζηελή θαη ζπλερήο ζπλεξγαζία 

ηνπ κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Βαζηθφο άμνλαο απηήο ηεο πνιηηηθήο, αιιά φρη κνλαδηθφο, είλαη ην επξχηεξν 

κνξθσηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν, ην ζρνιείν παξακέλεη πξνζθνιιεκέλν ζηελ επηδίσμε ηεο 

πνζφηεηαο ηεο γλψζεο ελψ είλαη αλαγθαία ε πνηφηεηα.  Ζ απνζηήζηζε θαη ν βεξκπαιηζκφο 

ζπλερίδνπλ λα θπξηαξρνχλ, ελψ ην αίηεκα είλαη ε θξηηηθή ζθέςε. Παξά ηηο ζεσξεηηθέο δηαθεξχμεηο 

φηη ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, θπξίαξρε 

παξακέλεη ε θξνληίδα γηα γλσζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζήκεξα ηείλεη ζπρλά λα πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή 

πιεξνθνξίαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε παξακειείηαη ή αγλνείηαη. Απαηηείηαη, 

ζπλεπψο, κηα πην νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ην ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο κφξθσζεο.  

Αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη γνλέσλ είλαη ε ηαθηηθή 

ζρνιηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ θαη ε καζεζηαθή ηνπο πνξεία, ε εμαζθάιηζε αξκνληθψλ ζρέζεσλ ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη επξχηεξα, ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ παξαβαηηθφηεηαο, βίαο θαη 

γεληθφηεξα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο, δεηήκαηα πγηεηλήο δηαβίσζεο θαη δηαηξνθήο θ.η.φ. Αο κελ 

μερλάκε ηε ζιηβεξή ζέζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά καο ζηηο δηεζλείο ζηαηηζηηθέο ζηελ παρπζαξθία, ζην 

θάπληζκα θαη ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι. 

Σν θιίκα ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν επεξεάδεηαη θαη απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ην πεξηερφκελν θαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, ε αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε επίθεληξν ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ, ην ζχζηεκα ακνηβψλ-πνηλψλ, νη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο ησλ 

καζεηψλ/καζεηξηψλ, γεληθά απηφ πνπ απνθαιείηαη «ζρνιηθή δσή». Δηδηθφηεξα, ην κέγεζνο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθέο 

παηδαγσγηθέο κέζνδνη. ηα κεγάια ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα έρεη επηζεκαλζεί δηεζλψο φηη ν δηεπζπληήο 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νχηε λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, 

ελψ εληζρχνληαη πεξηζηαηηθά παξαβαηηθφηεηαο θαη βίαο. Αιιά θαη ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, 

θπξίσο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ γλσξίδεη νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο/-

ηξηεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Γη’ απηφ, φηαλ αθνινπζνχληαη πνιηηηθέο, φπσο ηειεπηαία θαη ζηε ρψξα 

καο, κε ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη επιαβηθά ηα 

παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη λα κελ ζπζηάδεηαη ην φθεινο ησλ παηδηψλ ζην βσκφ ηεο εμνηθνλφκεζεο 

πφξσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ππνηαγκέλν ζηε ινγηθή ηεο 

επηιεθηηθήο ιεηηνπξγίαο, ελψ παξάιιεια αθνξά θαη καζεηέο πνπ δελ ελδηαθέξνληαη γηα αθαδεκατθή 

ζηαδηνδξνκία. ε απηνχο φρη κφλν δελ πξνζθέξεη βαζηθά εθφδηα θαη γεληθέο γλψζεηο γηα ηε δσή, αιιά 

νχηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εηδίθεπζεο ζε ηνκείο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο θιίζεηο θαη ζηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο κε πξνζδηνξηζκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Σν απνηέιεζκα είλαη λα 

εληείλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη καηαίσζεο ηδίσο ζε απηνχο ηνπο καζεηέο/-ηξηεο θαη 

λα απμάλνληαη ε απέρζεηα πξνο ην ζρνιείν θαη ε δηάζεζή ηνπο λα ζπγθξνπζηνχλ κε φ,ηη απηφ 

αληηπξνζσπεχεη. Παξφκνηα θαηλφκελα, κε δηαθνξεηηθή ίζσο έληαζε, παξνπζηάδνληαη θαη ζε άιιεο 

ρψξεο. 

Παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο 

ηάμεο θαη ζπλνιηθά ην παηδαγσγηθφ θιίκα είλαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ έλαληη ηεο κάζεζεο θαη νη 

πξνζδνθίεο πνπ ηξέθνπλ ζε ζρέζε κε ηε κφξθσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα. Τπάξρνπλ 

ζαθείο ελδείμεηο φηη νη καζεηέο ζπρλά νκαδνπνηνχληαη απφ ην ζρνιείν βάζεη ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

επίδνζεο. Οη «επηηπρεκέλνη» καζεηέο ηείλνπλ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Μειέηεο έρνπλ δείμεη σζηφζν φηη, αλ θαη νη αληηιήςεηο 

θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζρεηίδνληαη κε ην θαηά πφζν απνδέρνληαη ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, 

εθείλν πνπ πεξηζζφηεξν νδεγεί ζε ερζξηθή ζηάζε ηνπο καζεηέο έλαληη ηνπ ζρνιείνπ είλαη ην 

πεηζαξρηθφ θαζεζηψο ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηελ άιιε, αλαπνηειεζκαηηθφ είλαη θαη έλα ζρνιείν ρσξίο 

φξηα θαη θαλφλεο. 

Ζ έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε, πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αδηαθνξία γηα ηε κάζεζε εληείλεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζην ρψξν ηάμεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, εληζρχεη ηηο ηάζεηο 

πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ην παηδαγσγηθφ θιίκα ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ. 

Φαίλεηαη, σζηφζν, φηη ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηε κάζεζε ζην ζρνιείν είλαη ζε ζέζε 
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λα αληηζηαζκίζεη, σο έλα βαζκφ, ην αξλεηηθφ γηα ηε κάζεζε πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα 

ή ζηελ θνηλφηεηα θαη λα επελεξγήζεη ζεηηθά ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο ηνπο. 

ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε παηδηνχ, ελψ 

παξάιιεια πξέπεη λα ζπλεμεηάδνληαη θαη νη πνηθίιεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη 

κεηαμχ ηνπο κέζα θαη έμσ απφ ηε ζρνιηθή ηάμε. Οη ζρέζεηο απηέο επεξεάδνληαη θαη απφ παξάγνληεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο ζρνιείνπ, ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, έρεη επηζεκαλζεί φηη 

πνιιέο θνξέο νη καζεηέο παξεθθιίλνπλ απφ ηνπο επίζεκνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπκκνξθψλνληαη κε θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο  ή ηεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρνληαη. πρλά επίζεο δηνκαδηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ηελ 

αθεηεξία ηνπο ζε αλάινγεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αληηπαξαηηζέκελσλ νκάδσλ ζηνλ επξχηεξν 

θνηλσληθφ ρψξν, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ή απφ ηηο νπνίεο επεξεάδνληαη θαη νη καζεηέο (ι.ρ. 

θαηλφκελα αζιεηηθνχ νπαδηζκνχ, νκάδεο βίαο θ.ιπ.). ε απηέο ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ηππηθψλ 

ή άηππσλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Σν ζρνιείν, 

ζπλεξγαδφκελν ζηελά κε ηνπο γνλείο θαη κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ πξναγσγή ηνπ πγηνχο αζιεηηζκνχ, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε ζήκεξα νη λένη, 

ζην πιαίζην ηνπ εσ αγωλίδεζζαη. 

Σα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ εθδειψλνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ κε ζχηεο θαη 

ζχκαηα ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ε θαζνξηζηηθή 

επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαζψο θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Απηφ ην 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν επίζεο ζπκκεηέρνπλ κε ηε γέλλεζε ηνπο θαη θνηλσληθνπνηνχληαη ηα παηδηά, 

ζηηο κέξεο καο έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. Οη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, φπσο δηακνξθψλνληαη 

πιένλ θαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

ραξαθηεξίδνληαη πνιιέο θνξέο απφ βηαηφηεηα θάζε είδνπο, πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

αλαζθάιεηα, ηελ αλεξγία, ηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη ηηο θάζε κνξθήο αληζφηεηεο.  

Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο είλαη αλακθηζβήηεηα ρξήζηκα αιιά θαη 

θάπνηεο θνξέο εμαηξεηηθά επηθίλδπλα εξγαιεία. Ζ ζρέζε ησλ λέσλ κε απηέο ηηο ηερλνινγίεο, θπξίσο κε 

ην Γηαδίθηπν, αθνξά φινπο καο, αθνξά ηελ θνηλσλία καο, αθνξά θαη ην ζρνιείν. Δίλαη θνηλή 

ππνρξέσζή καο λα πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά καο ηελ θαηάιιειε παηδεία, ψζηε λα αληινχλ απφ ην 

Γηαδίθηπν ηνλ πινχην ηνπ θαη λα απνθεχγνπλ ηηο ζθνηεηλέο γσληέο ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε ζηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο (media education) θαη  ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβεη ε θαθή ρξήζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο είλαη βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο παηδείαο. Ζ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ν εθθνβηζκφο (bullying), ε άζθεζε εμνπζίαο θαη ςπρνινγηθήο πίεζεο, ηα 

πξνζβιεηηθά κελχκαηα, νη πάζεο θχζεσο απεηιέο κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ ή παξαπνηεκέλσλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ζπλήζε θαηλφκελα ειεθηξνληθήο παξελφριεζεο, θαη 

παξαηεξνχληαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα θαη ζηνλ πεξίγπξν ηνπ ζρνιείνπ. Αμίδεη λα πξνζηεζεί φηη 

νινέλα θαη ζπρλφηεξα ζχκαηα παξελφριεζεο θαη βίαο είλαη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Σν ζέκα 

απηφ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηεζλψο θαη έρνπλ γίλεη ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

Ζ δηαδηθηπαθή ππνθνπιηνχξα κπνξεί λα έρεη απξνζδηφξηζηεο επηπηψζεηο ζηνπο αζηαζείο ςπρνινγηθά 

εθήβνπο. Ζ κίκεζε αθφκε θαη ησλ πην αθξαίσλ ελεξγεηψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

εθεβείαο, αθφκε θη αλ δελ ζπλππάξρνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ο εζηζκφο θαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ ελεξγφ παξέκβαζε θαη αλάκεημε ησλ γνλέσλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθά φζσλ κεηέρνπλ ζηελ αγσγή θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Όινη απηνί νη 

ζπληειεζηέο νθείινπλ λα εληάμνπλ ππνρξεσηηθά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο ην Γηαδίθηπν. Απηνί, θαη φρη 

θάπνηνη ηξίηνη άγλσζηνη, ζα κάζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηελ σθέιηκε θαη επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ζα ηα πιεξνθνξήζνπλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηφ. 

Ζ θχξηα έκθαζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαιή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ θνξέσλ κε 

ηνπο γνλείο, ελψ πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη ν ξφινο ησλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεί ην ζρνιείν. εκαληηθφο παξάγνληαο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε επαξθήο ππνζηήξημε 

ηνπ ζρνιείνπ απφ εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο φπσο παηδνςπρνιφγνπο, θνηλσληθέο/-νχο ιεηηνπξγνχο 

θαη αξκφδηνπο θνξείο, φπσο είλαη ηειεπηαία ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ). 

Σέινο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί ε ζεκαζία ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο, ζηα 

νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο βίαο θαη 

παξαβαηηθφηεηαο. 
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Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο πεξηιακβάλεη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ελεκεξσηηθνχ 

ραξαθηήξα, εμαηνκηθεπκέλεο ζπλεξγαζίεο, πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ δσήο ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

Μεγάιε ζεκαζία έρεη ν εληνπηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο βνήζεηαο, ε αηνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή, ε βνήζεηα πξνο ηνπο γνλείο, ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε άιιεο ππεξεζίεο θαη 

θέληξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηελ θνηλφηεηα. 

Οη επαθέο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο πξέπεη λα νξγαλψλνληαη κε πεξίζθεςε θαη κεζνδηθφηεηα, ελψ 

κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεηηθψλ ζρέζεσλ καδί ηνπο έρεη θαη ην ηη επαθνινπζεί κηαο 

ζπλάληεζεο. Ζ ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη ε ζπλεπήο ηήξεζε φζσλ ζπκθσλνχληαη παξέρνπλ δείγκαηα ππεχζπλεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη εληζρχνπλ ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ζηηο 

ζπλαληήζεηο. 

Απαξαίηεηε είλαη θαη ε νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ δηαιέμεσλ θαη ζπδεηήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη 

ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. ρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

έρνπλ πινπνηεζεί (ζρνιέο γνλέσλ θ.ιπ.), ρσξίο φκσο γεληθεπκέλν θαη κφληκν ραξαθηήξα. ην 

ππφζηξσκα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα ππάξρεη κηα δηεπξπκέλε αληίιεςε γηα ηελ επεκεξία 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ην νπνίν αθνξνχλ. Έηζη, δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ζηελ πξναγσγή κηαο αξκνληθήο θαη δίθαηεο ζπκβίσζεο είλαη επθηαίεο. 

ηα Πξαθηηθά ηνπ 3
νπ

 Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ κε ζέκα «ρέζεηο θαζεγεηψλ - καζεηψλ - 

γνλέσλ» αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εθείλνπ ηνπ ζπλεδξίνπ. Θα 

θιείζνπκε ηελ εηζήγεζή καο κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα, πνπ ηζρχεη θαη ζήκεξα:  

«ηε ζέζε πηα ηνπ «παιηνχ ζρνιείνπ» ήξζε ν θαηξφο λα θηίζνπκε ην λέν δεκνθξαηηθφ ζρνιείν. 

[…]Βαζηά δεκνθξαηηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ, λα δηαπιάζεη ειεχζεξνπο θαη δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο […] 

Έλα ηέηνην ζρνιείν […] είλαη ππφζεζε νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Δίλαη ππφζεζε ησλ 

καρφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έδξαο. Δίλαη ππφζεζε ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ […]. Όκσο, είλαη αλάγθε απηή ε 

ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο λα πάξεη έλα ζηαζεξφ θαη 

κφληκν ραξαθηήξα. […] Σν λέν ζρνιείν βιέπνπκε φηη κπνξεί λα νξζνπνδήζεη κφλν αλ εληαρζεί κέζα 

ζ’ έλα θνηλφ πιαίζην φπνπ ζα θαηαιήγνπλ θαη ζα δηαζηαπξψλνληαη δεκηνπξγηθά φιεο νη απφςεηο φισλ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ κε θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο. Απηφ ην ηξίπηπρν εθηηκνχκε φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ζίγνπξε βάζε πάλσ ζηελ νπνία, κε 

ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ άιισλ θνξέσλ, ζα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε ην λέν ηχπν ζρνιείνπ ην νπνίν 

κπνξεί λα πινπνηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ε παηδεία απφ κφλε ηεο εκπεξηέρεη.» 
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Οκάδα Δξγαζίαο Α3:  

 

Αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. 

 

πληνληζηήο: 

θίθνο Νηθφιανο  

Μέιε: 

Αλδξηηζάθε Καηεξίλα 

Αλησλίνπ Μαξγαξίηα 

Γαιάθα Δπγελία 

Καξχγηαλλεο Γηψξγνο  

Παπαδνπνχινπ Διέλε 

Ρνχζνπ Γήκεηξα 

 

1. Δηζαγσγή 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαίλεηαη λα 

ζηξέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε δεηήκαηα φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο παηδείαο, αιιά θαη γηα ηελ νπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε ζεσξείηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο. Μέζα απφ δηάθνξεο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ηνλ ηξφπν 

πξφζιεςεο, ηελ επηκφξθσζή ηνπ θαη άιια εξγαζηαθά δεηήκαηα ηα θξάηε επηρεηξνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ, αιιά θαη λα θξαηήζνπλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έλα φιν θαη πην 

θαηαξηηζκέλν θαη ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο, θαζψο απνηειεί 

ην πξψην νπζηαζηηθά ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πεξίνδν εθείλε, φπνπ ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο πεξλά απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνηηεηή ζε 

εθείλε ηνπ επαγγεικαηία, απνθηψληαο εθείλεο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ 

ρξεζηκεχζνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ. Παξέρεηαη θπξίσο απφ ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

ζε ζρνιηθέο κνλάδεο.  

ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε γηα 

ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ., ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο έσο ζήκεξα 

πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζα δηαηππσζνχλ επηπιένλ πξνηάζεηο, 

φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη 

πξαθηηθήο, ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη θνξείο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ΑΔΗ θ.η.ι.), 

ησλ κειεηψλ ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ραξάζζεη ε λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

 

2. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

2.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα ξπζκηζηνχλ ηα 

ζέκαηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ήδε 

απφ ην 1873 ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ., θάηη 

πνπ νδεγεί ζηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ησλ Παηδαγσγηθψλ ζηε Φηινζνθηθή ζρνιή θαζψο 

θαη ζηελ ίδξπζε Γηδαζθαιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ην 1910, φπνπ νη θνηηψληεο ζα 
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πξνεηνηκάδνληαλ γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ έλα πξφγξακκα ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, ην νπνίν ζα αθνινπζνχζε ηηο πηπρηαθέο ζπνπδέο. Σν 

1914 σζηφζν ην Γηδαζθαιείν απεπζπλφηαλ ζηνπο ήδε ππεξεηνχληεο θαζεγεηέο θαη ζε φζνπο 

δηνξηζηένπο δελ είραλ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Σν Γηδαζθαιείν έραζε έηζη ην ραξαθηήξα ηνπ 

ηδξχκαηνο αξρηθήο θαηάξηηζεο, ε νπνία παξαρσξήζεθε πιένλ ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ. 

ε γεληθέο γξακκέο ην ζέκα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαζρνιεί 

δηαρξνληθά ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Παξά ηελ απαίηεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο 

πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο θαηαηεζεί απφ θνξείο θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, 

ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ ηεο Γ.Δ. παξακέλεη ζε εκβξπαθφ ζηάδην.  

2.2 Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ζήκεξα 

Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ζηελ Διιάδα είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηε. Οη ζρνιέο απφ ηηο νπνίεο απνθνηηά ε πιεηνλφηεηα ησλ θαζεγεηψλ πξνζθέξνπλ 

θπξίσο γεληθέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πάλσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Αλ θαη πνιινί απφ 

ηνπο πηπρηνχρνπο εξγάδνληαη ηειηθά ζηελ εθπαίδεπζε, δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο 

νπζηαζηηθή, ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε θαηάξηηζε γηα φζνπο επηζπκνχλ λα δηδάμνπλ ζε 

ζρνιεία. ε θάπνηεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν, πξνζθέξνληαη 

ειάρηζηα καζήκαηα Παηδαγσγηθψλ, Φπρνινγίαο ή Γηδαθηηθήο, θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη 

καζήκαηα επηινγήο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ε εθπαίδεπζε απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

επαξθήο. Απνπζηάδεη επίζεο ε πεξίνδνο πξαθηηθήο εμάζθεζεο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαηά ην νπνίν ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηδάμεη ζε θάπνην ζρνιείν ππφ ηελ 

παξαθνινχζεζε θάπνηνπ πην έκπεηξνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ξφιν ζπκβνχινπ. Κάπνηεο ζρνιέο 

αξθνχληαη ζην λα παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ  καζήκαηα 

ζε θάπνην ζρνιείν, αιιά θαη απηφ δελ είλαη νξγαλσκέλν θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ πνπ λα 

βνεζά ηνλ ππνςήθην εθπαηδεπηηθφ λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ην επάγγεικα 

ηνπ. 

