Πόριςμα του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ ςχετικά με το Κείμενο Διαβοφλευςθσ του Υπ.
Παιδείασ «Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν»
Το Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ μετά από ςχετικό αίτθμα του Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ, μελζτθςε το
Κείμενο Διαβοφλευςθσ του Υπ. Παιδείασ «Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ
Εκπαιδευτικϊν» και, μετά από ςυηιτθςθ ςτο πλαίςιο του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ κατζλθξε
ςτο παρακάτω πόριςμα, το οποίο εγκρίκθκε κατά πλειοψθφία ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ
28-6-2010.

Πόριςμα
Η ΟΛΜΕ ςτισ 8/4/08, ςτο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ που ηιτθςε το Υπ. Παιδείασ για
τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ζχει κατακζςει κείμενο για τθν «Τεκμθρίωςθ
των προτάςεων τθσ ΟΛΜΕ για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν» (με βάςθ τισ
αποφάςεισ του κλάδου και τθν τεκμθρίωςθ που είχε γίνει νωρίτερα από το Δ.Σ. του
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.).
Σφμφωνα με τισ κζςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτό το κείμενο, «θ επιμόρφωςθ
των εκπαιδευτικϊν δεν πρζπει να κεωρείται απλϊσ θ ςυμμετοχι ςε κάποια
επιμορφωτικά προγράμματα μικρισ ι μεγάλθσ διάρκειασ, αλλά αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ διαρκοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν, θ οποία με τθ
ςειρά τθσ πρζπει να ςυνδζεται με τθ ςυνολικι διαδικαςία ανάπτυξθσ και αλλαγισ
του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του».
Η Ομοςπονδία ςτθν πρόταςθ τθσ κεωρεί ότι θ επιμόρφωςθ πρζπει να κινείται ςε
τζςςερισ άξονεσ – ετιςια, ειςαγωγικι, βραχφχρονθ και μετεκπαίδευςθ.
Με δεδομζνα ότι το ςυγκεκριμζνο επιμορφωτικό πρόγραμμα που προτείνει για
διαβοφλευςθ το ΥΠΕΠΘ αναφζρεται με τον τίτλο «Μείηον πρόγραμμα επιμόρφωςθσ
των εκπαιδευτικϊν», χαρακτθρίηεται ωσ «ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα παιδαγωγικισ
επιμόρφωςθσ του ςυνόλου των εκπαιδευτικϊν» (ςελ. 7 του κειμζνου) και
απευκφνεται ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν, κεωροφμε ότι κα μποροφςε να
ςυγκρικεί μόνο με το χαρακτιρα που θ Ομοςπονδία ζχει κεωριςει αναγκαίο για
τθν ετιςια επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν ανάλογθ, ολοκλθρωμζνθ πρόταςι
τθσ. Τα βαςικά ςτοιχεία τθσ πρόταςθσ τθσ ΟΛΜΕ, που ςε καμία περίπτωςθ δεν
καλφπτονται από τθν πρόταςθ του Υπ. Παιδείασ, είναι τα εξισ:
Γενικά χαρακτθριςτικά:
περιοδικι επιμόρφωςθ ετιςιασ διάρκειασ για το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν,
με απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα,
τθν ευκφνθ να ζχει ζνασ Οργανιςμόσ Επιμόρφωςθσ του ΥΠΕΠΘ (με τα
χαρακτθριςτικά που ςτο κείμενο τεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ περιγράφονται),
να γίνεται ςε ςυνεργαςία με τα ΑΕΙ,
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με δθμοκρατικι οργάνωςθ και ενεργό ςυμμετοχι των ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων
του κλάδου και των ίδιων των επιμορφουμζνων.
Το περιεχόμενο να περιλαμβάνει:
τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςε κάκε επιςτθμονικό αντικείμενο (ςτθν κάκε ειδικότθτα),
ταυτόχρονα τθν επιςτθμονικι γνϊςθ που αφορά τθν εκπαιδευτικι πράξθ κακϊσ και
τθ ςφγχρονθ κοινωνικι πραγματικότθτα, τισ εξελίξεισ και τισ ςφγχρονεσ πτυχζσ τθσ
παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και τθσ ψυχολογίασ,
τθ ςφνδεςθ μεταξφ των κεωρθτικϊν διαςτάςεων τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ πρακτικισ
τθσ ςτθν τάξθ.