Δμαίξεζε απνηειεί γηα ηνπο θαζεγεηέο ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ε ΑΠΑΗΣΔ, φπνπ νη 

πηπρηνχρνη ησλ ζρνιψλ πνπ ζεσξνχληαη κε «θαζεγεηηθέο» παξαθνινπζνχλ γηα έλα έηνο 

εηδηθφ πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. Αθφκε φκσο θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο.  

Παξαηεξείηαη επίζεο ην θαηλφκελν ηα καζήκαηα εμεηδίθεπζεο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα εληάζζνληαη ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ. ε θάπνηα πξνγξάκκαηα επίζεο (π.ρ. ΔΑΠ) νη 

ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα θαηαβάινπλ δίδαθηξα, θάηη πνπ πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί 

απνηξεπηηθά γηα φζνπο ζέινπλ λα εηδηθεπηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

Σελ ειιηπή αξρηθή εθπαίδεπζε έξρεηαη λα θαιχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μέζα ζε 100 δηδαθηηθέο ψξεο 

ζπκπηέδεηαη έλα πξφγξακκα νπζηαζηηθά αξρηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν παξνπζηάδεη πνιιέο 

αδπλακίεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα νξγαλσκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ πνπ απεπζχλεηαη ζε ππνςήθηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο.  

πλνςίδνληαο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  είλαη 

ππνηππψδεο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ην ζρνιείν θαη ε Πνιηηεία απφ 

ηνλ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ. Σν απνηέιεζκα είλαη ν Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο λα μεθηλά σο 

ηψξα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία δηαζέηνληαο κελ επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά ρσξίο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ.   

2.3 Σν Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 
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Σν Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο θαη Καηάξηηζεο δελ είλαη θάηη λέν, θαζψο είρε 

ζεζκνζεηεζεί ήδε απφ ην 1997 κε ην λφκν 2525/97. Με ην λφκν απηφλ πξνβιεπφηαλ ε 

θνίηεζε ζε «πξνγξάκκαηα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο δηάξθεηαο δχν 

αθαδεκατθψλ εμακήλσλ, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί είηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ είηε κεηά ηελ ιήμε απηψλ». Ο λφκνο απηφο σζηφζν δελ 

εθαξκφζηεθε.   

Με ηνλ λέν λφκν 3838/2010 εηζάγεηαη γηα κία αθφκε θνξά ην πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο 

θαηάξηηζεο σο απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε γηα ην δηνξηζκφ ζε ζρνιεία, δεκφζηα ή ηδησηηθά, 

κέζα απφ ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ. Σν θξηηήξην απηφ ζα ηζρχεη κεηά ην 2014 ηφζν γηα ηνπο 

λένπο πηπρηνχρνπο ησλ έσο ηψξα απνθαινχκελσλ «θαζεγεηηθψλ» ζρνιψλ φζν θαη γηα ηνπο 

παιαηφηεξνπο απνθνίηνπο, πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη 

παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  δηάξθεηαο ελφο ή 

δχν εμακήλσλ, πνπ ζα νδεγνχλ ζηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Χζηφζν, ε δηδαθηηθή θαη 

παηδαγσγηθή επάξθεηα ζα κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη επίζεο κε ηελ θαηνρή πηπρίνπ ησλ 

παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ ΑΔΗ ή ηεο ΑΠΑΗΣΔ, θαζψο θαη κε ηελ θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο. 

 

3. Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε 

ηελ Δπξψπε δηαπηζηψλνληαη  δηαθνξέο ζηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνπο ηχπνπο ζρνιείσλ, 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο αξρηθήο 

θαηάξηηζεο κεηαμχ  θαη εληφο ησλ ρσξψλ, πνπ θαζηζηνχλ ηηο ζπγθξίζεηο δχζθνιεο.  

Σα ηξία θχξηα κνληέια πνπ δηαθξίλνληαη είλαη: 

- ην «ηαπηφρξνλν ή παξάιιειν» κνληέιν, φπνπ ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εληάζζεηαη ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο. Ηζρχεη θπξίσο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή ζε εληαίν ηχπν βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο, απφ ηελ ειηθία ησλ 7-16 (π.ρ. Γαλία)∙  

- ην «δηαδνρηθφ ή ζπλερφκελν» κνληέιν, φπνπ ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αθνινπζεί ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζε θάπνην επηζηεκνληθφ θιάδν θαη εθαξκφδεηαη θπξίσο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ.∙ 

- ην «ζπνλδπισηφ» κνληέιν, φπνπ ν κειινληηθφο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη ηηο ελφηεηεο 

πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκεί. 

ε άιιεο ρψξεο ε αξρηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα, ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ 

ή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ελψ ζε άιιεο ρψξεο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ηδξχκαηα 

θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ ή παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο, ηα νπνία κπνξεί θαη λα ππάγνληαη ζε 

Παλεπηζηήκηα.   

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εθπαίδεπζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν 

είλαη ηα εμήο: 

1. Ζ εθπαίδεπζε είλαη εηδηθεπκέλε θαη βαζίδεηαη ζηε γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκψλ. 

2. Δθαξκφδεηαη θπξίσο ην «ζπλερφκελν» κνληέιν, ε εηδίθεπζε δειαδή αθνινπζεί ηηο 

επηζηεκνληθέο ζπνπδέο ζην παλεπηζηήκην ή ζε έλα ηζφηηκν ίδξπκα.  

3. ε θάπνηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γίλεηαη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο Γ.Δ. (Γπκλάζην) θαη ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ (Λχθεην) θαη 

απαηηνχληαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο πξνζφληα θαη θαηάξηηζε (Neave: 94) 

 

4. Πξνηάζεηο 

4.1 ΟΛΜΔ 

Οη ζέζεηο ηεο  ΟΛΜΔ γηα ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) έληαμε ηεο παηδαγσγηθήο 

θαηάξηηζεο, ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ∙ β) επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα Σκήκαηα ησλ ΑΔΗ, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη απηή ε θαηάξηηζε ζε απηνχο 

πνπ ελδερνκέλσο δε ζα επηιέμνπλ ηελ εθπαίδεπζε σο κειινληηθφ επάγγεικα∙ γ) δηδαθηηθή 

ησλ δηάθνξσλ καζεκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο, ψζηε λα παξέρεηαη απφ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ πξφζζεηε εθπαίδεπζε ζηε 

δηδαθηηθή θαη επαξθή ζρεηηθή εκπεηξία∙ δ) ελζσκάησζε ζηα πξνγξάκκαηα  ζπνπδψλ ησλ 

Σκεκάησλ ησλ ΑΔΗ καζεκάησλ πάλσ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απνπζηάδνπλ ή δε 

δηδάζθνληαη επαξθψο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ελψ πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο∙ ε) δεκηνπξγία ζηνπο ηνκείο Παηδαγσγηθήο 

ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ θαη ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο, Φπρνινγίαο, 

Κνηλσληνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο, ηα νπνία ζα νδεγνχλ ζηε ρνξήγεζε εηδηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο∙ ζη) νξγαλσκέλε  θαη 

ζεζκνζεηεκέλε πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο∙ δ) 

πξνγξάκκαηα παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα έρνπλ 

δηάξθεηα έλα ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθφ έηνο, κε ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο 

παξαθνινχζεζήο ηνπο θαη ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα∙ ε) παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

θαηάξηηζε ε νπνία λα παξέρεηαη ηφζν θαηά ην πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 

επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο φζν θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ∙ θαη ζ) ζπλερήο 

αμηνιφγεζε ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα γίλνληαη αλαγθαίεο 

βειηηψζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο ζην ζχζηεκα γηα ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

4.2 Πξφηαζε γηα ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε 

Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απνηεινχλ έλα ζπλδπαζκφ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ., φπσο απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ κειέηεο, ησλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γ.Δ. ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο 

ππνβάιεη δηάθνξνη θνξείο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Ο.ΔΠ.ΔΚ., Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο).  

Φνξείο αξρηθήο εθπαίδεπζεο 

Όινη νη ελδηαθεξφκελνη ζπκθσλνχλ πσο ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

επζχλε ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη πξέπεη λα παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ απηά, ρσξίο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο θνηηψληεο.  

 Τπάξρεη σζηφζν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ κπνξεί λα δερηεί 

ε θάζε ζρνιή, θαζψο ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ απφ ηηο θαζεγεηηθέο ζρνιέο είλαη κεγάινο.  

Γηάξθεηα ζπνπδψλ παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κνλνεηήο θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη 

επαξθή πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπ ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρνιεία ηεο Γ.Δ. Μπνξεί λα 

αθνξά είηε ην ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ πξηλ ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ είηε λα απνηειεί 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηάξηηζε απηή πξέπεη λα είλαη απηφλνκε θαη 

λα κε δηαζπείξεηαη ζε φια ηα εμάκελα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ.  

Γνκή ζπνπδψλ 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πξέπεη λα ζπλδπάδεη αθαδεκατθή κφξθσζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε, 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηειεπηαία. Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ έλα 

ζαθέο πιαίζην νξγάλσζεο, κε επίζεο ζαθέο πεξηερφκελν θαη ζηφρνπο, ψζηε λα είλαη 

επνηθνδνκεηηθή.   

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν θνηηεηήο ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ έκπεηξν 

εθπαηδεπηηθφ (mentor) ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ θάλεη ηελ άζθεζή ηνπ, ν νπνίνο ηνλ 

ζηεξίδεη, ηνλ αλαηξνθνδνηεί θαη ηνλ θαζνδεγεί ζην έξγν ηνπ. Ο κέληνξαο έρεη 

παξαθνινπζήζεη εηδηθέο ζπνπδέο ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαζνδήγεζεο (mentoring 

and coaching), ψζηε λα κπνξεί λα ζηεξίμεη επαξθψο ηνλ δφθηκν εθπαηδεπηηθφ ζηα πξψηα ηνπ 

βήκαηα θαη λα ιεηηνπξγήζεη αλαηξνθνδνηηθά. 
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Θεσξείηαη απαξαίηεην ν ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο λα απνθηά ηελ εκπεηξία ηνπ ζε ζρνιεία 

πνπ απνηεινχλ ην κέζν φξν ησλ ζρνιείσλ ηεο επηθξάηεηαο (ζπλνηθηαθά, δηαπνιηηηζκηθά) θαη 

φρη ηε κεηνςεθία (πεηξακαηηθά, πξφηππα), ψζηε λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη. Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα είλαη θαηά 

θχξην ιφγν ξεαιηζηηθή θαη σο έλα βαζκφ ηδεαιηζηηθή θαη φρη ην αληίζηξνθν. 

εκαληηθφ επίζεο είλαη λα νξγαλσζνχλ ζπλεξγαζίεο ηφζν κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ 

εηδηθνηήησλ γηα κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ φζν θαη κε εθπαηδεπηηθνχο 

άιισλ ρσξψλ, κέζα απφ αληαιιαγέο ή ζπλεξγαζίεο κέζσ Γηαδηθηχνπ.  

Ζ δνκή ησλ ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη επέιηθηε θαη λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα 

παξαθνινπζνχλ θάπνηα καζήκαηα θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζηα πξφηππα ηνπ Διιεληθνχ 

Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα φζνπο θιεζνχλ ζην εμήο λα 

ιάβνπλ πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ελψ είλαη ήδε πηπρηνχρνη.  

Πεξηερφκελν ζπνπδψλ (γλψζεηο-δεμηφηεηεο) 

Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ νξγαλψλεηαη κε ηξφπν, ψζηε λα πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο 

 ζηε Γηδαθηηθή, φπνπ καζαίλνπλ λα ζπληάζζνπλ ζρέδηα καζήκαηνο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ην 

πιηθφ ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ∙ νη δφθηκνη 

εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεχνληαη ζηελ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ 

κεζνδνινγηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή∙ 

 ζηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο, αιιά 

θαη γηα ζέκαηα πξνζσπηθήο νξγάλσζεο∙  

 ζηελ αμηνιφγεζε (καζεηή, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θιπ)∙ 

 ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ κε ζπλαδέιθνπο, ηελ εμνηθείσζε κε 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηελ ελζάξξπλζε ηεο απηνλνκίαο∙ 

 ζε πξαθηηθέο αλαζηνραζκνχ (ηήξεζε εκεξνινγίνπ, έξεπλα-δξάζε θ.η.ι.), ψζηε ν δφθηκνο 

εθπαηδεπηηθφο λα ζπλεηδεηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, λα εληνπίδεη πξνβιήκαηα, 

λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, λα αληηιακβάλεηαη ηελ πξφνδν 

ηνπ.   

Θεσξνχκε επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ν δφθηκνο εθπαηδεπηηθφο  λα εθπαηδεχεηαη θαηά ηελ αξρηθή ηνπ 

εθπαίδεπζε ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ζηε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο ηφζν ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο φζν 

θαη άιισλ εηδηθνηήησλ θαζψο θαη ζηε δηθηχσζε κε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επηθξάηεηαο, κε 

ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε θνηλσληθνχο θνξείο.  

Όζνλ αθνξά ηα καζήκαηα ηα νπνία ζα πεξηιακβάλεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γ.Δ., απηά θηλνχληαη γχξσ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο, 

ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ 

έρνπλ θαηαηεζεί απφ θνξείο: 

1. Φπρνινγία ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ 

2. Παηδαγσγηθά 

3. Γηαρείξηζε ηάμεο 

4. Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα 

5. Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

6. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

7. Μεζνδνινγία Έξεπλαο  

8. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

9. Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

10. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο 
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11. Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 

12. Αμηνιφγεζε (καζεηψλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θ.η.ι.) 

13. Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Δθπαίδεπζεο 

14. Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο 

15. Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 

16. Δηδηθή Αγσγή (γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία) 

Θα πξέπεη επίζεο λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. Πέξα απφ ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο 

απαηηείηαη θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ δηδαζθφλησλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ψζηε 

λα κπνξνπλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα γηα ηα 

επαγγέικαηα πνπ επηιέγνπλ.  

 

6. πκπεξάζκαηα 

Με βάζε ζηνηρεία θαη έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ζηελ Διιάδα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πθίζηαληαη κηα αληζφηεηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή 

πξνεηνηκαζία ηνπο.  Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ επηζηήκε ηνπο.  Μαζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαθηηθή 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ είηε απνπζηάδνπλ εληειψο απφ ηα παλεπηζηεκηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είηε είλαη ειάρηζηα. Ζ αξρηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ απνθνκκέλε απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ θαη ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εξγαζηνχλ.   

Σν θξίζηκν ζηνίρεκα γηα ηα επφκελα ρξφληα είλαη λα πεηχρνπκε λα πξνεηνηκάδνπκε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ λα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα μέξνπλ, λα πξάηηνπλ θαη λα είλαη. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ξφινπ. 

Ζ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ην βαζηθφ 

παξάγνληα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ. Πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ λα είλαη 

ζπληνληζκέλεο, ζπλεθηηθέο θαη εθνδηαζκέλεο κε ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο, κε ζθνπφ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα δηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα εθπιεξψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο.  



 19 

Οκάδα Δξγαζίαο Α4: 
 

Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 

πληνληζηήο:  

Αλδξηλφπνπινο Γεψξγηνο 

Μέιε:  

Κνπκπάξνπ Υξπζάλζε 

Πέηζηθα Αγγειηθή 

ερφπνπινο ίκνο 

ηέθνο Αλαζηάζηνο 

Υαξηηίδνπ Γεσξγία 

Υξπζνβέξγεο Μηράιεο 

 

Ζ επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

Με ηνλ φξν επηκφξθσζε λννχκε ηε ζπλερή δηαδηθαζία ε νπνία ζπλδέεη ηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε κε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο θαζεγεηέο/-ηξηεο 

λα αμηνπνηήζνπλ πνηνηηθά ηηο επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο ηεο επηζηήκεο θαη 

λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηα επίθαηξα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ επηκφξθσζε ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζην 

ζρνιείν θαη ηελ ηάμε. 

 Ζ επηκφξθσζε αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ζε ζρέζε κε ηε 

ζηαδηνδξνκία ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ, δηαθξίλεηαη ζε εηζαγωγηθή θαη ελδοϋπερεζηαθή. Χο 

πξνο ηε δηάξθεηα κπνξεί λα είλαη επηκφξθσζε βξαρπρξφληα, επηκφξθσζε κέζεο δηάξθεηαο θαη 

επηκφξθσζε καθξάο δηάξθεηαο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηκφξθσζεο 

είλαη ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή. 

Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: α) 

γεληθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, β) επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ (Αλαιπηηθά 

Πξνγξάκκαηα, δηδαθηηθά βηβιία, λέεο ηερλνινγίεο) θ.ά., γ) εηδηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, ζε 

ζρέζε κε ηδηαίηεξα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο (π.ρ. ζρνιηθέο κνλάδεο ζηα 

Πνκαθνρψξηα) θαη δ) επηκνξθσηηθέο (κε βάζε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία, ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε, ηελ ςπρνθνηλσληνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε) 

θαζψο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο απηνδηεξεχλεζεο, ζπκκεηνρήο ζην ζπιινγηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ην κεηαβαιιφκελν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αληηκεηψπηζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ ίδησλ ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

απηψλ ζπλδέεη άξξεθηα ηελ επηκφξθσζε κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπο. Γελ λνείηαη, ζε θακία 

πεξίπησζε, εθζπγρξνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ρσξίο επηκφξθσζε. 

 ηηο επξσπατθέο ρψξεο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, σο πξνο ην επίπεδν ζεζκηθήο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο, σο πξνο ηνλ 

ππνρξεσηηθφ ή κε ραξαθηήξα ηεο επηκφξθσζεο θαη ηε δηάξθεηά ηεο (φπνπ είλαη ππνρξεσηηθή) 

θαη σο πξνο ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ επηκνξθνπκέλσλ. Όκσο, ηφζν νη 
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δηεζλείο ηάζεηο φζν θαη ε επξσπατθή πξαθηηθή απνηππψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κεηάβαζε 

απφ ηελ ηππηθή θαη απνζπαζκαηηθή επηκφξθσζε ζε δηαδηθαζίεο δηά βίοσ κάζεζες. Όπσο 

θαηαγξάθεηαη ζην επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ δίθηπν Eurydice θαη απνηππψλεηαη ζε έξεπλα ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Π.Η.), ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο-κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) είηε ελζσκαηψλεηαη ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, σο 

εηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε, είηε νξγαλψλεηαη απφ ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο κε δηεηείο ή 

εηήζηεο ζπνπδέο. Σν πξφγξακκα απηφ νινθιεξψλεηαη κε πηζηνπνίεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο (Γαιιία, Αγγιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Βέιγην). Ζ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε 

ζηελ Δ.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. ε άιιεο ρψξεο (Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηζπαλία θ.ά.) ε επηκφξθσζε πξαγκαηψλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη επέιηθην ηξφπν, κε άμνλα 

πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, κε πξναηξεηηθφ ή ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. ε 

άιιεο, φκσο, ρψξεο (Σζερία, Γαλία, Φηλιαλδία) ε επηκφξθσζε κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε είλαη πεξηνξηζκέλε. Μφλν ζε έληεθα θξάηε-κέιε ε επηκφξθσζε είλαη ππνρξεσηηθή 

(Απζηξία, Βέιγην, Γεξκαλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, Ρνπκαλία, 

Μάιηα, Ζλσκέλν Βαζίιεην).  

ηε ρψξα καο, νη πξνζπάζεηεο λα νξγαλσζεί ε επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ 

αξρίδνπλ ην 1910 κε ηελ ίδξπζε ηνπ δηεηνχο Δηδαζθαιείοσ Μέζες Εθπαηδεύζεως (Γ.Μ.Δ.) 

ζηελ Αζήλα. Σν 1982, κεηά απφ πνηθίιεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ην Γ.Μ.Δ. θαηαξγείηαη. Ήδε, φκσο, απφ ην 1976 ζπιιεηηνπξγεί θαη ε Στοιή 

Επηκόρθωζες Λεηηοσργώλ Μέζες Εθπαίδεσζες (.Δ.Λ.Μ.Δ), ε νπνία είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο. 

Γηα ηνπο επηκνξθνπκέλνπο ζε απηέο πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά ηνπο 

θαζήθνληα. Οη .Δ.Λ.Μ.Δ. ιεηηνπξγνχλ κέρξη ην 1992, νπφηε αληηθαζίζηαληαη απφ ηα 

Περηθερεηαθά Επηκορθωηηθά Κέληρα (Π.Δ.Κ.), κε ηελ πξννπηηθή λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απνθεληξσκέλα θαη λα θαιχςνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Σα Π.Δ.Κ., θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο, είραλ εμακεληαία δηάξθεηα, ζηε 

ζπλέρεηα ηξίκελε θαη αξγφηεξα ζπξξηθλψζεθαλ ζε 48σξα ζεκηλάξηα. ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ 

γηα ηελ εηζαγσγηθή κφλν επηκφξθσζε ή γηα ηπρφλ έθηαθηεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο. ηε 

ζπλέρεηα, ην 2002 ηδξχεηαη ν Οργαληζκός Επηκόρθωζες Εθπαηδεσηηθώλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.), ν νπνίνο 

ελεξγνπνηείηαη κεξηθψο ην 2003 θαη αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηεμαγσγή ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο κέζσ ησλ Π.Δ.Κ. Σν ζεκεξηλφ νξγαλσηηθφ πιαίζηφ 

ηεο είλαη δηάξθεηαο 100 σξψλ θαη δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Ζ επηκφξθσζε, φκσο, απηή 

έρεη ηε κνξθή θπξίσο θαζνδεγεηηθψλ θαη κεκνλσκέλσλ εηζεγήζεσλ, κε άπεηξνπο ελίνηε 

επηκνξθσηέο, θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη απξφζθνξε. 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη θνξείο ηεο επηκφξθσζεο είλαη νη 

παξαθάησ: Π.Η., Ο.ΔΠ.ΔΚ., Π.Δ.Κ., Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.), Διιεληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (Δ.Α.Π.), Αλψηαηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Σ.Δ.Η.), 

Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.), Ηλζηηηνχην 

Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.), Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.), Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) θαζψο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (θπξίσο νη 

ρνιηθνί χκβνπινη). Δπίζεο, επηκνξθσηηθφ έξγν αζθνχλ ηα επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα, ηα 

επηζηεκνληθά θέληξα ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, νη επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη νη ζχλδεζκνη 

θαζεγεηψλ/-ηξηψλ, ηα επξσπατθά εξεπλεηηθά θέληξα θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ηα δίθηπα 

εθπαηδεπηηθψλ θαη άιινη θνξείο άηππεο εθπαίδεπζεο (πνιηηηζηηθά θέληξα, δήκνη θ.ά.).  

 

Ζ ζεκεξηλή «πξνβιεκαηηθή» θαηάζηαζε 

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε είλαη ηα παξαθάησ: 

 Αλππαξμία γεληθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο κεγάιεο θαη 

ηθαλνπνηεηηθήο δηάξθεηαο πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ. 

 Αζπλέρεηα ησλ πνηθίισλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. 

 Δπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ επηκφξθσζεο. 
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 Οξγαλσηηθέο αζηνρίεο θαη νπζηαζηηθέο ειιείςεηο θαηά ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο 

επηκνξθψζεηο. 

 Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή, απνπζία ελεκέξσζεο θαη γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα 

(δπζιεηηνπξγηθφ πιαίζην ζπκκεηνρήο, θαζπζηεξήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, ρακειέο 

ακνηβέο…). 

 Διιηπήο εθπξνζψπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ην ζρεδηαζκφ ησλ πνηθίισλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Απνπζία κφληκεο, αμηνπξεπνχο ζηέγεο θαη βαζηθέο ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή. 

 Πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηζαγσγηθήο «επηκφξθσζεο» ζην πιαίζην 100 κφλν σξψλ: 

αλεπαξθέζηαην (ζηελ νπζία αλχπαξθην) πιαίζην. 

 Με δηαζθάιηζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο γλσζηηθήο επάξθεηαο θαη ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ επηκνξθσηψλ. 

 Απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ γλψζεσλ. 

 Αλππαξμία αμηφπηζηνπ θαη θαηάιιεινπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ. 

  «ρνιεηνπνηεκέλνο» ραξαθηήξαο επηκφξθσζεο (α΄ θαη γ΄ θάζεηο Π.Δ.Κ.). 

 Με πξφβιεςε απαιιαγήο ησλ επηκνξθνπκέλσλ απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα. 

 Γπζιεηηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ λεζησηηθψλ, παξακεζφξησλ θαη απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν ζηηο έδξεο ησλ Π.Δ.Κ. 

 Απαξάδεθηνη πεξηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ γηα κεηεθπαίδεπζε, θαζψο θαη 

ππνηξνθηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) 

 

Σειηθά, ν πεξηνξηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Π.Δ.Κ. θαη ν ηξφπνο 

πινπνίεζήο ηνπο νδήγεζαλ ζηνλ εθθπιηζκφ ηνπ ζεζκνχ ηεο επηκφξθσζεο θαη ζηελ απαμίσζή 

ηεο. 

 

Πξνηάζεηο 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο καο, κε βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο γηα ηε ζεκεξηλή πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε  ζηελ επηκφξθσζε θαη ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηεο Ο.Λ.Μ.Δ., θαηέιεμε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε φισλ 

απηψλ ησλ πξνηάζεσλ είλαη ε πξφβιεςε ηαθηηθήο, γελλαίαο ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία 

ζα είλαη εληαγκέλε ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Οη πξνηάζεηο 

καο επηθεληξψλνληαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

 

Α. Χο πξνο ην λνκνζεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο 

Πξνηείλνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 1566/1985, πνπ πξνβιέπεη ηελ πεξηνδηθή 

επηκφξθσζε, ε νπνία ζα επαλαιακβάλεηαη γηα φινπο ηνπο δηνξηζκέλνπο θαζεγεηέο/-ηξηεο 

θάζε 4-6 ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, ηηο λέεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη ηηο πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο. 

Θεσξνχκε ξεαιηζηηθή ηελ πξφηαζε ηεο Ο.Λ.Μ.Δ. γηα επηκφξθσζε 5.000 θαζεγεηψλ/-ηξηψλ 

θαη’ έηνο, κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα. Έηζη, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζα πινπνηεζεί ν πξψηνο θχθινο επηκφξθσζεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, ην 

πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην επηκφξθσζεο, πξέπεη λα αλακνξθσζεί, ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ε επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηνπο πνηθίινπο θνξείο επηκφξθσζεο. 

Δπηβάιιεηαη λα ππάξμεη θεληξηθφο ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο απφ έλα θνξέα.  

Ο θνξέαο απηφο, σο αξκφδηνο, πξέπεη λα ζρεδηάδεη δηαθνξεηηθέο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ρξήζε φρη κφλν ησλ «εθζεηηθψλ» κεζφδσλ 

(εηζήγεζε, επίδεημε, παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ), αιιά θαη κε ρξήζε κεζφδσλ 

«ελεξγεηηθψλ – ζπκκεηνρηθψλ», κεζφδνπ «έξεπλαο δξάζεο» θαη κεζφδνπ «αλνηρηήο 

εθπαίδεπζεο» (εμ απνζηάζεσο /distance learning θαη εθπαίδεπζεο ππνζηεξηδφκελεο απφ 
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Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή /e-learning κε ην ιεηηνπξγηθφ ζπλδπαζκφ ζύγτρολες θαη 

αζύγτρολες κεηάδνζεο). 

 

Β. Χο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ 

Πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία Μεηξψνπ Πηζηνπνηεκέλσλ Δπηκνξθσηψλ γηα ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν Μεηξψν ηνπ θιάδνπ καο λα νξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ν/ε Πξφεδξνο θαη ε δηνίθεζε ηνπ θνξέα πνπ ζα πινπνηεί ηελ επηκφξθσζε (π.ρ. 

Π.Δ.Κ.). 

Κάζε κνξθή επηκφξθσζεο, κφιηο νινθιεξψλεηαη, λα αμηνινγείηαη, κε ζθνπφ φρη ηνλ 

έιεγρν, αιιά ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη βειηίσζε κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ 

παξαγφλησλ ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Γ. Χο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο επηκφξθσζεο 

Πξνηείλνπκε ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε γηα ηνπο δηνξηζηένπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη 

ππνρξεσηηθή, λα πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, θαη λα έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ έλα ηξίκελν. Να ζπλδέεηαη κε ζεσξεηηθή 

ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη πξαθηηθή άζθεζε θαη λα νινθιεξψλεηαη κε νπζηαζηηθή 

πηζηνπνίεζε. 

Ζ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε λα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο θαη ππνρξεσηηθή. Να 

ζπλδέεηαη κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη λα νινθιεξψλεηαη κε νπζηαζηηθή 

πηζηνπνίεζε. Να ζπλαξηάηαη κε κνξηνδφηεζε θαη νηθνλνκηθή απνδεκίσζε, θαηά πεξίπησζε. 

Ζ ελδνυπεξεζηαθή (βξαρπρξφληα) επηκφξθσζε λα θαιχπηεη θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ, ησλ Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ Δθπαίδεπζεο, ησλ Πξντζηακέλσλ Γξαθείσλ θαη ησλ 

Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 

Γ. Χο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

 

Τηνζεηνχκε ηελ πξφηαζε ηεο Ο.Λ.Μ.Δ. γηα ζεζκνζέηεζε ηεο κεηεθπαίδεπζήο καο θαη ηε 

ζχλδεζή ηεο κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Ζ επηκφξθσζε γηα απφθηεζε 

κεηαπηπρηαθνχ/δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ππεξεζηαθή άδεηα θαζνξηζκέλεο 

δηάξθεηαο, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλεο κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ αξκφδηνπ 

Α.Δ.Η./Α.Σ.Δ.Η. Πξνηείλνπκε λα εμαζθαιηζηεί απηή ε δπλαηφηεηα κε ηελ θαζηέξσζε εηδηθνχ 

θσδηθνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Δπίζεο, πξνηείλνπκε λα πξνβιεθζεί εηδηθφο θσδηθφο γηα ηηο 

ππνηξνθίεο απφ ην Η.Κ.Τ. Παξάιιεια, λα εληζρπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο ησλ 

θαζεγεηψλ/-ηξηψλ κε ζπλαδέιθνπο απφ άιιεο, επξσπατθέο ρψξεο. 

 

Αλαθεθαιαησηηθά, νη ζηαηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ 

θαη νη απνζπαζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα ππνρσξήζνπλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλδπάδνπλ άξξεθηα ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ θαζεγεηψλ/-ηξηψλ. Μφλν κε απηή ηελ πξνυπφζεζε κπνξνχκε λα πξνζδνθνχκε 

φηη ε επηκφξθσζή καο ζα ππνζηεξίμεη, ζα αλαηξνθνδνηήζεη θαη ζα βειηηψζεη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζα ζπλεηζθέξεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ννκίδνπκε πσο φινη ζπκθσλνχκε φηη είλαη δηθαίσκα φισλ 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ καο λα δηδάζθνληαη απφ θαζεγεηέο/-ηξηεο νη νπνίνη έρνπλ 

εθπαηδεπηεί θαη επηκνξθσζεί κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν απφ ηελ πνιηηεία, πνπ 

επηδηψθνπλ λα αλαπηχζζνληαη δηαξθψο επαγγεικαηηθά θαη ζηνπο νπνίνπο ε πνιηηεία 

πξνζθέξεη απηή ηε δπλαηφηεηα κε ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο. 
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Οκάδα Δξγαζίαο Β1: 

 

Γηαδηθαζίεο πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ – εξγαζηαθέο ζρέζεηο – κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά 

  

πληνληζηήο:  

Αιεβπδάθεο Γηψξγνο 

Μέιε:  

Αθνπμελίδεο Γεκήηξεο,  

Μεηξφπνπινο Γεκήηξεο,  

Φάζαξεο Γηάλλεο,  

Φσηφπνπινο σηήξεο 
 

 

1. ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΡΗΜΧΝ – ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ 

 

1.1. Ο δηαγσληζκφο ηνπ ΑΔΠ δε ζα κπνξνχζε απφ κφλνο ηνπ λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ, 

αμηνθξαηηθφ θαη δίθαην ζχζηεκα δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ. Ο δηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη κε έλα θαη κνλαδηθφ πίλαθα, ν νπνίνο ζα ζπληάζζεηαη κε βάζε φρη κφλν ηε βαζκνινγία απφ 

ην δηαγσληζκφ αιιά θαη θξηηήξηα εθπαηδεπηηθά θαη επηζηεκνληθά, φπσο ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, ν 

βαζκφο πηπρίνπ, ν βαζκφο πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο, νη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θ.ά. Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2010-2011, αλ θαη νη ζπληαμηνδνηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε μεπέξαζαλ ηηο 12.000, νη κφληκνη δηνξηζκνί πνπ έγηλαλ δελ ήηαλ νχηε νη 

κηζνί. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηνρχξσλαλ δηθαίσκα δηνξηζκνχ κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ΑΔΠ, αιιά θαη ησλ πηλάθσλ πξνυπεξεζίαο φρη κφλν δε 

δηνξίζηεθαλ, αιιά φπσο φια δείρλνπλ, δελ ππάξρεη θακία δέζκεπζε γηα ην δηνξηζκφ ηνπο έζησ θαη 

ηελ επφκελε ρξνληά. Σαπηφρξνλα, επηβιήζεθε ε ππαγσγή ησλ δηνξηζκψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζην 

ιεγφκελν 1 πξνο 5, πνπ φξηδε ην κλεκφλην Η γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα (αλ θαη αξρηθά είρε εηπσζεί φηη ζα 

εμαηξεζεί ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία). Οη εηήζηεο πξνζιήςεηο λα γίλνληαη κε έλα πιεφλαζκα ηεο ηάμεο 

ηνπ 15%, ψζηε αλά έηνο λα ζρεδηαζηεί ε νξγαλσκέλε επηκφξθσζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ. 

1.2. Καζηέξσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο. Θέζπηζε πξνγξάκκαηνο 

ελφο επηπιένλ έηνπο νινθιεξσκέλεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ζηα ΑΔΗ /ΣΔΗ, ην νπνίν ζα 

παξαθνινπζνχλ φζνη απφ ηνπο θνηηεηέο επηζπκνχλ εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έληαμε 

ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην βαζηθφ παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν. Γεκφζηα θαη 

δσξεάλ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε απφ παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη κφλν. 

1.3. Έγθπξε θαη έγθαηξε πξφβιεςε ησλ νξγαληθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ. Ο ίδηνο ζηφρνο 

ππεξεηείηαη θαη κε κέηξα φπσο ν ππνινγηζκφο ησλ σξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληηζηαζκηζηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, ε δεχηεξε εηδηθφηεηα θαη ε εκπινθή ησλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο. Γεκνζίεπζε ησλ θελψλ αλά δηεχζπλζε απφ ηηο 

πξψηεο θηφιαο κέξεο έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

Πεξαηηέξσ πξνηείλνπκε: 

► αχμεζε ησλ κνξίσλ απφ ηελ πξνυπεξεζία ζε ζέζε αλαπιεξσηή ή σξνκηζζίνπ (κηζφ κφξην γηα 

θάζε κήλα πξνυπεξεζίαο, κε  αλψηεξν  φξην ηα 20 κφξηα)∙  

► ζέζπηζε θηλήηξσλ γηα φζνπο επηιέγνπλ λα ππεξεηήζνπλ ζε δπζπξφζηηα ζρνιεία (εηδηθφ επίδνκα, 

επηδφηεζε θαηνηθίαο θ.ά.) ∙  

► θαηάξγεζε ηεο ηξηεηνχο  ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ησλ λενδηνξίζησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψηνπ 

δηνξηζκνχ ηνπο θαζψο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο δηεηνχο παξακνλήο κεηά απφ θάζε κεηάζεζε∙  

► πιήξε θαηάξγεζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ σξνκηζζίνπ∙ 

► νη αλαπιεξσηέο λα πξνζιακβάλνληαη κφλν γηα ηελ θάιπςε πξαγκαηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ, κε 

12κελε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη κε πιήξε εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα∙  

► λα γίλεη νξγαληθή ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, αιιά θαη ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο.  
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2. ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ - ΤΠΖΡΔΗΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ  

Δίλαη πιένλ θνηλή ε δηαπίζησζε φηη νη πξσηνπνξηαθνί γηα ηελ επνρή ηνπο λφκνη θαη ηα πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα πνπ ξχζκηδαλ ζέκαηα κεηαζέζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ θαη γεληθφηεξα ζέκαηα ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ απφ θαηξφ θιείζεη ηνλ θχθιν ηνπο. 

Οη ζπλζήθεο έθηνηε έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά. Νέα δεδνκέλα θαη λέεο αλάγθεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί, πνπ 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηε ζέζπηζε ελφο λένπ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά θαη 

νπζηαζηηθά ηα πξνβιήκαηα θαη ζα απαληά ζεηηθά ζην αίηεκα ησλ ζπλαδέιθσλ γηα εμνξζνινγηζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ. 

Απαηηείηαη ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππεξαξηζκηψλ, ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ 

(απνζπάζεηο, κεηαζέζεηο, κεηαηάμεηο, δηνξηζκνί θ.ιπ.), ηελ αλαλέσζε ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ, πνπ ζα 

δψζεη ζεηηθή απάληεζε ζην  νμχ πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ έγθαηξε πξφζιεςε ησλ αλαπιεξσηψλ, ψζηε ηα 

καζήκαηα ζην δεκφζην ζρνιείν λα αξρίδνπλ ζηελ ψξα ηνπο θ.ά. 