Αν, επίςθσ, λάβουμε υπόψθ μασ ότι θ ετιςια επιμόρφωςθ, ςφμφωνα με τθν
Ομοςπονδία, αποτελεί μια από τισ μεγαλφτερεσ ανάγκεσ του κλάδου, με δεδομζνα
α) τισ ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτθν αρχικι εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ
επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, β) τθν απουςία ουςιαςτικισ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν για πολλά χρόνια τϊρα, γ) τθν απουςία επιμορφωτικοφ φορζα,
γεννάται το ερϊτθμα: Ποια από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά ζχει το ςυγκεκριμζνο
επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο –ςθμειωτζον- χαρακτθρίηεται «μείηον» και ςε
ποια από τισ υπαρκτζσ ανάγκεσ ανταποκρίνεται;
Συγκεκριμζνα:
 Στο κείμενο τθσ διαβοφλευςθσ δεν υπάρχει μια ςυνολικι και ολοκλθρωμζνθ
πρόταςθ για τθν επιμόρφωςθ. Για μια ακόμα φορά θ επιμόρφωςθ
αντιμετωπίηεται αποςπαςματικά με δφο κφριεσ κατευκφνςεισ: α) τθν
απορρόφθςθ κοινοτικϊν κονδυλίων από το ΕΣΠΑ -205.000.000 ευρϊ για
τθν περίοδο μζχρι το 2013 (edylll.gr ΥΠΕΠΘ), επομζνωσ είναι
προςαρμοςμζνθ ςε αυτό το πλαίςιο- και β) τθν προπαγάνδιςθ του «νζου
ςχολείου» (ςε πολλά ςθμεία του κειμζνου, όπωσ ςτον πρόλογο, ςτο Πλαίςιο
Αναφοράσ, ςτθν Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου αναφζρεται:
«Φυςικό αντικείμενο τθσ πρόταςθσ που κατατίκεται για διαβοφλευςθ
είναι θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για το νζο ςχολείο, θ οποία κα
υλοποιθκεί ςε δφο φάςεισ (Αϋ και Βϋ) και κα ολοκλθρωκεί τον Δεκζμβριο
του 2013»).
 Δεν είναι ετιςια, είναι βραχφχρονθ (200 ωρϊν) και μεγάλο μζροσ τθσ κα
πραγματοποιείται από απόςταςθ.
 Δεν διευκρινίηεται το περιεχόμενό τθσ πζρα από τθ γενικι αναφορά ςτο
«νζο ςχολείο» και τθν παραπομπι ςτο ςχετικό κείμενο, ενϊ αναφζρεται ότι
επιδιϊκεται και θ εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με τα νζα προγράμματα
ςπουδϊν (ςελ. 8), που ακόμθ δεν ζχουν ςυνταχκεί (!), ςτο πνεφμα του «νζου
ςχολείου». Χαρακτθριςτικό τθσ αςάφειασ αποτελεί το παρακάτω
απόςπαςμα από το κείμενο διαβοφλευςθσ (ςελ. 10):
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«3.4 Περιεχόμενο τθσ Επιμόρφωςθσ
Το περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ κα πρζπει να υπθρετεί τθ βαςικι αρχι
ςφμφωνα με τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ διερευνά και ανακαλφπτει τθ
φιλοςοφία και τισ αρχζσ του νζου ςχολείου μζςα από όρουσ διδακτικισ πράξθσ.
Αυτό επιτυγχάνεται τόςο ςτο επίπεδο του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ ςε αυκεντικά
περιβάλλοντα μάκθςθσ (ςχζδια διδαςκαλίασ, ςενάρια, projects ςε πραγματικζσ
ςυνκικεσ διδαςκαλίασ) όςο και ςτο επίπεδο των ςχζςεων μζςα ςτθν τάξθ μεταξφ
εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων. Επίςθσ προβλζπεται να δοκεί ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςε κζματα θγεςίασ και διοίκθςθσ, αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ ςτθν ςχολικι
τάξθ κακϊσ και ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία και τισ
ςτρατθγικζσ τθσ δια βίου μάκθςθσ.
Το τελικό περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ κα διαμορφωκεί ςε μεγάλο βακμό με
βάςθ τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ, τθσ διερεφνθςθσ των αναγκϊν και τθσ
μζχρι ςιμερα ςυςςωρευμζνθσ εμπειρίασ τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό
επίπεδο.
Στθν πορεία τθσ επιμόρφωςθσ και ιδιαίτερα όταν κα ζχουν ολοκλθρωκεί οι
ςχετικζσ δράςεισ (Νζα Προγράμματα Σπουδϊν, Ψθφιακό Σχολείο, Επιμόρφωςθ
ςτισ ΤΠΕ), κα ενςωματϊνονται ςυνεχϊσ ϊριμα ςτοιχεία από αυτά τα
προγράμματα και κα αξιοποιοφνται προτάςεισ και ιδζεσ από τουσ αρμόδιουσ για
τθ διαμόρφωςθ των προγραμμάτων αυτϊν. Για τον ςκοπό αυτό, ςυςτινονται
μεικτζσ ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ. Κομβικό ςθμείο ςτθν όλθ προςπάκεια
αποτελεί θ ολοκλιρωςθ του υλικοφ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα ςυνοδεφει
τα νζα προγράμματα ςπουδϊν».