Σα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. είλαη γηα ελδέθαην έηνο απφ ηελ ίδξπζή ηνπο ρσξίο νξγαληθέο ζέζεηο θαη ιεηηνπξγνχλ 

κε αλαπιεξσηέο θαη απνζπαζκέλνπο κφλνλ! Έηζη, κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα ππνιεηηνπξγνχλ. Σν ίδην 

θαη ηα ηκήκαηα έληαμεο. Σν ίδην θαη νη ηάμεηο ππνδνρήο, πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κφλνλ ζηα 13 

δηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία. 

Δλδεηθηηθά πξνηείλνπκε: 

►  Δπαλεμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ησλ κεηαζέζεσλ θαη ησλ ηνπνζεηήζεσλ  

►  Αλακνξηνδφηεζε φισλ ησλ ζρνιείσλ, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα 

► Θεζκνζέηεζε αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο (κνξηνδφηεζε) γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο απνζπάζεσλ 

► Οη πάζεο θχζεσο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη ε ρνξήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ λα 

νινθιεξψλνληαη ην αξγφηεξν κέρξη 30 Ηνπιίνπ θάζε έηνπο, θαη νη πξνζιήςεηο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ησλ αλαπιεξσηψλ λα γίλνληαη ην αξγφηεξν ζην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ 

► Θεζκνζέηεζε κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηνπο πνιχηεθλνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ νη ίδηνη ή ηα 

παηδηά ηνπο έρνπλ αλαπεξία πάλσ απφ 67%, ή αληηκεησπίδνπλ απνδεδεηγκέλα ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

► Άκεζε δεκηνπξγία νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.. 

 

3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  

Α. ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ 

Γηα λα δηακνξθψζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο καο δηεθδηθήζεηο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο: α) 

ηε καθξνρξφληα θαη ρσξίο ηέινο πεξηνξηζηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ιηηφηεηα, β) ηηο ζπλερείο 

κεηψζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ, αιιά θαη ηνπ νλνκαζηηθνχ εηζνδήκαηφο καο ην ηειεπηαίν έηνο, εμαηηίαο 

ησλ πεξηθνπψλ ησλ επηδνκάησλ θαηά 20%, θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δψξσλ απφ πεληρξά 

επηδφκαηα (επηθνπξηθά δξα θαη ν απμαλφκελνο πιεζσξηζκφο, ηδηαίηεξα ζηα είδε ιατθήο 

θαηαλάισζεο), γ) ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, ρσξίο απηφ 

λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, αθνχ ε θνξνδηαθπγή ζπλερίδεη λα είλαη 

εθηεηακέλε. 

Οη επαλεηιεκκέλεο θπβεξλεηηθέο ππνζρέζεηο γηα έλα λέν ζχζηεκα ακνηβψλ ζην Γεκφζην, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφ ζα πξνζεγγίδεη ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θηλήκαηνο, 

δελ πινπνηνχληαη. Δμαθνινπζνχκε λα δηεθδηθνχκε έλα κηζζνιφγην πνπ ζα δίλεη πξαγκαηηθέο 

απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ζηηο ζπληάμεηο καο θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ην ΑΔΠ. 

Μέζσ ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ πξέπεη λα ζηνρεχνπκε ζηελ αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ζηελ αλαηξνπή 

ησλ αδηθηψλ θαη αληζνηήησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε καθξνρξφληα επηιεθηηθή επηδνκαηηθή 

πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή ιηηφηεηαο.  

ηνρεχνπκε, εηδηθφηεξα, ζε έλα κηζζνιφγην πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηα επηδφκαηα θαη ζα 

απμάλεη ζεκαληηθά ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο. Αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ κηζζνινγίνπ κε άλνηγκα ησλ 
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εζσηεξηθψλ – εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηα πξνζφληα, ηα θαζήθνληα, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ έξγνπ. Θα αθπξψλεη ηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή θαη ηελ 

πνιπδηάζπαζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (εηδηθνί ινγαξηαζκνί).  

Ζ εμάιεηςε ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ θαη αληζνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

Δπξσπαίνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ έρνπλ ηα ίδηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, πξέπεη λα 

απνηειεί θεληξηθφ ζηφρν. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν αιιά θαη ζε θάζε πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο γηα 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία. Οη απνδνρέο ηνπ πξέπεη λα ηνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί απεξίζπαζηνο ην εθπαηδεπηηθφ – παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν.  

Ζ πξνσζνχκελε πνιηηηθή, ηεο επειημίαο κε αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο (flexicurity) ζηφρν έρεη ηε 

δηεχξπλζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο πνπ ζπλνδεχνληαη κε αλαηξνπή ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο, ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ κεγάιε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αλαπιεξσηψλ θαη ησλ σξνκηζζίσλ ηδηαίηεξα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2008-2009 θηλείηαη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο απνξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ δηθαησκάησλ καο.  

Β. ΑΗΣΖΜΑΣΑ   

1. Άκεζε αχμεζε ηνπ Βαζηθνχ Μηζζνχ κε πξννπηηθή ηελ πξαγκαηηθή ζχγθιηζε ησλ απνδνρψλ 

καο κε ηνλ Μ.Ο. ησλ κηζζψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

2. Άκεζε ελζσκάησζε φισλ ησλ επηδνκάησλ ζην Βαζηθφ Μηζζφ θαη επαλαρνξήγεζε ησλ 

δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδφκαηνο άδεηαο, ηα νπνία ζα ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν 

ησλ απνδνρψλ. Γηπιαζηαζκφο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ. 

3. Ζ ζρέζε εηζαγσγηθψλ πξνο θαηαιεθηηθέο απνδνρέο γηα ηνπο θαζεγεηέο λα δηακνξθσζεί ζην 1 

/ 2,5.  

4. Γηπιαζηαζκφο ηεο σξηαίαο απνδεκίσζεο θαη πνζνζηηαία ζχλδεζή ηεο κε ηηο ζπλνιηθέο 

απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Κακηά κείσζε θαη νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ πάζεο θχζεσο 

πξφζζεησλ ακνηβψλ (επηηξνπέο, βαζκνινγήζεηο θ.ιπ.).  

5. Αλαγλψξηζε ησλ ρξφλσλ ζπνπδψλ φισλ ησλ θαζεγεηψλ γηα κηζζνινγηθή εμέιημε θαη’ 

αλαινγία κε ηε ξχζκηζε πνπ ηζρχεη γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο ΑΔΣΔΜ, εθφζνλ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη 5εηή πξνυπεξεζία ζηελ ηερληθν-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα ιφγνπο 

ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο.   

6. Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ παξακεζνξίσλ θαη πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη δηπιαζηαζκφο ησλ 

επηδνκάησλ.  

4.  ΦOPOΛOΓIKA  

Α.- ΑΡΥΔ 

Βαζηθή αξρή θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο είλαη έλα δίθαην θαη αληηθεηκεληθφ θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, πνπ εθαξκφδεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ζπληειεί θαη ε θαιιηέξγεηα θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη παηδείαο.  

Έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη έλα πξαγκαηηθφ εξγαιείν δίθαηεο αλαδηαλνκήο 

ηνπ πινχηνπ, ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

Έλα δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πξνυπνζέηεη: α) φηη ε έκκεζε θνξνινγία είλαη αλαινγηθά 

πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ άκεζε θνξνινγία, β) ε επηβάξπλζε ησλ αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο απφ ηελ 

έκκεζε θνξνινγία είλαη ειάρηζηε έσο κεδεληθή, γ) ηελ πξννδεπηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 

θφξνπ ζηε θνξνινγηθή θιίκαθα, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα κεγάια εηζνδήκαηα, δ) ππαγσγή 

φισλ ησλ εηζνδεκάησλ ζε εληαία θνξνινγηθή θιίκαθα (θαλέλα εηζφδεκα λα κελ θνξνινγείηαη 

απηνηειψο), ε) ζσξάθηζε θαη ελίζρπζε ηνπ αθνξνινγήηνπ, δ) θφξν κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

θφξν ζηα είδε πνιπηειείαο, εθαξκνγή απζηεξνχ «πφζελ έζρεο» θαη ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο γηα φινπο.   

Απαηηείηαη αλαδηάξζξσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ κέζσ  ελφο 

ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο θαη δηαζηαπξψζεσλ, θαζψο θαη ελίζρπζε ησλ θνξνειεγθηηθψλ 
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κεραληζκψλ, ψζηε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα λα αληηκεησπίζεη νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην 

πξφβιεκα ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο.  

Β.- ΑΗΣΖΜΑΣΑ 

1. Ρηδηθή κεηαβνιή ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κε ηηκαξηζκνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο, 

νπζηαζηηθή κείσζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη αχμεζε ηεο άκεζεο θνξνινγίαο.   

2. Αλαδηάξζξσζε ησλ θνξνινγηθψλ θιηκαθίσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηνπο ππέξ ησλ ρακειψλ 

εηζνδεκάησλ.  

3. Άκεζε κείσζε ηνπ Φ.Π.Α. κε ειαρηζηνπνίεζή ηνπ γηα ηα θαηαλαισηηθά αγαζά πξψηεο 

αλάγθεο. Σα ζρνιεία λα κελ πιεξψλνπλ Φ.Π.Α.. 

 

5. AΦAΛITIKA - YNTAΞIOΓOTIKA  

Α.- ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη δεκφζηα, θαζνιηθή θαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο Έιιελεο 

θαη μέλνπο κεηαλάζηεο εξγαδφκελνπο θαη ην θξάηνο πξέπεη λα εγγπάηαη ηε βησζηκφηεηά ηεο.  

Γηα ηε ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απαηηνχληαη ε πιήξεο 

αληαπφθξηζε ηνπ θξάηνπο ζηηο λνκνζεηεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε δεκηνπξγία εληαίνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ, ν έιεγρνο ηεο αλαζθάιηζηεο 

εξγαζίαο θαη ε εμαζθάιηζε λέσλ πξφζζεησλ πφξσλ.  

Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπληάμεσλ εθαξκφδεηαη ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα, πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο ησλ γελεψλ. Δπεηδή ην ζχζηεκα απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε, 

δηαρξνληθά, κηαο ζηαζεξήο ζρέζεο ζπληαμηνχρσλ θαη εξγαδνκέλσλ, είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή 

πνιηηηθήο πιήξνπο απαζρφιεζεο αληί ηεο κεξηθήο θαη αβέβαηεο απαζρφιεζεο, φπσο απηή ησλ 

αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ.   

Καη ζηνλ ππιψλα ηεο επηθνπξηθή αζθάιηζεο εθαξκφδεηαη ην δηαλεκεηηθφ ζχζηεκα κε εληζρπκέλε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο. Γη’ απηφ απνξξίπηνπκε ηα Σακεία Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο - λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, (λφκνο 3029/02), κε πξναηξεηηθέο εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ. 

Ζ ζέζπηζε δηθαηψκαηνο veto ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε θξίζηκε απφθαζε, ε ρξεζηή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ – απνζεκαηηθψλ ρσξίο κεζάδνληεο θαη ξίζθν, απνηεινχλ 

θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Με πνιιέο αληηαζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, απφ ην λφκν 2084/92 κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν λφκν πνπ 

ςεθίζηεθε πξφζθαηα ζηε Βνπιή, επηρεηξείηαη ζηαδηαθά αιιά ζηαζεξά λα κεησζεί ζεκαληηθά ε 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ επαγγεικαηηθά ηακεία θαη ηδησηηθή αζθάιηζε, γηα 

φζνπο βέβαηα κπνξνχλ. ηφρνο λα εμαζθαιηζηνχλ θεθάιαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη 

λα κεησζεί ην εξγαζηαθφ θφζηνο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηελ βίαηε αχμεζε ζηα φξηα ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

γπλαηθψλ, θαζψο θαη κε ηελ αχμεζε ησλ ήδε πςειψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

Απνξξίπηνπκε ηελ αλαηξνπή  ηεο δεκφζηαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ππέξ ησλ Σακείσλ 

θεθαιαηνπνηεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ δηέπνληαη θπξίσο απφ ηελ αληαπνδνηηθή αξρή, ρσξίο θακία 

εγγχεζε ηνπ θξάηνπο, γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Αξλνχκαζηε ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο θχξηαο ζχληαμεο ζε κηα βαζηθή θαηψηεξε ζχληαμε, κηα κνξθή 

δειαδή πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο, κεηψλνληαο έηζη ηηο θξαηηθέο δαπάλεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.   

Δθθξάδνπκε ηελ απφιπηε αληίζεζή καο ζε θάζε πξνζπάζεηα θαιθίδεπζεο ησλ παξνρψλ ηεο 

επηθνπξηθήο ζχληαμεο απφ ην ΣΔΑΓΤ θαη ην ΜΣΠΤ. 

 

Β.- ΑΗΣΖΜΑΣΑ  

Γεληθά φξηα ειηθίαο 

Οη θαζεγεηέο λα ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα γηα πιήξε ζχληαμε α) ζην 60φ έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο, κε ειάρηζην ρξφλν αζθάιηζεο ηα 15 έηε θαη αλαινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηψλ 
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ππεξεζίαο ηνπο θαη κε βάζε ηα 35 ρξφληα εξγαζίαο, β) ζηα 30 ρξφληα πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη ζην 

58
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

Γηθαίσκα πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο λα ζεκειηψλνπλ α) ζην 58
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε 

ειάρηζην ρξφλν αζθάιηζεο ηα 15 έηε θαη αλαινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο ηνπο θαη κε 

βάζε ηα 35 ρξφληα εξγαζίαο, β) ζηα 25 ρξφληα πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη ζην 55
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο. Ζ πνηλή γηα θάζε έηνο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο λα αλέξρεηαη ζην 4,5% γηα θάζε έηνο 

πνπ ππνιείπεηαη ηνπ 60
νχ

 έηνπο ειηθίαο.  

Ο ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πξαγκαηηθά έηε ππεξεζίαο 

ρσξίο εμαγνξά.  

Γπλαηφηεηα εμαγνξάο κέρξη θαη 5 ρξφλσλ πιαζκαηηθήο ππεξεζίαο ηα νπνία δελ ινγίδνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε αιιά κφλν  γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο 

(αλαγλσξηδφκελεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα είλαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ην πξψην πηπρίν θαζψο θαη έλαο 

ρξφλνο γηα θάζε παηδί). Οη αλψηεξνη ρξφλνη δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ αλ δελ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί 10 έηε πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. Ζ εμαγνξά λα κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ζπκςεθηζκφ 

ελφο κέξνπο απφ ην εθάπαμ.  

Άκεζε ιχζε γηα ηα αδηέμνδα ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο θαη ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ 

Τπαιιήισλ. ήκεξα εθθξεκνχλ 36.500 αηηήζεηο ζην Πξφλνηαο, ελψ δελ έρεη θαηαβιεζεί έλα κέξηζκα 

(Υξηζηνπγέλλσλ) απφ ην Μεηνρηθφ Σακείν. Κάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ απφ ην Κξάηνο – ην νπνίν έρεη 

θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο – κέζσ ζρήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, ρσξίο 

επηβάξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ (πξφζζεηε εηζθνξά θ.η.ι.) θαζψο θαη ζηε ιήςε κέηξσλ κεζνπξφζεζκεο 

νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ Σακείσλ. 

1. Δπίζπεπζε απνλνκήο ηεο θχξηαο ζχληαμεο θαη δηαζθάιηζε ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ 

ζηα πνζνζηά πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. 

2. Πξνζκέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ αζθάιηζεο (δηαδνρηθή αζθάιηζε) γηα ηε ζεκειίσζε 

δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο (αλεμάξηεηα απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα) θαη ππνινγηζκφο ηεο 

ζχληαμεο απφ ηνλ ηειεπηαίν θνξέα (Γεκφζην) γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ. 

3. Δλεξγνπνίεζε ηνπ λφκνπ Δπζπκίνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο απφ 

ηελ θηήζε πηπρίνπ κέρξη ην δηνξηζκφ. 

4. Πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Γσξεάλ πεξίζαιςε γηα 

νδνληηαηξηθά θαη θπζηνζεξαπεία. Γσξεάλ ρνξήγεζε γπαιηψλ φξαζεο θαη θαθψλ επαθήο. 

Γσξεάλ επεκβάζεηο φξαζεο κε laser.    

5. Μείσζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θαηάξγεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηα θάξκαθα, εμπγίαλζε ηνπ ηνκέα ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 
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Οκάδα Δξγαζίαο Β2: 

 

Πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

πληνλίζηξηα: 

Γιαξέληδνπ Διέλε  

Μέιε: 

Γειιαπφξηαο Γεκήηξηνο 

Κάηζηθαο Υξήζηνο  

Κνιέληδνπ Παλσξαία 

Μπνπξδή Μαξίλα  

Νηηγξηληάθε Γαλάε 

Υαηδεζηακάηεο Κσλζηαληίλνο- Βίθησξ 

 

Ζ εξγαζηαθή πγεία νξίδεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία 

ζηελ Δξγαζία σο ε πξναγσγή θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο θαη 

θνηλσληθήο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ πςειφηεξν βαζκφ, κέζσ ηεο πξφιεςεο, ηνπ 

ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο εξγαζίαο ζηνλ εξγαδφκελν, θαζψο θαη ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηελ εξγαζία. 

ήκεξα, ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζκνχ, κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο αζζέλεηαο 

ζηελ εξγαζία, ε νπνία έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηνπο  εξγαδνκέλνπο φζν θαη ζηνπο νξγαληζκνχο 

θαη ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, είλαη ην εξγαζηαθφ άγρνο. Χο εξγαζηαθφ άγρνο ελλννχληαη νη 

αγρνγφλεο εθείλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ή πξνθαινχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή θαηάζηαζε. Δκθαλίδεηαη δε φηαλ νη απαηηήζεηο θαη νη ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο δελ ζπλάδνπλ ή δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αμίεο ή 

ππεξβαίλνπλ ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, ηηο δεμηφηεηεο ή ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ρεηξηζηεί έλα άηνκν κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. 

Ζ ρξφληα έθζεζε ζε ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο, φπσο ν θφξηνο εξγαζίαο, ε ακθηζβήηεζε ηνπ ξφινπ, ε 

επαγγεικαηηθή ζηαζηκφηεηα, ε κεησκέλε ππνζηήξημε απφ ηνλ πξντζηάκελν, ε ρακεινχ βαζκνχ 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, νη ρακειέο ακνηβέο, ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη 

πνιιά αθφκε επεξεάδνπλ άκεζα ηελ  πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν 

βηψλεη ην άγρνο κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αηζζάλεηαη, ζθέθηεηαη ή ζπκπεξηθέξεηαη. 

ηα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνληαη: 

 ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (νμπζπκία, αλεζπρία, δηαηαξαρέο χπλνπ, θαηάζιηςε, ππνρνλδξία, 

απνμέλσζε, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burnout), πξνβιήκαηα ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο)∙ 

 γλσζηηθέο αληηδξάζεηο (δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, ζηελ αλάθιεζε ηεο κλήκεο, ζηελ εθκάζεζε 

λέσλ πξαγκάησλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ)∙ 

 ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο (θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, νηλνπλεπκαησδψλ θαη θαπλνχ, 

θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά) θαη 

 θπζηνινγηθέο/ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο (πξνβιήκαηα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, εμαζζελεκέλε αλνζία, 

πεπηηθφ έιθνο, θαξδηαθά πξνβιήκαηα, ππέξηαζε). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία, 

ην άγρνο είλαη έλα πξφβιεκα πνπ ππνινγίδεηαη φηη έρεη επηπηψζεηο ζε πάλσ απφ 40 εθαηνκκχξηα 

εξγαδφκελνπο κφλν ζηελ ΔΔ.  

Δπίζεο, ην 28% ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ ΔΔ αλαθέξνπλ φηη επεξεάδνληαη απφ απηφ. Οη θνηλέο αηηίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ ζηελ εξγαζία θαη ην δπζβάζηαρην εξγαζηαθφ 

θφξην. 
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Οη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη λα ππνθέξνπλ ειαθξψο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο, ελψ πάλσ απφ 50% 

ηεο ζπζηεκαηηθήο απνρήο απφ ηελ εξγαζία έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην άγρνο. ε απηφ νθείιεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην ησλ απνπζηψλ απφ ηελ εξγαζία, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δχν 

εβδνκάδσλ.  

Όιεο νη έξεπλεο ζηελ Δπξψπε, ζηελ Ακεξηθή θαη ζηε ρψξα καο απνδεηθλχνπλ εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα φηη νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ πεξηζζφηεξε έληαζε θαη άγρνο κέζα ζηελ εξγαζία ηνπο 

απφ ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο θαη φηη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηέρεη κηα απφ ηηο 

πξψηεο ζέζεηο ζηνλ θαηάινγν ησλ ζηξεζνγφλσλ επαγγεικάησλ. Αθφκα, φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζην «χλδξνκν 

Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (burn-out). 

Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη έλα ζχλδξνκν ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο εμάληιεζεο ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαηαθιχδεηαη απφ έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ θαη 

πξνζδνθηψλ, απνγνήηεπζε, απάζεηα, αδξάλεηα, ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηα φπνηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα έρεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, δηακνξθψλεη αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Σα πξναλαθεξζέληα έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηε δηδαθηηθή θαη θαη’ επέθηαζε ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, αθνχ ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη άξξεθηα 

δεκέλε κε ηελ παηδαγσγηθή πξάμε.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ην 5-25% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνθέξνπλ απφ ην 

χλδξνκν ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, θαηαιακβάλνληαο ηε 2
ε
 ζέζε κεηά απφ ηνπο 

λνζειεπηέο ζηα «επαγγέικαηα θξνληίδαο». Δπηπιένλ, απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν ζπγθιίλνπλ ζην φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 25% ησλ εθπαηδεπηηθψλ βηψλνπλ 

πςειή ή κεζαία ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ελψ θαηαγξάθεηαη έλα αθφκε κεγαιχηεξν 

ηκήκα εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ 

εξγαζία ηνπ. Οη δε απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή 

αλαζθφπεζε εξεπλψλ, ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηηο αηηίεο πξφθιεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

άγρνπο.1 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο πλνκνζπνλδίαο πλδηθάησλ Δθπαίδεπζεο (ETUCE) 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάξηην ηνπ 2007 γηα ην εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζε  38 εθπαηδεπηηθά 

ζπλδηθάηα απφ 27 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο, νη 

παξάγνληεο θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνθαινχλ εξγαζηαθφ άγρνο είλαη νη εμήο:  

1. εξγαζηαθφο θφξηνο - εξγαζηαθή έληαζε, 2. ππεξ-επζχλεο αλάινγα κε ηε ζέζε, 3. 

απμαλφκελνο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε, 4. θαθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ, 5. θαθή ζρνιηθή 

δηεχζπλζε - έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, 6. αλεπαξθήο 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ην ζρνιείν - έιιεηςε πφξσλ, 7. άζρεκν ζρνιηθφ θιίκα - αηκφζθαηξα ζην 

ζρνιείν, 8. ρακειή θνηλσληθή ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 9. πξνβιήκαηα ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο, 10. θφβνο ζπγθξνχζεσλ, 11. έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο, 12. 

ρακεινί κηζζνί, 13. θφβνο - αλεζπρία αμηνιφγεζεο, 14. έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, 15. έιιεηςε εξγαζηαθήο ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο, 16. έιιεηςε 

αλάπηπμεο θαξηέξαο.  

Αληίζηνηρα, νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο άγρνπο θαηά ζεηξά 

θαηάηαμεο: 1. ηηο ρακειέο απνδνρέο, 2. ηελ αδηαθνξία ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε, 3. ηηο 

πξνβιεκαηηθέο ηάμεηο, 4. ηελ πνιχσξε δηδαζθαιία, 5. ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ εθηφο 

εηδηθφηεηαο, 6. ηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ππεξεζηαθήο εμέιημεο, 7. ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

                                                 
1
 Ζ πιήξεο εηζήγεζε κε ηε βηβιηνγξαθία,  ην παξάξηεκα κε ηελ αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ, ειιεληθψλ θαη 

δηεζλψλ, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή εκπεηξηψλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  είλαη αλαξηεκέλα  ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ΟΛΜΔ ζηελ ελφηεηα γηα ην 9
ν
 Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην (www.olme.gr) 
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καζεηψλ, 8. ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη εθηφο ζρνιείνπ γηα ην ζρνιείν, 9. ην κεγάιν ζφξπβν ζην 

ζρνιείν, 10. ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη, ηέινο, 11. ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

ε παξφκνηα έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ρψξα καο, κε πνιιέο απφ ηηο  παξαπάλσ 

αηηίεο  άγρνπο ζπκθσλνχλ ην 70% ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Αο δνχκε αλαιπηηθά ηη βηψλεη ν Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα:  

Ζ δηάξθεηα αλακνλήο ησλ 5-10 εηψλ απφ ηελ εκέξα απφθαζεο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε έσο ηελ εκέξα δηνξηζκνχ ηνπ, κε ηηο αιιεπάιιειεο ηνπνζεηήζεηο σο 

αλαπιεξσηή ή σξνκίζζηνπ ζε δηάθνξα κέξε ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο γηα ηελ απφθηεζε 

κνξίσλ, ηελ αλαγθαία απφθηεζε Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο, ηελ πηζηνπνίεζε μέλεο γιψζζαο 

θαη ρεηξηζκνχ ππνινγηζηή θαη ηέινο ηελ παξαθνινχζεζε θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ γηα 

ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, κε ηνλ νπνίν ν ηπρεξφο επηηπρψλ (5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ) καδί κε ην δηνξηζκφ ηνπ «εμαζθαιίδεη» κία ππνρξεσηηθή ηξηεηή ζεηεία ζην 

πξψην ζρνιείν ηνπνζέηεζεο θάησ απφ ην άγξππλν βιέκκα ηνπ κέληνξα θαη ηνπ δηεπζπληή, 

φια απηά πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα λα έρνπκε κηα λέαο κνξθήο επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο. ηα 

αλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα κε ηε ζπλερή ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη ην ζπλερψο αλαζεσξνχκελν λνκηθφ πιαίζην δηαξθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ε ρακειή θνηλσληθή απνδνρή θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην 

απνδνθηκαζίαο, φπνπ γηα φια «θηαίεη ν εθπαηδεπηηθφο», ησλ δπζαξεζηεκέλσλ γνλέσλ, νη 

νπνίνη πιεξψλνπλ θαη’ επίθαζε ηε δεκφζηα θαη δσξεάλ παηδεία, ζ’ έλα ζρνιείν φπνπ ε 

ζεκεξηλή «επέλδπζε» έρεη κηθξφηεξε κειινληηθή «απφδνζε» -φπσο απνδεηθλχνπλ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ρηιηάδσλ αλέξγσλ, εηεξναπαζρνινπκέλσλ θαη ππναπαζρνινπκέλσλ 

πηπρηνχρσλ αηφκσλ-, αιιά θαη ησλ δπζαξεζηεκέλσλ καζεηψλ νη νπνίνη ζπαηαινχλ ηελ 

εθεβεία ηνπο ζην ηξίγσλν: ζρνιείν - θξνληηζηήξην - ηδηαίηεξν, ζ’ έλα «εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ακάζεηαο», φπνπ νη πξσηαγσληζηέο απιά πεξηκέλνπλ ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο θαη 

ηελ δηαλνκή ησλ ηίηισλ, ν εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη λα ράλεη ην ξφιν ηνπ.  

Σέινο, δπζαξεζηεκέλνο ν ίδηνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, αθνχ ζπγρξφλσο κε ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ηνλ νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε δεχηεξεο δνπιεηάο εηζπξάηηεη θαη ηελ 

«αδηαθνξία» ησλ καζεηψλ νη νπνίνη  πξνγπκλάδνληαη ζην δηπιαλφ θξνληηζηήξην, ελψ 

παξάιιεια πξνζπαζεί λ’ αλαθιάζεη ην ερζξηθφ ππνλννχκελν ηεο θνηλήο γλψκεο, πνπ 

έληερλα θαηεπζχλεηαη γηα λα ηνλ ζεσξεί σο κνλαδηθφ ππεχζπλν. Πιένλ, καδί κε ηε ςπρηθή 

θφπσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε εκθαλίδεηαη ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα αιιά θαη ε 

απνγνήηεπζε ηνπ απνινγηζκνχ γηα ηηο πξνζσπηθέο ζπζίεο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ.  

Πάξα ηαχηα, εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί, σο δάζθαινο θαη παηδαγσγφο. Καη απηφ πνπ 

θαηαξξαθψλεη πεξηζζφηεξν απφ φια ην εζηθφ ηνπ είλαη  φηαλ εηζπξάηηεη ηελ εξψηεζε: «Γηαηί 

λα δηαβάζσ, δάζθαιε;», ε απάληεζε ηεο νπνίαο είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο. 

Ζ πεπνίζεζε φηη ε θνηλσληθή άλνδνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία επηηπγράλεηαη κε ηε κφξθσζε, 

ελλνψληαο θπξίσο ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, δηαδξακάηηζε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ 

έληαμε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ λέσλ απφ φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζηηο πνιιαπιέο λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ «αλαθχνληαλ» θαηά ρηιηάδεο.  Οη παλεπηζηεκηαθνί ηίηινη θαη ηα 

δηπιψκαηα απνθηνχζαλ φιε απηή ηελ  πεξίνδν ηε ιεηηνπξγία πνπ είραλ παιαηφηεξα νη 

«ηίηινη επγελείαο» γηα ηελ θαηάιεςε κηαο επλνεκέλεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο θαη θπζηθά 

καγλήηηδαλ ηδηαίηεξα, εθείλα ηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα «ζπξψμνπλ» 

ηα παηδηά ηνπο -κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο- ζηελ «άιιε» πιεπξά ηνπ ιφθνπ, εθεί φπνπ 

απνπζίαδε ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ε αλαζθάιεηα θαη ηα ρακειά εηζνδήκαηα. 
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ήκεξα, ηα δεηνχκελα έρνπλ αιιάμεη θαη αλαηξαπεί ζεκαληηθά. Σα πηπρία έρνπλ ράζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξειζφληνο σο κέζνλ επαγγεικαηηθήο πξνψζεζεο, θαζψο ε 

αλεξγία θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζαξψλνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηνπο ηίηινπο.   

Σν πξναλαθεξζέλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαίλεη θαη ηελ αλαίξεζε νπνηαζδήπνηε 

εγγπεκέλεο δπλαηφηεηαο αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ πξφζβαζε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κεραληζκφ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε ζηαδηαθή δηάιπζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

αληηιήςεσλ πνπ ζπγθξνηνχληαλ γχξσ απφ απηφλ. Αθπξψλεηαη έηζη έλα νιφθιεξν θάζκα 

θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ, ζηνρεπκέλα ζπγθξνηεκέλν εδψ θαη δεθαεηίεο, γηα ηε δπλαηφηεηα 

εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο κέζα απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίεο πξνζδνθίεο  

ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία δέρζεθαλ απαλσηά ρηππήκαηα απφ ηελ εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα 

θαη ηε κηζζνινγηθή ππνβάζκηζε.  

Αο δνχκε ηψξα νξηζκέλεο πην ρεηξνπηαζηέο αηηίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε, ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ ζην ζρνιείν θαη απνηεινχλ πεγέο δπζαξέζθεηαο θαη 

άγρνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο: 

 Ζ ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή καδί κε ην ζρνιηθφ θηίξην (κέγεζνο, πξνζαλαηνιηζκφο, 

θσηηζκφο, επίπεδα ζνξχβνπ, ζεξκνθξαζίεο, πγηεηλή θαη αζθάιεηα, χπαξμε γπκλαζηεξίνπ θαη 

αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, θαηάιιειεο απιήο, βηβιηνζήθεο, εξγαζηεξίσλ, γξαθείσλ αιιά 

θαη ε ζπλνιηθή αηζζεηηθή θαζψο θαη ε ηνπνγξαθία ηνπ) δνκνχλ έλα θνηλσληθφ ςπρνινγηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα.  

 Οη απαξάδεθηα ρακειέο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία, πνπ ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ (Education 

at a Glance, 2007) επεξεάδνπλ αξλεηηθά, ζε πνζνζηφ 80%, ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Οη θαθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, κηζζφο, εμέιημε, ε αίζζεζε κε ειέγρνπ 

εξγαζηαθψλ γεγνλφησλ, ε εξγαζία ζην ζπίηη, ν επηπιένλ θφξηνο εξγαζίαο κε δηνηθεηηθέο εξγαζίεο, 

ν αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα, ε πξννπηηθή αχμεζεο ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο θαη ε παξακνλή 

ζηελ πξψηε γξακκή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πάλσ απφ ηξηάληα ρξφληα εξγαζίαο). 

 Ζ θαιιηέξγεηα αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Οη πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ρεηξαγψγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε 

ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε αξηζκεηηθνχο δείθηεο αιιά θαη κε  ηελ επηηπρία ή κε ησλ καζεηψλ 

καο ζηηο εμεηάζεηο, νδεγεί ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζηε ζπληξηβή ηεο πξνζσπηθφηεηαο αιιά θαη ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Οη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε ρψξα καο θαη γίλνληαη ρσξίο νπζηαζηηθφ δηάινγν 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, πξφρεηξα, απξνγξακκάηηζηα κε απνηέιεζκα θάζε θνξά πνπ 

αιιάδεη ν Τπνπξγφο Παηδείαο λα παξνπζηάδεηαη κηα «λέα κεηαξξχζκηζε» θαη πάληα ζε πην 

αληηδξαζηηθή θαηεχζπλζε.  

 Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ζηνπο ζηφρνπο, νη νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάγθε ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηα Λχθεηα κε ηηο 

παλειιαδηθέο ην ζρνιείν θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία αληηκεησπίδνληαη ζαλ κηα εηαηξεία ηξαίλσλ, 

πνπ ην κφλν πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα ηεξεζνχλ ηα σξάξηα.   

 Ζ αδπλακία πνιιέο θνξέο λα αληεπεμέιζεη ζηα δηδαθηηθά θαη παηδαγσγηθά ηνπ θαζήθνληα ιφγσ 

ηεο αλχπαξθηεο ή αλεπαξθνχο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ηεο έιιεηςεο 

κφληκνπ θαη νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο επηκφξθσζεο, πνπ ζα έπξεπε λα είλαη θχξηα θαη 

απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο πνιηηείαο.  

 Ζ δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα ην ξφιν ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ε αίζζεζε ηεο εγθαηάιεηςεο θαη 

ν ζπκβηβαζκφο κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 

 Σα βηβιία, ηα νπνία είλαη αλαρξνληζηηθά  ή δελ ζπλάδνπλ κε ην ειηθηαθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ην 

θνξησκέλν σξνιφγην πξφγξακκα θαη ην αλαιπηηθφ, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο απηελέξγεηαο θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηξηψλ θαη καζεηψλ. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Όζν ην ζρνιείν απαμηψλεηαη, φζν ν λένο άλζξσπνο απνκαθξχλεηαη 

έληερλα απφ ηελ αληίιεςε φηη ε γλψζε είλαη δχλακε πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θφζκν, αξθεί λα 

θάλεη ζπιινγηθά φλεηξα, φζν νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζηελεχνπλ, φζν ν εθπαηδεπηηθφο 
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ζπξψρλεηαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ καζεηή ρσξίο ηε ινγηθή ηεο δηαπαηδαγψγεζεο, ηφζν ζα 

απμάλνπλ ηα θαηλφκελα ηεο αδηαθνξίαο, ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο  ζρνιηθήο παξαβαηηθφηεηαο. 

Καη ελψ ε εηζήγεζε θηάλεη πξνο ην ηέινο ηεο ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο 410 ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δειαδή ην 13% ησλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, γεγνλφο πνπ φρη 

κφλν ζα επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θπξίσο ζα ππνβαζκίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε 

ζπζηάδνληάο ηελ  ζηελ πνιηηηθή ηεο δηάιπζεο ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ πνπ επηβάιινπλ ην 

ΓΝΣ θαη ε ηξφηθα. 

Απφ φια ηα πξναλαθεξζέληα είλαη ζαθέο φηη ην εξγαζηαθφ άγρνο δελ είλαη απνηέιεζκα κηαο 

ηδηαίηεξεο αδπλακίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

αζθνχληαη θαη ζηνλ  ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλνιηθά ζην 

πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Μνλφδξνκν απνηειεί ζήκεξα γηα ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα ε αθχξσζε θαη ε αλαηξνπή ησλ 

αληηεθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, ε πξνάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηνπ δηθαηψκαηνο  ζηε κφξθσζε φισλ ησλ παηδηψλ ζε έλα πξαγκαηηθά δεκφζην θαη 

δσξεάλ ζρνιείν. 
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Οκάδα εξγαζίαο Β3: 

 

Οξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε 

 

πληνληζηήο: 

Λνπδηψηεο Βαζίιεο  

Μέιε: 

Αλαγλσζηνπνχινπ Οπξαλία  

Αλησλάξαο Γεψξγηνο  

Γαθλή Κσζηνχια  

Γνχγηνπ Υξπζνχια  

Καινπδηψηεο Γηάλλεο 

Λφληνο Υαξάιακπνο  

Παπαιέμεο ηέθαλνο 

Πηηαξνθνίιεο Μηράιεο 

 

Γεληθά 
 

ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε εθπαίδεπζε είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο πνιίηεο, αθνχ δελ είλαη κφλν έλα εξγαιείν αλάπηπμεο, 

αιιά βαζηθφο παηδεπηηθφο παξάγνληαο πνπ παξάγεη πνιηηηζκφ θαη δηακνξθψλεη ηελ αλζξψπηλε 

ζπλείδεζε. Γηα λα επηηεπρζνχλ νη βαζηθνί απηνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, είλαη απαξαίηεηε ε νπζηαζηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε νηθνλνκηθή, ε επηζηεκνληθή θαη ε παηδαγσγηθή ζηήξημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη πιένλ θνηλή πεπνίζεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη, αλ φρη ν 

ζεκαληηθφηεξνο, ζίγνπξα έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο, γηαηί είλαη 

απηνί πνπ πινπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Έηζη, θαλέλα κέηξν δελ 

είλαη δπλαηφ λα πξνάγεη ηελ εθπαίδεπζε, αλ δελ ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη εθπαηδεπηηθνί.  