 Ενϊ ςε πολλά ςθμεία αναφζρει ότι οι εκπαιδευτικοί κα ςυμβάλουν ςτθ
διαμόρφωςθ του ςκοποφ, των ςτόχων και του περιεχομζνου τθσ
επιμόρφωςθσ, κακϊσ και ότι κα λθφκοφν υπόψθ και τα ερωτθματολόγια για
τθ «Διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν», οι ςκοποί και οι ςτόχοι είναι
εκ των προτζρων εναρμονιςμζνοι με τθ φιλοςοφία του «νζου ςχολείου»,
ςτα δε ερωτθματολόγια με τον τρόπο που διατυπϊνονται οι ερωτιςεισ (π.χ.
ερϊτθςθ 9, 11 ςτα ερωτθματολόγια για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςχολικοφσ
ςυμβοφλουσ και διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων) κατευκφνουν για τισ
απαντιςεισ ςτο πλαίςιο που ιδθ το υπουργείο ζχει ςχεδιάςει). Η ΟΛΜΕ
κεωρεί ότι «κάκε επιμορφωτικι πρωτοβουλία, για να ζχει επιτυχι ζκβαςθ,
προχποκζτει τθ ςτιριξθ από ζρευνεσ που γίνονται από ανεξάρτθτα
αξιόπιςτα ιδρφματα και ΑΕΙ, με ςτόχο τθ ςαφι γνϊςθ και αποτίμθςθ τθσ
υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςε ό,τι αφορά τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ των
εκπαιδευτικϊν ανά επίπεδο και ειδικότθτα, ταυτόχρονα όμωσ και ςε ό,τι
αφορά τισ απαιτιςεισ που επιβάλλει θ οργάνωςθ ενόσ ςφγχρονου,
αποτελεςματικοφ, δθμοκρατικοφ και ευαίςκθτου ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ».
 Στθν Οργανωτικι Διάρκρωςθ του Προγράμματοσ Επιμόρφωςθσ δεν υπάρχει
ζνασ και μόνο φορζασ που κα ζχει όλο τον κεντρικό ςχεδιαςμό και τθν
εποπτεία
(αναφζρονται:
Κεντρικι
Επιτροπι
Συντονιςμοφ
και
Παρακολοφκθςθσ, Συμβουλευτικι Επιτροπι, Επιςτθμονικζσ Ομάδεσ, Ομάδεσ
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Εκπαιδευτικισ Πρακτικισ και Εφαρμογϊν, Εγκάρςιεσ Ομάδεσ), πράγμα που
προκαλεί ςφγχυςθ και πολυδιάςπαςθ με πολυάρικμουσ εκπροςϊπουσ και
φορείσ, ενϊ υποβακμίηεται θ εκπροςϊπθςθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργάνων
των εκπαιδευτικϊν και των ίδιων των εκπαιδευτικϊν τθσ τάξθσ. Όπωσ
αναφζρει θ ΟΛΜΕ ςτο κείμενο τεκμθρίωςθσ για τθν επιμόρφωςθ:
«Λειτουργίεσ όπωσ αυτζσ που αναλαμβάνει ο ΟΕΠΕΚ πρζπει να ανατεκοφν
ςε ζναν ουςιαςτικά αναβακμιςμζνο, δθμοκρατικισ δομισ και λειτουργίασ
φορζα, ο οποίοσ, επιπλζον, μπορεί να ενοποιιςει το ςφνολο των
λειτουργιϊν παρακολοφκθςθσ και ςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε
όλουσ τουσ επιμζρουσ τομείσ», και, ςε άλλο ςθμείο, «Η επιμόρφωςθ, για να
είναι αποτελεςματικι, πρζπει να ςχεδιάηεται από κοινοφ με τουσ άμεςα
εμπλεκόμενουσ, δθλαδι τουσ επιμορφωτζσ/-τριεσ και τουσ/τισ
επιμορφοφμενουσ/-εσ».