 

Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΘΝΧ 
Ζ νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ δηεζλψο απνηεινχλ έλα ζχλνιν 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξαθηηθψλ . Γηαθνξεηηθφο είλαη απφ θξάηνο ζε θξάηνο ν βαζκφο 

απνθέληξσζεο θαη απηνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ιεηηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 

Α) ε εζληθφ επίπεδν  
ε φια ηα θξάηε ππάξρεη έλα θεληξηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο, πνπ βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο 

ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Οξγαλσηηθήο ηεξαξρίαο, ην νπνίν, αιινχ είλαη φξγαλν επηηειηθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα θαη έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν (ΖΠΑ, Απζηξαιία, Βέιγην) θαη αιινχ έρεη 

πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα θαζνξίδνληαο ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θεληξηθά (Γαιιία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Φηιαλδία).  

 

Β) ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 
Σα πεξηζζφηεξα θξάηε έρνπλ δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο. ε άιια θξάηε κε απμεκέλε απηνλνκία 

δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή (ΖΠΑ, Ηηαιία, Γεξκαλία, Απζηξαιία, Απζηξία, νπεδία) θαη ζε άιια κε 

κηθξφηεξε (Γαιιία, Φιακαλδηθή θνηλφηεηα Βειγίνπ, Γεξκαληθά θξαηίδηα). πλήζεηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ πεξηθεξεηψλ είλαη ε νξγάλσζε ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ γηα ηελ εθαξκνγή-παξαθνινχζεζε ηεο 

εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο επζχλεο 

ηνπο. Ζ πεξηθέξεηα νξγαλψλεη ην πεξηθεξεηαθφ ζρνιηθφ δίθηπν (δεκηνπξγία, δηεπξχλζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ θ.η.ι.), θξνληίδεη γηα ηελ εμεχξεζε θαη θαηαλνκή πεξηθεξεηαθψλ θνλδπιίσλ 

γηα ηα ζρνιεία, ηελ θαηαλνκή ησλ θεληξηθψλ θνλδπιίσλ, ηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ζρνιηθψλ 

δξάζεσλ, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηε δηά βίνπ κάζεζε, ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο, θαη ηελ 

απνξξφθεζε θαη θαηαλνκή επξσπατθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θ.η.ι.).  
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Γ) ε ηνπηθφ/ επαξρηαθφ επίπεδν (Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ)  
Καηά θαλφλα έρνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο εθρσξεί ε πεξηθέξεηα, φπσο π.ρ. θπιηθεία, 

ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ, κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, θπξίσο ησλ νηθνλνκηθψο αδπλάησλ θ.η.ι.    

 

Γ) ε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο  
Γηεχζπλζε  

ε νξηζκέλα θξάηε ζηε Γηνίθεζε ηεο ρνιηθήο κνλάδαο κεηέρεη κάλαηδεξ κε νπζηαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο (Ηηαιία, ΖΠΑ, Αγγιία) θαη ζε άιιεο ε Γηνίθεζε αζθείηαη κφλν απφ εθπαηδεπηηθνχο, κε 

ζεηεία (Ηζπαλία, Γαιιία, Βέιγην) ή κφληκνπο (Ηαπσλία, Γεξκαλία) ή απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (ΖΠΑ, 

Δπαξρία Βηθηψξηα ηεο Απζηξαιία, Γαλία, Ηξιαλδία, Ηζιαλδία, Ηζπαλία).    

  

χιινγνο Γηδαζθφλησλ 
Απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηε Γηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βαζηθέο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη ε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (εζσηεξηθή αμηνιφγεζε 

καζεηψλ, πεξηνδηθή θαη εηήζηα), νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο θνίηεζεο θαη ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ, 

ε επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, ε επηινγή ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη γεληθφηεξα ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

δσήο.  

 

ρνιηθά ζπκβνχιηα 

Όζα ππάξρνπλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο αζρνινχληαη κε φια ηα ζρεηηθά κε ηε  ζρνιηθή δσή 

ζέκαηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ηζρχο ηνπο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην θξάηνο, ηελ 

πνιηηεία θαη ηελ πεξηθέξεηα. Αιινχ είλαη απνδπλακσκέλα ή έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηζρχ (Γεξκαλία, 

Απζηξία, Βέιγην, Οιιαλδία) θαη αιινχ είλαη ηζρπξά  (ΖΠΑ, Καλαδάο,  Ηηαιία, Απζηξαιία, Αγγιία, 

Γαιιία).  

 

Δ) Όξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο  
ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ππάξρνπλ φξγαλα, θνξείο, ελψζεηο θ.η.ι. ζε επίπεδν θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη  ζρνιηθήο κνλάδαο.   

ε εζληθφ επίπεδν ππάξρνπλ ζπλήζσο:  

-- Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο ή παξεκθεξή φξγαλα θαη απνηεινχληαη είηε απφ εηδηθνχο ή είλαη  

δηεπξπκέλα κε ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπσλ άιισλ θνξέσλ. Δίλαη θπξίσο 

γλσκνδνηηθά/ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα.  

-- Δλψζεηο γνλέσλ  θαη καζεηηθέο ελψζεηο.  

-- Γηεπξπκέλα φξγαλα κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ, καζεηψλ ή θαη άιισλ θνξέσλ. 

ε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή ζε ηνπηθφ επίπεδν ππάξρνπλ ζπκβνχιηα αληίζηνηρα κε ηα Δζληθά πνπ 

αζρνινχληαη κε αλάινγα κε απηά ζέκαηα, αιιά κφλν γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο.  

 

Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  
H ρψξα καο δηαζέηεη έλα απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ην νπνίν, κάιηζηα, 

βξίζθεηαη ζε αδηακθηζβήηεηε θξίζε. Έλα ζχζηεκα αθξηβφ γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, 

παξά ηε ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε γηα «δσξεάλ παηδεία». Έλα ζχζηεκα πνπ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα 

δψζεη νπζηαζηηθή κφξθσζε αιιά θαη νχηε λα παξαθνινπζήζεη ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο . 

Γηα πνιιά ζέκαηα, ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη 

απφ ην θέληξν, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο θαη αδπλακίεο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο. 

Oη Πεξηθεξεηαθέο Yπεξεζίεο ηνπ Yπνπξγείνπ Παηδείαο αληηκεησπίδνπλ ρξφληα πξνβιήκαηα 

δπζιεηηνπξγίαο. O ιφγνο είλαη φηη θαινχληαη νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Eθπαίδεπζεο λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα επξχηαηε πνηθηιία ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. Δίλαη 

θαλεξφ φηη φια ηα αλσηέξσ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη βέβαηα δπζιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ, ρακειή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ ςπρνινγηθή απνζάξξπλζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

Σν δήηεκα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί 

θαη λα αλαιπζεί απνθνκκέλν απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη  θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζε παγθφζκην θαη εζληθφ 

επίπεδν. Γελ πξέπεη φκσο ε απνθέληξσζε λα απνηειέζεη κία δηθαηνινγία γηα ηε κείσζε ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηα ζρνιεία, ηελ πξφζδεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ .  
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ΓOMH TOY EKΠAIΓEYTIKOY YTHMATO  
Πξνηείλεηαη ν ππιψλαο ηεο εθπαηδεπηηθήο απνθέληξσζεο λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηνλ 

ππιψλα ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, κηα θαη ε Παηδεία, φπσο ε Yγεία θαη ε Αζθάιεηα, είλαη 

επζχλε ηεο Kεληξηθήο Κπβέξλεζεο. 

Tν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, ελαξκνληζκέλν κε ην πξφγξακκα “Kαιιηθξάηεο” 

πξνηείλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζε ηέζζεξα (4) επίπεδα. 

1. Tν Δζληθφ επίπεδν (K.Y. Yπνπξγείνπ Παηδείαο, Γξακκαηείεο, δηάθνξνη Οξγαληζκνί θαη 

ζεζκνί). 

2. Tν Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (7 Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Eθπαίδεπζεο : 1ε: Aηηηθήο ., 2ε: 

Πεηξαηά θαη Aηγαίνπ , 3ε: Kεληξηθήο θαη Γπηηθήο Mαθεδνλίαο , 4ε: Aλαηνιηθήο Mαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο, 5ε: Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Eιιάδαο, 6ε: Πεινπνλλήζνπ, Iνλίσλ Nήζσλ, Γπηηθήο Eιιάδαο 

θαη Hπείξνπ, θαη 7ε: Kξήηεο). Aπηέο βξίζθνληαη ζε νξηδφληηα δηαζχλδεζε κε ηηο 7 Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο ηεο Kεληξηθήο Kπβέξλεζεο. 

3. Tν Αληηπεξηθεξεηαθφ επίπεδν (πξψελ Ννκαξρηαθφ) (Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία Eθπαίδεπζεο) .  

4. Tν επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

EΘNIKO EΠIΠEΓO 
 

Πξνηείλεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηά Bίνπ Mάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ λα έρεη επηηειηθφ θαη 

ζπληνληζηηθφ ξφιν. 

Γνκή: Γεληθέο Γηεπζχλζεηο , Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα, θαη πξνζσπηθφ κέρξη 600 άηνκα.  

Πξέπεη λα γίλεη ζπγρψλεπζε-θαηάξγεζε Γηεπζχλζεσλ ηεο K.Y. θαη ίδξπζε λέσλ Γηεπζχλζεσλ πνπ λα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Αλαζπγθξφηεζε ή ζπγρψλεπζε Π.I., K.E.E., 

O.Δ.E.K, O.E.ΠE.K, Γξακκαηεηψλ θαη ινηπψλ ζεζκψλ. 

Πξέπεη λα ππάξμεη λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ Yπεξεζηψλ ηνπ Yπ. Παηδείαο (ςήθηζε 

λέσλ Οξγαληζκψλ). O νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

πξέπεη λα είλαη βαζηθνί ζηφρνη θαη ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο .  

ε εζληθφ επίπεδν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ην EYΠ. Eπίζεο, ζην Yπνπξγείν ιεηηνπξγνχλ ηα KYΓIΠ, 

KYΠE, KYΓE, φπσο θαη ζήκεξα, θαη ηα πκβνχιηα Eπηινγήο ηειερψλ θαη ρνιηθψλ πκβνχισλ 

. 

 

ΠEPIΦEPEIAKO EΠIΠEΓO  

Πξνηείλεηαη ε αλάδεημε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Eθπαίδεπζεο ζε «κηθξφ» Yπνπξγείν 

Παηδείαο κε αληίζηνηρε κεηαθνξά πφξσλ, αξκνδηνηήησλ, πξνζσπηθνχ θαη ιεηηνπξγηψλ, ηφζν απφ ηελ 

K.Y. φζν θαη απφ ηηο ζεκεξηλέο Γηεπζχλζεηο Eθπαίδεπζεο. 

Γνκή: ε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο λα ππάξρεη ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο, ν νπνίνο 

ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ζεκαηηθέο Γηεπζχλζεηο (φπσο: Eπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο, Oξγάλσζεο - 

Γηνίθεζεο, Oηθνλνκηθψλ, Π.E., Γ.E., Kνηλσληθήο θαη Φπρνινγηθήο Yπνζηήξημεο, Kαηλνηνκηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θ.η.ι.) θαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Eθπαίδεπζεο (πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθή δνκή 

απφ ηε ζεκεξηλή θαη ζηελ ίδηα ζέζε κε απηή πνπ είλαη ζήκεξα). 

• O Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ επηβνιή 

πεηζαξρηθήο πνηλήο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ εκπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ε ζχγθξνπζε αξκνδηνηήησλ κε ηα 

θεληξηθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα. Eπίζεο, δελ ζπκκεηέρεη ζηα Yπεξεζηαθά πκβνχιηα. 

• ε απηφ ην επίπεδν ε αμηνιφγεζε θαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

αλεμάξηεηα ζεζκηθά θαη ζπιινγηθά φξγαλα. 

ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Eθπαίδεπζεο ζα ιεηηνπξγεί ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην 

Παηδείαο (ΠE.Y.Π.) κε ζπκκεηνρή ηεο Πνιηηείαο, ησλ Eθπαηδεπηηθψλ, ησλ Γνλέσλ θαη ησλ 

Kνηλσληθψλ Φνξέσλ, θαη βξίζθεηαη ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε ην EYΠ. 

Eπίζεο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Eθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ ηα AΠYΓIΠ, AΠYΠE, 

AΠYΓE. 

 

ΑΝΣΗΠEPIΦEPEIAKO EΠIΠEΓO  

Πξνηείλεηαη ζηε ζέζε ησλ ζεκεξηλψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο) λα ιεηηνπξγνχλ νη λέεο Γηεπζχλζεηο Eθπαίδεπζεο θπξίσο σο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο.  
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Γνκή: Θα ππάξρεη ν Γηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ,ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ Tκήκαηα (φπσο 

Eπηζηεκνληθήο Kαζνδήγεζεο, Oξγάλσζεο - Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Ννκηθήο ππνζηήξημεο, 

Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, Δμεηάζεσλ, Κνηλσληθήο θαη Φπρνινγηθήο Yπνζηήξημεο, Kαηλνηνκηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ θ.ιπ.) θαη απφ ηα Γξαθεία Δθπαίδεπζεο (πνπ είλαη ππεξεζίεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, 

εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηεο Δθπαίδεπζεο νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνληαη απφ νιηγνκειέο πξνζσπηθφ). 

Δπίζεο ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζα ιεηηνπξγνχλ ηα ΠYΓIΠ, ΠYΠE, ΠYΓE.   

Λφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα 

Γξαθεία Tερληθήο-Eπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Φπζηθήο Αγσγήο, αιιά κε λέεο αξκνδηφηεηεο .  

Eμππαθνχεηαη φηη ηα Γξαθεία Eθπαίδεπζεο δελ ζα έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζε δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά θαη 

άιια παξεκθεξή ζέκαηα. Eπίζεο, ζε απηφ ην επίπεδν ιεηηνπξγεί θαη ην Γξαθείν ησλ ρνιηθψλ 

πκβνχισλ, πνπ ππάγεηαη φκσο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε. 

O Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ ζα είλαη ζε ζπλερή επαθή θαη δηαβνχιεπζε κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

 

EΠIΠEΓO XOΛIKH MONAΓA  

Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ φζα ζπκβαίλνπλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, δειαδή 

ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξέπεη λα δηαζέηεη ζεκαληηθφ βαζκφ απηνηέιεηαο. H φπνηα 

απνθέληξσζε πξέπεη λα έρεη σο αηρκή ηνπ δφξαηνο ηε ζρνιηθή κνλάδα.  

Θεσξεηηθά, ε αλάιεςε δηνηθεηηθψλ επζπλψλ απφ ηε ρνιηθή Μνλάδα ζεκαίλεη κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία θαη επειημία θηλήζεσλ απφ ην ζρνιείν θαη κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπο .  

Αλψηαην  φξγαλν ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ην ρνιηθφ πκβνχιην (ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, ζχιινγνο 

γνλέσλ, εθπξφζσπνη καζεηψλ, εθπξφζσπνο Γήκνπ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ, εθπξφζσπνη 

απνθεληξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ). Κάζε ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα είλαη 

ζηειερσκέλε κε θαηάιιειν γξακκαηεηαθφ θαη άιιν ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ.  

O ζεζκφο θαη ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ζσξαθίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο αιιά θαη 

εμνπζίεο. Eίλαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. 

O ξφινο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ δηεπθξηλίδεηαη θη εληζρχεηαη. Έρεη δηεπξπκέλεο 

αξκνδηφηεηεο θαη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

Γεκηνπξγνχληαη βηψζηκεο ζρνιηθέο κνλάδεο, εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ, ιφγσ γεσγξαθηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ , ηζηνξηθψλ ιφγσλ ή πιεζπζκηαθήο εξήκσζεο.  

Όιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ Yπνδηεπζπληή. 

Kάζε ζρνιηθή κνλάδα απφ έλα αξηζκφ καζεηψλ θαη πάλσ, ζα δηαζέηεη θαη ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ 

(πεξηζζφηεξν απφ δχν) ζεκαηηθψλ Yπνδηεπζπληψλ (φπσο Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ, Eθπαηδεπηηθψλ 

Θεκάησλ, Kαηλνηνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θ.ιπ.). 

 

Δπηηξνπέο Παηδείαο  

Πξνηείλεηαη λα είλαη φξγαλα γλσκνδνηηθνχ ή κε ραξαθηήξα πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, αλέγεξζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θ.ιπ. 

Γηαθξίλνληαη ζε: 

1. ρνιηθή Eπηηξνπή Παηδείαο (ρνιηθή κνλάδα ή Oκάδα ρνιηθψλ Mνλάδσλ). 

2. Γεκνηηθή Eπηηξνπή Παηδείαο (Γήκνο). 

3. Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Παηδείαο (Αηξεηή Πεξηθέξεηα). 

 

ηειέρσζε ππεξεζηψλ θαη  άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ  

Kαη ζηα ηέζζεξα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο νη ππεξεζίεο πξέπεη λα ζηειερψλνληαη θαηά θαλφλα 

κε δηνηθεηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη επηκνξθσκέλν θαη φρη κε 

απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ. Oη εθπαηδεπηηθνί θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο επζχλεο  πνπ είλαη ζπλαθείο 

κφλν κε εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα. Όζνη επηιέγνληαη γηα ζέζεηο επζχλεο ππνρξενχληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. 

 

EΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ  
H εθαξκνζκέλε δηδαθηηθή πξάμε απαηηεί ηε βειηίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ ηνπ 

δηδάζθνληνο θαζεγεηή (πεξηνδηθή επηκφξθσζε) θαη ηελ ππνζηήξημε θαη βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ ηνπ ζηελ ηάμε (ηξφπνο δηδαζθαιίαο, κέζα θαη κέζνδνη). 
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Α) Δλδνζρνιηθή επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε  

Όζνλ αθνξά ην ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηε ηάμε, πξέπεη λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο . Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

παξαθνινχζεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ελφο καζήκαηνο , 

αλεμαξηήησο ηεο ππάξρνπζαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ θάζε ζρνιείνπ , είλαη ν πθηζηάκελνο 

ππνζηεξηθηηθφο κεραληζκφο  ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Ζ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα κπνξνχζε  λα βαζηζηεί ζηνπο 

ζπληνληζηέο ησλ καζεκάησλ ηα νπνία δηδάζθνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ 

ζπληνληζηψλ ζα είλαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δηδάζθνληεο ην κάζεκα θαζεγεηέο,  ψζηε λα 

εθαξκφδεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο  κε ηνλ απνδνηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν .  

Οη ζπληνληζηέο καζεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο Τπνδηεπζπληέο, ζα 

παξαθνινπζνχλ ηελ χιε θαζψο θαη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θάζε καζήκαηνο  θαη, ζηελ πεξίπησζε, 

πνπ εληνπίζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ δηεμαγσγή θάπνησλ καζεκάησλ, ζα πξνζπαζνχλ λα ηα ιχζνπλ ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  (αλαπξνζαξκνγή πξνγξάκκαηνο θιπ) .  

 

Β) ρνιηθνί χκβνπινη  

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν ρνιηθφο χκβνπινο, ν ξφινο ηνπ 

νπνίνπ ζα είλαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, λα πξνσζεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  θαη λα ζπλαληάηαη κε ηνπο δηδάζθνληεο ζε 

πξνζπλελλνεκέλεο ζπλαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαζνδεγήζεη επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά. 

Γειαδή:  

α) λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο ηα ηπρφλ δηδαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ  νη δηδάζθνληεο, 

β) λα ηνπο ζπκβνπιεχζεη γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη  

γ) λα ηνπο πξνζθέξεη βνεζεηηθφ πιηθφ , βηβιία, θπιιάδηα, ζεκεηψζεη θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθή κε ην 

κάζεκα βηβιηνγξαθία.  

Οη ρνιηθνί χκβνπινη, ζε πξνζπλελλνεκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο, κπνξνχλ λα 

θαζνδεγήζνπλ επηζηεκνληθά ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηαο.  

 

Γ) Δθπαίδεπζε θαη Παλεπηζηήκην  

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ελφο απφθνηηνπ  Παλεπηζηεκίνπ είλαη πεξηνξηζκέλν ζην ρξφλν 

απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ ηνπ. Ζ εμέιημε ηεο επηζηήκεο, φκσο, δελ είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε,  θαη ζε 

επηζηήκεο φπσο νη ζεηηθέο νη εμειίμεηο είλαη ηφζν ξαγδαίεο, ψζηε ε επαλεθπαίδεπζε ησλ επηζηεκφλσλ 

λα θξίλεηαη ηειείσο απαξαίηεηε. Σελ επαλεθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηελ 

αλαιάβεη ην Παλεπηζηήκην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη νξγαληθά ν εθπαηδεπηηθφο. Έηζη, ε 

εθπαίδεπζή ηνπ ζα έρεη ηφζν ην επηζηεκνληθφ θχξνο φζν θαη ηελ επηζηεκνληθή αξηηφηεηα πνπ 

απαηηείηαη . Σν θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επαλεθπαίδεπζεο ηνπ θαζεγεηή εθηηκάηαη φηη αξρίδεη 

κεηά απφ δεθαεηή παξνπζία ηνπ ζηελ ηάμε θαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

έηνο . ηελ θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα παίμνπλ θαη ηα Κέληξα ηήξημεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ φπσο απηά πξνηείλνληαη απφ ην ΚΔΜΔΣΔ ηεο ΟΛΜΔ. 

 

Γ) Δπηζηεκνληθή Καζνδήγεζε θαη Τπνπξγείν παηδείαο  

Σελ θχξηα επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο πξέπεη λα έρεη ε θεληξηθή εμνπζία, δειαδή ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ηελ 

ΟΛΜΔ, κέζσ ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ, κπνξνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα θαζνδεγήζνπλ 

επηζηεκνληθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα δηδάμνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα . 

 

πκπεξάζκαηα-Παξαηεξήζεηο   

ε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ζα ιεηηνπξγεί ε Γηεχζπλζε Δπηζηεκνληθήο 

Καζνδήγεζεο ηεο νπνίαο Γηεπζπληήο είλαη ρνιηθφο χκβνπινο . 

ε επίπεδν Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ιεηηνπξγεί Γξαθείν ρνιηθψλ πκβνχισλ (.) .  

Ζ Γηεχζπλζε Δπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο ζα είλαη ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε ην Π.Η θαη ζα 

ζπκκεηέρεη ζεζκηθά ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηά ηνπ, θαζψο επίζεο νη . ζα έρνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο ζεζκφο ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Καζνδήγεζεο έρεη ζήκεξα πνιιά πξνβιήκαηα ή θαη ππνιεηηνπξγεί . Πξέπεη άκεζα λα 

ιεθζνχλ κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζή ηνπ θαη ηε ζαθή νξηνζέηεζή ηνπ.  
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Οκάδα Δξγαζίαο Β4:  

 

Ο ξφινο ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. 

 

πληνληζηήο:  

Μπάηξεο Άγγεινο 

Μέιε: 
Γεσξγηάδεο Θσκάο 

Καιαηδή Ράληα 

Καινκνίξεο Γξεγφξεο 

Μαπξέιεο Ηάθσβνο 

Παλαγησηνπνχινπ Δχε 

 
(Εσταρηζηούκε ηο Θέκε Κοηζηθάθε γηα ηελ αλαθορά ζηο ζσλδηθαιηζηηθό θίλεκα άιιωλ τωρώλ.) 

1) Γεληθά 
Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα είλαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Ζ αληηπαξάζεζή ηνπ κε 

ηηο εθάζηνηε αληεξγαηηθέο πνιηηηθέο ζπκππθλψλεη ζεκειηαθέο αληηζέζεηο ηεο θνηλσλίαο. Απφ ηελ 

έθβαζή ηεο θξίλνληαη κεγάια ζπκθέξνληα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 

έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πξνυπνζέηεη, κεηαμχ άιισλ, θαηαλφεζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δνκψλ, ησλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ κεραληζκψλ αιινηξίσζεο. 

Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεξα, έρεη δηπιφ θαζήθνλ: λα 

πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη λα πξναζπίδεη ηελ εθπαίδεπζε σο δεκφζην 

θαη θνηλσληθφ αγαζφ. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο ζπλδηθαιηζκφο πξνυπνζέηεη επαηζζεζία ζηε δηαθχιαμε 

ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. 

2) Ηζηνξηθή αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) 

Ζ ΟΛΜΔ ηδξχεηαη ην 1924. Σν 1936 ε δηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ ηε δηαιχεη. Δπαληδξχεηαη ην 

1949. 

1955 Σεηξαήκεξε απεξγία γηα θαζηέξσζε εθπαηδεπηηθνχ κηζζνινγίνπ. 4.200 εθπαηδεπηηθνί 

παξαηηνχληαη δηακαξηπξφκελνη γηα ηελ αλεπάξθεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηνπ αξηζκνχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ αιιαγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

1961–63 Απεξγία δηαξθείαο (κε ΓΟΔ) θαηαθηά απμήζεηο. Νέα απεξγία ιήγεη κε πνιηηηθή 

επηζηξάηεπζε. 

1964–66 Ηθαλνπνηνχληαη νηθνλνκηθά αηηήκαηα ηεο ΟΛΜΔ κε ρνξήγεζε επηδφκαηνο. Ζ ΟΛΜΔ 

ζηεξίδεη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Γ. Παπαλδξένπ γηα δεκφζηα δσξεάλ παηδεία θαη θαζηέξσζε ηεο 

Γεκνηηθήο. Λίγν αξγφηεξα λέν εληαίν κηζζνιφγην ππνβαζκίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

1967–74 Ζ δηθηαηνξία δηνξίδεη δνηή δηνίθεζε ηεο ΟΛΜΔ θαη αλαζηέιιεη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964. 

Σν σξάξην απμάλεηαη θαη επηβάιιεηαη δεθάσξε ππνρξεσηηθή ππεξσξηαθή εξγαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί 

εμνπζελψλνληαη νηθνλνκηθά θαη εζηθά θαη αξρίδνπλ λα αξζξψλνπλ ζνβαξή ακθηζβήηεζε απφ ην 1970. 

1975 Δθιέγεηαη λέν Γ.. Κεληξηθά αηηήκαηα ε θάζαξζε απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ρνχληαο, ε άξζε 

ησλ κηζζνινγηθψλ αδηθηψλ θαη ε ςήθηζε λένπ λφκνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

1976 Μεηαξξχζκηζε Ράιιε (λ. 309/76). Δλληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ρσξηζκφο ζε Γπκλάζην 

– Λχθεην (γεληθφ θαη ηερληθφ), θαζηέξσζε ηεο Γεκνηηθήο, αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

αιιαγέο ζηε δηνίθεζε, επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηε βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζηηο 23 σο 19 ψξεο αλάινγα κε ηα έηε 

ππεξεζίαο. 

1977 Απεξγία δηαξθείαο. Γίλεηαη αχμεζε ηεο ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο.  

1980 Απεξγία δηαξθείαο ιήγεη κε δηθαζηηθή απφθαζε σο «παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή». 

1985 Νφκνο – πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο 1566/85. Μείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζηηο 21 σο 18 ψξεο. 

1988 Πξψηε απεξγία ζηηο εμεηάζεηο. Ο ππνπξγφο Παηδείαο Γηψξγνο Παπαλδξένπ παξαρσξεί 

ππεξσξηαθφ επίδνκα εμσδηδαθηηθνχ έξγνπ, επίδνκα βηβιίσλ, κεξηθή επηζηξνθή θξαηήζεσλ απεξγίαο, 

δέζκεπζε γηα κείσζε σξαξίνπ κεηέξσλ, εληαία θαηεγνξία κεηαζέζεσλ θαη θαηάξγεζε ηνπ 

«επδνθίκνπ», πηζηψζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, αλχςσζε ησλ θιηκαθίσλ κεξηθψλ 
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θιάδσλ, αχμεζε απνδεκηψζεσλ γηα ηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο θαη ηηο ππεξσξίεο, εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

ζην Γπκλάζην, θάιπςε ησλ θελψλ, λέεο νξγαληθέο, γξακκαηείο ζηα Γπκλάζηα – Λχθεηα θαη 100 

ππνηξνθίεο ΗΚΤ γηα εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. 

1990 Απεξγία δηάξθεηαο ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ηηο αλαβάιιεη παξαηείλνληαο 

ην δηδαθηηθφ έηνο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ηειηθά ζηηο 16 Ηνπιίνπ. 

1990, Ννέκβξεο. Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο θ. Κνληνγηαλλφπνπινπ 

ππξνδνηνχλ θαηαιήςεηο εθαηνληάδσλ ζρνιείσλ ζε φιε ηε ρψξα. Δπηζέζεηο παξαθξαηηθψλ θαη 

δπλάκεσλ θαηαζηνιήο ζηα θαηεηιεκκέλα ζρνιεία. ε κηα απφ απηέο, ζηηο 8/1/1991, δνινθνλείηαη 

ζηελ Πάηξα ν αγσληζηήο εθπαηδεπηηθφο Νίθνο Σεκπνλέξαο ππεξαζπηδφκελνο ηνπο καζεηέο ηνπ θαη 

ηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε. 

1994–96 Αλαζηέιιεηαη ην ΠΓ 320/93 γηα ηελ «Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» θαη κεηψλεηαη ην σξάξην απφ 18 ζε 16 ψξεο ζηα 20 ρξφληα ππεξεζίαο. 

1997 Μεγαιεηψδεο δίκελε απεξγία ηεο ΟΛΜΔ θαηαθηά 8.000 δηνξηζκνχο θαη επίδνκα εμσδηδαθηηθήο 

απαζρφιεζεο 150 επξψ κε ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή, πνπ καδί κε επφκελεο αγσληζηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ην έθεξε ζηα 355 επξψ ζηηο αξρέο ηνπ 2010. 

1997, Αχγνπζηνο. Με ππνπξγφ Παηδείαο ηνλ Γ. Αξζέλε ςεθίδεηαη ν λ. 2525/97, πνπ εληείλεη ηα 

αδηέμνδα ζηελ εθπαίδεπζε, ππνβαζκίδεη ην κνξθσηηθφ ξφιν ηνπ Λπθείνπ, εληείλεη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ καζεηψλ απφ θησρά ιατθά ζηξψκαηα θαη νδεγεί ζε εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δξάζε καο (1997–2001) θαη ε νηθνδφκεζε 

παλεθπαηδεπηηθνχ κεηψπνπ αληίζηαζεο ππνρξεψλεη ηηο θπβεξλήζεηο ζε δηνξζσηηθά κέηξα (θαηάξγεζε 

ησλ Παλειιαδηθψλ Β΄ Λπθείνπ, κείσζε ησλ παλειιαδηθψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ απφ δεθαπέληε 

ζε έμη θ.ιπ.) 

2006 Ζ ΟΛΜΔ κε 12 κέξεο απεξγίαο ζπκπαξαηάζζεηαη κε ηελ απεξγία δηάξθεηαο ηεο ΓΟΔ, 

θεξδίδνληαο ηε κνλνεηή ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή θαη επίδνκα δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο 

χςνπο 105 επξψ. 

2007 Ζ ΟΛΜΔ ζπκκεηέρεη ζηηο ληθεθφξεο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

πληάγκαηνο γηα ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Ζ ΟΛΜΔ ζπλερίδεη λα αγσλίδεηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο κφξθσζεο σο θνηλσληθνχ αγαζνχ, γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε δσδεθάρξνλεο δσξεάλ δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, θαη θαηά ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο θαη ηεο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο. Αξζξψλεη νινέλα πεξηζζφηεξεο ζεζκηθέο δηεθδηθήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ελψ ηα 30 ηειεπηαία ρξφληα έρεη νξγαλψζεη ελλέα ζπλέδξηα κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. 

Αθφκε, ε επηκφξθσζή καο απνηειεί αίηεκα φισλ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ. Ζ ίδξπζε ησλ ρνιψλ 

Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο απνηέιεζε θαηάθηεζε ηνπ θιάδνπ, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο δηαθσλίεο καο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Σν 1979 ν θιάδνο νξγάλσζε επηκνξθσηηθά 

καζήκαηα πνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο απαγφξεπζε. Ζ επηκφξθσζε ήηαλ θεληξηθφ αίηεκα ηεο κεγάιεο 

απεξγίαο ηνπ 1997. 

Ζ ΟΛΜΔ αληηκεησπίδεη εληαία ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Αγσληδφκαζηε γηα εθπαίδεπζε αληίζηνηρε ησλ πξνζδνθηψλ ηεο λέαο γεληάο θαη ησλ 

αλαγθψλ ηεο επνρήο θαη ηεο θνηλσλίαο καο, φπσο θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο φρη ζε ξφιν απιψλ 

εθηειεζηψλ άλσζελ εληνιψλ, αιιά ελεξγεηηθψλ ζπκκεηφρσλ ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

Σν ζπλδηθαιηζηηθφ καο θίλεκα ζπλέβαιε ζε ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο θαηαθηήζεηο, φπσο θαζηέξσζε 

ηεο Γεκνηηθήο, δηδαζθαιία Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ κεηάθξαζε ζην Γπκλάζην, επέθηαζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ελλέα ρξφληα θαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηκήκα, 

γηα ηελ νπνία εμαθνινπζνχκε λα αγσληδφκαζηε. εκαληηθή θαηάθηεζε γηα δηδάζθνληεο αιιά θαη 

δηδαζθνκέλνπο απνηειεί, ηέινο, ε κείσζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ απφ 32 ψξεο πξηλ 

δεθαεηίεο ζε 21 σο 16 ζήκεξα, θαη νθείινπκε λα ηελ ππεξαζπίζνπκε απφ ηνπο ζρεδηαζκνχο γηα 

αχμεζε ηνπ σξαξίνπ. 

3) Ζ εκεξηλή Καηάζηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο 

Μεηά ηε δηθηαηνξία ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζπζπείξσλε ηε κεγάιε κάδα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο. ήκεξα, φκσο, παξνπζηάδεηαη δηζηαθηηθφ θαη αλέηνηκν, κε ζνβαξά πξνβιήκαηα 

καδηθφηεηαο, νξγάλσζεο θαη ελφηεηαο, κε πξνβιήκαηα θηλεκαηηθνχ θαη ηαμηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη απηνλνκίαο απφ ηελ εξγνδνζία θαη ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Παξαηεξνχληαη δηαζπαζηηθά 

θαηλφκελα ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν ζπρλά 

αδπλαηεί λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηηο εμειίμεηο. Ζ δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία πνιιψλ ζσκαηείσλ είλαη 

πξνβιεκαηηθή ή ππνηππψδεο, ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπο είλαη θησρή θαη ν κνξθσηηθφο ηνπο ξφινο 

είλαη ππνβαζκηζκέλνο. ε κεξίδα ζπλδηθαιηζηψλ θπξηαξρεί ε ινγηθή ηεο ζπλδηαρείξηζεο θαη 
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ζπλδηνίθεζεο, ππνλνκεχνληαο ηνλ θηλεκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη ππνθαζηζηψληαο ηνλ 

κε δίθηπα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Με αθνξκή ηέηνηα θαηλφκελα ε πνιηηηθή εμνπζία αζθεί πίεζε ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη πξνσζεί ηνλ θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ, γηα λα εκθαλίζεη ην θίλεκα θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ σο ππεχζπλνπο γηα ηα δεηλά. 

Ζ χπαξμε εθαηνληάδσλ ζσκαηείσλ θαη δεθάδσλ Οκνζπνλδηψλ ζην Γεκφζην απνηειεί επίζεο 

πξφβιεκα. Σαπηφρξνλα, ε χπαξμε δχν πλνκνζπνλδηψλ (Γ..Δ.Δ. θαη Α.Γ.Δ.Γ.Τ.), ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο θνκκαηηθέο – παξαηαμηαθέο ζθνπηκφηεηεο, δπζθνιεχεη ηελ αγσληζηηθή θαη εληαία δξάζε φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

ε κηθξφηεξε έθηαζε, αληίζηνηρα θαηλφκελα παξαηεξνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα: 

• Υακειή ζπκκεηνρή, ηδηαίηεξα λέσλ. Δμαίξεζε παλεξγαηηθέο απεξγίεο φπσο ηεο 5/5 θαη 15/10/10. 

• Γπζθνιία ζπληνληζκνχ θνηλψλ αγψλσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, παξά ηα πξφζθαηα ζεηηθά βήκαηα. 

• Έιιεηςε θαιά νξγαλσκέλνπ Απεξγηαθνχ Σακείνπ θαη Σακείνπ Αιιεινβνήζεηαο. 

• Πνιηηηζηηθή παξέκβαζε ζε κε επηζπκεηφ επίπεδν. 

• Αλεπαξθήο αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

• Δπίδξαζε ηεο γεληθήο θξίζεο αμηψλ, ζεζκψλ θαη εθπξνζψπεζεο. 

• Κηλεηνπνηήζεηο ρσξίο ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ νχηε επαξθή ηεθκεξίσζε. 