 Ωσ προσ τθν υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ υπάρχει και εδϊ αςάφεια. Δεν
υπάρχει καμία αναφορά ςτο ποιοι κα είναι οι επιμορφωτζσ, πϊσ κα
επιλεγοφν και ποια κα είναι τα κριτιρια, αν ιδιωτικοί φορείσ μποροφν να
αναλάβουν το ζργο ι μζροσ του ζργου, του οποίου το φψοσ τθσ δθμόςιασ
δαπάνθσ ανζρχεται ςε 205 εκ. ευρϊ μζχρι το τζλοσ του 2013 (αναφζρονται
επιμορφωτζσ Α/επιμορφωτζσ επιμορφωτϊν, επιμορφωτζσ Β/επιμορφωτζσ
εκπαιδευτικϊν).
 Για μια ακόμα φορά παρατθρείται υποβάκμιςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ
Τ.Ε.Ε., οι οποίοι ςτα τμιματα των επιμορφωνόμενων κατατάςςονται ςε ζνα
τμιμα επιμόρφωςθσ. Σφμφωνα με τθν ΟΛΜΕ, «υπάρχει υποβάκμιςθ τθσ
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Τεχνικισ – Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ.
Η
επιμόρφωςθ
των
εκπαιδευτικϊν
τθσ
ΤΕΕ
πραγματοποιείται κυρίωσ μζςα από τα ΕΠΕΑΕΚ με ελλιπι και
αποςπαςματικό τρόπο. Ενδεικτικά, ςτο 1ο ΕΠΕΑΕΚ δεν υπιρχε ιδιαίτερθ
πρόβλεψθ για τθν ΤΕΕ, ενϊ ςτο 2ο ΕΠΕΑΕΚ αφιερϊκθκε ζνα μεγάλο μζροσ
ςτθν ΤΕΕ και ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Όμωσ αυτι αφοροφςε
κυρίωσ επιμζρουσ προγράμματα και ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ
αςκοφμενεσ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ. Ελλείπει και πάλι από τον κεντρικό
ςχεδιαςμό, θ ετιςια επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ ΤΕΕ, ο διάλογοσ
με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και οι ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν».
 Σε περίοδο που το ίδιο το υπουργείο κεωρεί το κζμα τθσ επιμόρφωςθσ ωσ
μείηον, δεν αναφζρει πουκενά το κζμα τθσ μετεκπαίδευςθσ – των
μεταπτυχιακϊν, ενϊ περικόπτει ςχεδόν όλεσ τισ νζεσ εκπαιδευτικζσ άδειεσ,
κεωρϊντασ περιττό το κομμάτι τθσ επιμόρφωςθσ που αφορά τθ
μετεκπαίδευςθ. Η ΟΛΜΕ για το κζμα αυτό αναφζρει: «Διεκδικοφμε, επίςθσ,
τθ κεςμοκζτθςθ τθσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τθ ςφνδεςι τθσ με μεταπτυχιακό τίτλο
ςπουδϊν. Φορζασ πρζπει να είναι τα ΑΕΙ. Η επιλογι μεταξφ των
υποψθφίων, όταν απαιτείται, να γίνεται με αξιοκρατικζσ και αδιάβλθτεσ
διαδικαςίεσ, ενϊ πρζπει να προβλζπονται κίνθτρα τόςο για τουσ
μετεκπαιδευόμενουσ όςο και για τουσ διδάςκοντεσ και επιβλζποντεσ
κακθγθτζσ. Επίςθσ, πρζπει να διευρυνκοφν τα υφιςτάμενα θλικιακά όρια.
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Γενικότερα, πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα για μεταπτυχιακζσ
ςπουδζσ και να παρζχονται δυνατότθτεσ για προγράμματα εκπαίδευςθσ
εκπαιδευτικϊν ςε επίπεδο διδακτορικοφ, μζςω χοριγθςθσ εκπαιδευτικϊν
αδειϊν, προκειμζνου να ζχουν τθ δυνατότθτα οι εκπαιδευτικοί με Master
να αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ και τισ γνϊςεισ τουσ και να βελτιϊςουν το
επίπεδο των προςόντων τουσ».
Το ςυμπζραςμα, επομζνωσ, που εκ πρϊτθσ όψεωσ προκφπτει, είναι ότι το «μείηον
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ» δεν ζχει καμία ςχζςθ με τθ βαςικι μορφι
επιμόρφωςθσ που ο κλάδοσ μασ όλα αυτά τα χρόνια απαιτεί και τισ κζςεισ που
ζχει διαμορφϊςει για το κζμα αυτό.
Η κριτικι ςτο κείμενο διαβοφλευςθσ από τθν ομάδα εργαςίασ του Δ.Σ. του
ΚΕΜΕΤΕ, βαςίςτθκε ςτο κείμενο για τθν «Τεκμθρίωςθ των προτάςεων τθσ ΟΛΜΕ
για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν» (8/4/2008).
Από το Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ

5