ηελ πξφζθαηε απεξγία (22 θαη 23/2) απέξγεζαλ παλειιαδηθά ην 20% ησλ ζπλαδέιθσλ ηελ πξψηε 

κέξα θαη ην 45% ηε δεχηεξε (κέξα γεληθήο απεξγίαο). ε θάπνηεο ΔΛΜΔ ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο 

εγγξάθεηαη κφιηο ην 40–50% ησλ ζπλαδέιθσλ, ζηηο αξραηξεζίεο ζπκκεηέρεη ην 30%, ελψ νη γεληθέο 

ζπλειεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπάληα κε ζπκκεηνρή 20%, είηε δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

απνθαζίδεη ην Γ.. Τπάξρνπλ θαη ζεηηθά παξαδείγκαηα, φπσο ε ΔΛΜΔ Νφηηαο Αζήλαο, φπνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο αξραηξεζίεο ην 50–75% ησλ 2.000 ππεξεηνχλησλ θαη ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο 

ζηαζεξά 300–600 ζπλάδειθνη. ηελ ΔΛΜΔ Θήξαο ην 85% ησλ 210 ππεξεηνχλησλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εθινγέο θαη ην 60–70% ζηηο γ.ζ. 

Σν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν βξέζεθε αληηκέησπν κε κηα νινκέησπε επίζεζε, 

πνπ δελ κπφξεζε λα απνηξέςεη. Σν επφκελν δηάζηεκα είλαη θξίζηκν γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ. 

Παξά ηα πξνβιήκαηα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε ησλ ζπλδηθάησλ, απηά 

απνηεινχλ αλαληηθαηάζηαην εξγαιείν γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη εκπφδην ζηα ηαμηθά, αληεξγαηηθά ζρέδηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

4) Σν Δθπαηδεπηηθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ζε Άιιεο Υψξεο 

Ζ δνκή ησλ ζπλδηθάησλ ηεο εθπαίδεπζεο πνηθίιιεη. ε Γαιιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ηηαιία θ.ιπ. 

ππάξρνπλ παξαηαμηαθέο νκνζπνλδίεο, εθθξάδνληαο πνιηηηθά ή ζξεζθεπηηθά ξεχκαηα. ε θαλδηλαβία, 

Γεξκαλία, αλαηνιηθέο ρψξεο ππάξρεη εληαία νκνζπνλδία. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη νκνζπνλδίεο 

έρνπλ κέιε θαη απφ ηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Ηηαιία, Ηζπαλία, Σνπξθία, Φηιαλδία, Αγγιία 

θ.ά.), ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο ζπκκεηέρεη θαη ην κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (Ηηαιία, Δζζνλία, εξβία 

θ.ά.) 

Σα ζπλδηθάηα ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ θαίλνληαη πην ξηδνζπαζηηθά θαη πνιηηηθνπνηεκέλα απφ απηά 

ηνπ Βνξξά . Χζηφζν, ε θξίζε θαη νη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Ληζαβφλαο θαη ηεο 

Μπνιφληαο ζπκβάιινπλ ψζηε νη εθηηκήζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ λα ζπγθιίλνπλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη 

πξνυπνζέζεηο θνηλψλ πιαηζίσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ. Οη κνξθέο πάιεο πνηθίιινπλ. Κακπάληεο, 

αηνκηθέο δηακαξηπξίεο, πνιχρξσκεο δηαδειψζεηο, καχξα πεξηβξαρηφληα ζηηο επηζθέςεηο ππνπξγψλ, 

απεξγίεο κε δηάξθεηα, έληαζε θαη ζπκκεηνρή (ζπρλφηεξα ζηε λφηηα Δπξψπε παξά ζηε βφξεηα). ηελ 

Αγγιία π.ρ. έγηλε κεηά απφ πάξα πνιιά ρξφληα 24σξε απεξγία, ελψ ζε Γαιιία, Ηηαιία θαη Διιάδα ε 

απεξγία είλαη ζπλήζεο κνξθή πάιεο. 

Ζ ΟΛΜΔ έρεη ζεκαληηθή ζπλεξγαζία κε ηηο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο Γαιιίαο, Πνξηνγαιίαο, 

Ηζπαλίαο, Σνπξθίαο, εξβίαο, Γεξκαλίαο, Κχπξνπ, Μάιηαο, Δζζνλίαο θ.ά. Αθφκε, ζπκκεηέρεη εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα ζηελ ETUCE (European Trade Union Commitee for Education), ηελ Δπξσπατθή 

πλνκνζπνλδία ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ζεζκηθφ ζπλνκηιεηή ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Δπίζεο, ζπκκεηέρεη ζηελ Education International (ΔΗ), ηε Γηεζλή πλνκνζπνλδία 

Δθπαηδεπηηθψλ, κηα δπλακηθή ζπλνκνζπνλδία κε ζεκαληηθφ ξφιν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ UNESCO, 

πνπ θαιχπηεη 30 εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο θαη ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ. ηελ Δπξψπε ε ΔΗ έρεη ηελ 

Παλεπξσπατθή Γνκή ηεο ΔΗ, Education International Europe (EIE). Δλψ ζηελ ETUCE 

ζπκκεηέρνπλ νκνζπνλδίεο απφ ηηο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ΔΕΔ, ζηελ EIE ζπκκεηέρνπλ νη 

νκνζπνλδίεο απφ φιε ηελ Δπξψπε.  

ηηο 22/11/10 ελνπνηήζεθε ε ETUCE θαη ε EIE. Ζ λέα ETUCE, φπσο επνλνκάζηεθε,, θαιχπηεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 
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(εληφο θαη εθηφο ΔΔ), απνηειψληαο ζπγρξφλσο θαη ην επξσπατθφ ηκήκα ηεο Education International. 

Παξακέλνπλ αλνηθηά νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε εζσηεξηθή δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο λέαο νξγάλσζεο απέλαληη ζηελ Δducation Ηnternational θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

ηελ ΔTUCE επηθξαηνχλ ζπληεξεηηθέο – δηαρεηξηζηηθέο αληηιήςεηο. Απνδέρεηαη ην ξφιν ηνπ 

«ζεζκηθνχ ζπλνκηιεηή» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο Ληζαβφλαο θαη 

ηεο Μπνιφληαο. Απνδέρεηαη βέβαηα, δηαθεξπθηηθά, πσο ε εθπαίδεπζε είλαη δεκφζην αγαζφ θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε αχμεζεο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο, 

επαγγεικαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τπάξρεη φκσο ζνβαξφ δεκνθξαηηθφ 

έιιεηκκα ζε φ,ηη αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ πξαθηηθά 

ιακβάλνληαη κφλν απφ ην Πξνεδξείν. 

Ζ Δ.Η. βιέπεη πην «αλνηθηά» ηα ζέκαηα. Υσξίο άκεζε εκπινθή κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δ.Δ. 

αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην 

δηαγσληζκφ PISA, ελψ ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Κνηλσληθνχ Φφξνπκ θαη 

ζπκπαξίζηαηαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά ηνλ θφζκν. Πξέπεη λα αμηνπνηνχκε απηέο 

ηηο νξγαλψζεηο γηα αιιειεγγχε ζε πεξηφδνπο θηλεηνπνηήζεσλ θαη γηα άζθεζε πίεζεο πξνο ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε. Πξέπεη λα εξγαζηνχκε γηα νπζηαζηηθφηεξε παξέκβαζή καο ζε απηέο θαη γηα 

κεγαιχηεξν εθδεκνθξαηηζκφ ηνπο. 

Ζ Γηεζλήο πλνκνζπνλδία WFTU – FISE (World Federation of Teachers’ Unions) ζπζπείξσλε 

άιινηε ηα ζπλδηθάηα ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ρσξψλ θαη ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ. Με έδξα ηελ Ηλδία, 

εθπξνζσπεί πηα θπξίσο αζηαηηθά ζπλδηθάηα εθπαίδεπζεο. Ζ ΟΛΜΔ παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο. 

Ζ ΟΛΜΔ ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Φφξνπκ (ΔΚΦ). Μεηά ην 3ν ΔΚΦ ε ΟΛΜΔ, καδί 

κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη θνηλσληθά θηλήκαηα απφ δηάθνξεο ρψξεο, ζπλέβαιε ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο, πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΚΦ, αιιά θαη 

απηφλνκα. 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αληίιεςε πνπ ραξαθηεξίδεη πνιιέο δηεζλείο νξγαλψζεηο νδεγεί ζε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελφο ξηδνζπαζηηθνχ πφινπ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδηθάησλ. Έπεηηα απφ ζπδεηήζεηο ρξφλσλ 

πξνέθπςε ε πξσηνβνπιία ηνπ Μεζνγεηαθνχ Γηθηχνπ Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ. πκκεηέρνπλ 

ζε απηφ εθπαηδεπηηθά ζπλδηθάηα απφ Αίγππην, Λίβαλν, Μάιηα, Κχπξν, εξβία, Ηηαιία, Γαιιία, 

Ηζπαλία, Διιάδα θαη Μαξφθν. Έρνπλ ήδε ζπλαληεζεί ηέζζεξηο θνξέο γηα ζπλεξγαζία ζηελ 

ππεξάζπηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο δεκφζηνπ αγαζνχ, δηαθεξχζζνληαο ηελ αλάγθε γηα πςειφηεξεο 

δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα κηα θαιχηεξε επαγγεικαηηθή ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

5) Ση πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ρξεηάδνληαη ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί; 

θνπνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο είλαη ε πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ, ε ραιηλαγψγεζε ηεο απζαηξεζίαο θαη ηνπ απηαξρηζκνχ ηεο δηνίθεζεο, ε ππεξάζπηζε 

ηεο παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο, ε ζηειέρσζε ησλ ζεζκψλ κε ακεξφιεπηα, αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή 

θξηηήξηα, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηε 

κφξθσζε. 

Ζ αδπλακία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο λα απνηξέςεη ηηο βάξβαξεο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο πξέπεη 

λα απνηειέζεη επθαηξία πξνθεηκέλνπ απηφ λα επαλεμεηάζεη ηελ πνξεία ηνπ. Ζ απεκπφιεζε ησλ 

επηδηψμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ηαχηηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο εγεζίαο κε κηα πνιηηηθή εμνπζία πνπ 

αληηζηξαηεχεηαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο δηακνξθψλεη λνζεξφ θιίκα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνγνήηεπζεο, ππνλνκεχεη θαη ζπξξηθλψλεη ηα ζπλδηθάηα θαη δηαησλίδεη ηελ εθκεηάιιεπζε ζε βάξνο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Υξεηάδεηαη ελίζρπζε ησλ ηαμηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο. Να απνθξνχζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ λα θαιιηεξγήζνπλ 

ηνλ θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ, λα δηαηξέζνπλ, λα ελζσκαηψζνπλ θαη λα ππνηάμνπλ ην θίλεκα, 

θξχβνληαο ηελ ηαμηθή αληίζεζε κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. Υξεηάδνληαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο 

πνπ ζα πείζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ θνηλσλία, καθξηά απφ ζπληερληαθέο αληηιήςεηο, 

εληάζζνληαο ην θιαδηθφ θαη ην κεξηθφ ζπκθέξνλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη ζπληνλίδνληαο 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο εξγαδνκέλσλ. 

Να εληζρχζνπκε ηελ αιιειεγγχε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηλήκαηνο θαη πξνο ηνπο πην αδχλαηνπο, 

ηδηαίηεξα ηνπο κεηαλάζηεο. Να δηεπξχλνπκε ηηο ζπκκαρίεο καο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νη λένη, πνπ πιήηηνληαη θαη ζα πιεγνχλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν. 

Να αληηκεησπίζνπκε θαηλφκελα πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, δηακεζνιάβεζεο θαη δηαθζνξάο απφ 

ειάρηζηεο κεηνςεθίεο, πνπ αμηνπνηνχληαη γηα λα ζπθνθαληεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη φινη νη 

εξγαδφκελνη. 
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Να αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα γξαθεηνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΛΜΔ θαη πνιιψλ ΔΛΜΔ, 

θαη ηεο ππνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ζπκθσλίεο αλάκεζα ζηηο εγεζίεο ησλ 

παξαηάμεσλ. Απαηηείηαη ηήξεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νπζηαζηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ιήςε κέηξσλ πνπ ζα εληζρχνπλ ηε δηαθάλεηα θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο απνθάζεηο. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα πάξνπκε ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 

Να ζπληνληζηνχκε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δπξψπεο. Να αμηνπνηήζνπκε ην επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

πιαίζην σο λέν πεδίν ηαμηθήο πάιεο, φπσο επηηάζζνπλ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηψζεηο ησλ 

ζπκθψλσλ ζηαζεξφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο φισλ ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ. Να νηθνδνκήζνπκε ζπζηεκαηηθά ζρέζεηο θαη ζπκκαρίεο κε ηα ζπλδηθάηα ησλ άιισλ ρσξψλ. 

Ζ θπβέξλεζε θαη ην θεθάιαην ζα ζπλερίζνπλ ηε ζπθνθαληηθή επίζεζε ζε βάξνο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο, κε ζηφρν λα ην παξνπζηάζνπλ ζπλέλνρν ζηελ θξίζε θαη λα εμνπδεηεξψζνπλ θάζε 

αληίζηαζε ζην «κνλφδξνκν» ηνπ Μλεκνλίνπ. Δπείγεη ινηπφλ κηα κεγάιε ζηξνθή ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, ψζηε λα θεξδίζεη εκπηζηνζχλε, δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, θχξνο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπείγεη λα ραξάμνπκε κηα λέα ζηξαηεγηθή, βαζηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο είλαη: 

• Αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ. Κεληξηθφ δήηεκα ηεο πεξηφδνπ είλαη ε απεκπινθή απφ ην κλεκφλην 

θαη γεληθφηεξα ε αλαηξνπή ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη πηα παληνχ. 

• Νέν πιαίζην ζηφρσλ θαη αηηεκάησλ. Τπεξάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ καο, αθχξσζε 

ησλ πεξηθνπψλ ζηηο απνδνρέο καο θαη δηεθδίθεζε απμήζεσλ, πξνζηαζία ησλ άλεξγσλ θαη 

ζπκβαζηνχρσλ ζπλαδέιθσλ, ρηχπεκα ηεο αθξίβεηαο, ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, απφθξνπζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ππεξάζπηζε ησλ δεκφζησλ θαη 

θνηλσληθψλ αγαζψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη πνιχηηκα εξγαιεία νη οιοθιερωκέλες ζέζεης θαη 

προηάζεης γηα ηε βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Παηδείαο θαη ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

• Κνηλσληθέο ζπκκαρίεο. Ζ αληίζηαζε ζην κλεκφλην είλαη ππφζεζε ησλ ζπλδηθάησλ αιιά θαη 

θνξέσλ ησλ λέσλ, κηθξνκεζαίσλ, αγξνηψλ, επηζηεκφλσλ θαη άιισλ θηλεκάησλ. Υξεηάδεηαη έλα 

παλειιαδηθφ θνηλσληθφ δίθηπν λα ελνπνηήζεη ηε δξάζε θαη λα δψζεη λέα δπλακηθή ζην καδηθφ 

θίλεκα. 

• Μνξθέο πάιεο. Ζ απεξγία είλαη ε θνξχθσζε θαη φρη ην κνλαδηθφ πεξηερφκελν ηνπ αγψλα. Δίλαη 

ζεηηθά ηα κεγάια απεξγηαθά γεγνλφηα ζηηο 5/5/10, ζηηο 15/12/10 θαη ζηηο 23/2/11, φκσο δελ 

αξθνχλ νξηζκέλεο θεληξηθέο θηλήζεηο. Υξεηάδεηαη έλα κεγάιν πνιχκνξθν αγσληζηηθφ θαη 

απεξγηαθφ θίλεκα, πνπ ζα ζπλδπάδεη ηηο θιαδηθέο κε ηηο παλεξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζα 

ζηεξίδεηαη ζηηο ζπλειεχζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα αμηνπνηεί φιεο ηηο κνξθέο πάιεο (απεξγίεο, 

ζπγθεληξψζεηο, ζπιιαιεηήξηα, ζπιινγή ππνγξαθψλ, θαιιηηερληθά δξψκελα, αληίζηαζε ζηελ 

αθξίβεηα κε θαηαλαισηηθά θηλήκαηα, ζπλεηαηξηζκνχο, απνθεληξσκέλε δξάζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη 

ζε δήκνπο θ.ά.), κνξθέο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη επαηζζεηνπνηνχλ ηελ θνηλσλία, 

εληείλνληαο ηελ πνιηηηθή πίεζε.  

• Αλάθηεζε αμηνπηζηίαο. Απηνθάζαξζε ησλ ζπλδηθάησλ απφ ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο πνπ ην 

έρνπλ πιεγψζεη. Ζ δηακφξθσζε ελφο θαλνληζκνχ δενληνινγίαο απφ ην ίδην ην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα είλαη θξίζηκν δήηεκα ζηηο κέξεο καο, πνπ ε απαμίσζε πιήηηεη θαη πξφζσπα θαη ζεζκνχο. 

Χο κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πξέπεη λα νηθνδνκήζεη δίθηπα ζηα 

νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ επρεξέζηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη νη δηαδηθαζίεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζα κεηξηάδνπλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο πξνάγνληαο ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν Γηαδίθηπν θαη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ακθίπιεπξε, 

ηαρεία θαη ζπρλή επηθνηλσλία, ελίζρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ζεκαληηθή θαη αλέμνδε πξνβνιή ζε ηνπηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη εθζηξαηείεο. 

Σέινο, ρξεηάδεηαη λα εκπινπηίζνπκε ηε δσή ησλ ζπλδηθάησλ κε επξχ θάζκα πνιηηηθψλ, κνξθσηηθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζηζηψληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ πην ειθπζηηθή θαη 

αληαπνδνηηθή. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζεσξνχκε φηη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο απαηηνχληαη κεηαμχ άιισλ ηα 

εμήο: 

• Πνιηηηθνπνηεκέλν, ηαμηθφ, αγσληζηηθφ, ζπληνληζκέλν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, πνπ πξνηάζζεη ηα 

θνηλά ζπκθέξνληα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ελζσκαηψλεη ηα θιαδηθά ρσξίο ζπληερληαθέο λννηξνπίεο. 

• Απηνλνκία ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη ζπλνιηθφ ζρέδην σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ελφηεηά ηνπ. 

Ρήμε κε ηελ θπβεξλεηηθή εμνπζία θαη ηνπο θνξείο ησλ αληεξγαηηθψλ πνιηηηθψλ. 

• Αγσληζηηθή ζπκπφξεπζε φισλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δπλάκεσλ κε φξνπο ελφηεηαο θαη 

καδηθφηεηαο. 
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• ρεδηαζκφ θνηλήο θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

• Οινθιεξσκέλεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Παηδείαο θαη ηα ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

• Δλίζρπζε ηεο άκεζεο, ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδηθάησλ. 

• Πξνζηαζία θαη έληαμε ζην ζπλδηθαιηζηηθφ ζψκα ησλ εξγαδφκελσλ κε κεξηθέο ή ειαζηηθέο ζρέζεηο 

εξγαζίαο. Οπζηαζηηθή ζπκπαξάζηαζε πξνο θαη ζπκπφξεπζε κε ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο. 

• χλδεζε κε ηα άιια θνηλσληθά θηλήκαηα. 

• Αμηνπνίεζε Γηαδηθηχνπ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ακθίπιεπξε επηθνηλσλία θαη πνιχκνξθε δξάζε. 

• Άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ηεο ΟΛΜΔ. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


