
ΠΡΟΣΑΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
 

1. Η ζημαζία ηηρ επιμόπθωζηρ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ έλα ζχλζεην επάγγεικα πνπ απαηηεί πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο 

θαη πξνζφληα. H επηκφξθσζή ηνπο ήηαλ θαη παξακέλεη κηα βαζηθή αλαγθαηφηεηα γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο: 

 H πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Oη εμειίμεηο θαη ε αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

επηζηήκεο αθνινπζνχλ επηηαρπλφκελν ξπζκφ. 

 Σηνπο ηνκείο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαξθψο λέεο έξεπλεο, 

δνθηκάδνληαη λένη ηξφπνη δηδαζθαιίαο θαη εκπινπηίδεηαη δηαξθψο ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία. 

 H επηκφξθσζε δηαδξακαηίδεη ζηξαηεγηθφ ξφιν ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηελ πνηνηηθή αλαλέσζε ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ. 

 H ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη πεξηνξηζκέλα καζήκαηα παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ηνπο ζπνπδψλ, γεγνλφο πνπ ηνπο νδεγεί φρη πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνπο 

ζην δηδαθηηθφ επάγγεικα θαη εληζρχεη ηνλ εκπεηξηζκφ θαη ηελ αλαπαξαγσγή μεπεξαζκέλσλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ.  

 Η ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε κεηαηξνπή ηεο 

Ειιάδαο απφ ρψξα απνζηνιήο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

 Με ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη κε ηελ 

θπξηαξρία ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο ζηνπο ηνκείο ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο, κεηαβάιινληαη 

αληίζηνηρα θαη νη αλάγθεο πνπ θαιείηαη ην ζρνιείν λα θαιχςεη.  

 Εθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ γεληθνχο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ ζήκεξα ηελ επηκφξθσζε 

σο κία βαζηθή αλαγθαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ε επηκφξθσζε γηα ηνπο θαζεγεηέο 

εηδηθνηήησλ ηεο ΤΕΕ είλαη επηβεβιεκέλε θαη γηα εηδηθφηεξνπο ιφγνπο, πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ ρψξνπ, φπσο είλαη ε 

κεγάιε ζχγρπζε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηελ πξνζθνξά εηδηθνηήησλ, νη 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο, ε απνπζία δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ, ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ εξγαζηεξίσλ θ.ιπ.  

 

Η αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα απαληνχλ ζηηο 

παξαπάλσ αλάγθεο θαη ηαπηφρξνλα λα θαιχπηνπλ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

λέεο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

 

2. Σύνηομη ιζηοπική αναδπομή 

 

Τν 1985 ζεκαηνδνηεί θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο. Με ηελ ςήθηζε ηνπ 

Ν. 1566/85 σο ζθνπνί ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξίδνληαη: (α) ε ελεκέξσζε ησλ 

λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε βαζηθά δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη (β) 

ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήδε ππεξεηνχλ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο 

(άξζξν 28).  

Ωο πξνο ηηο κνξθέο θαη ηε δηάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν λφκνο 

πξνβιέπεη (α) ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, πνπ είλαη ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα, (β) ηελ εηήζηα 



επηκφξθσζε, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη πέληε έηε ππεξεζίαο, πνπ 

παξέρεηαη παξάιιεια κε ηελ άζθεζε θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο επηκφξθσζεο, θαη (γ) πεξηνδηθέο επηκνξθψζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζε πεξηθεξεηαθή ή παλειιαδηθή θιίκαθα θαη αθνξνχλ ηελ 

ππνζηήξημε αιιαγψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Με ηνλ ίδην λφκν (άξζξν 29) ζεζκνζεηνχληαη ηα Πεξηθεξεηαθά Επηκνξθσηηθά Κέληξα 

(ΠΕΚ), πνπ νξίδνληαη σο θνξείο επηκφξθσζεο καδί κε ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Σχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, ηα ΠΕΚ ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο, ελψ κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ θαη κε παξαξηήκαηα ζε κηθξφηεξα αζηηθά θέληξα. Ωζηφζν, ε δηεπζέηεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΠΕΚ παξαπέκπεηαη 

ζηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ Π.Δ.  

Τέινο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε Τερληθή 

–Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε αλαηίζεηαη ζηελ ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ (ζήκεξα ΑΣΠΑΙΤΕ).  

Με ηνλ ίδην λφκν (άξζξν 30) πξνβιέπεηαη κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξνζρνιηθήο θαη ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη 

κεηεθπαίδεπζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (πηπρηνχρσλ ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ ΑΕΙ 

θαη ησλ ΤΕΙ. Ωζηφζν, κφιηο ην 1992, ην Υπ. Παηδείαο έζεζε ζε εθαξκνγή ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ γηα ηελ ίδξπζε ησλ ΠΕΚ θαη αμηνπνηψληαο πφξνπο ηνπ Ε.Κ.Τ. ίδξπζε θαη 

έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηα πξψηα ΠΕΚ.  
Μαθξνπξφζεζκα ε ιεηηνπξγία ησλ ΠΕΚ αηφλεζε, θαζψο κεηά ην 1994 ζηακάηεζαλ ηα 

πξνγξάκκαηα ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο. Σήκεξα ν ξφινο ηνπο ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη επνπζηψδεο θαη νπζηαζηηθά πεξηνξίδεηαη ζηε ιεγφκελε «εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε».  

Σην πιαίζην ηνπ ΕΠΕΑΕΚ επηρεηξήζεθε λα εθαξκνζηνχλ, παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ΠΕΚ, επέιηθηεο κνξθέο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επξείαο ή πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο. 

Σηφρνο ηνπο ππήξμε ε θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο 

αθνινπζνχκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δελ είλαη ππεξβνιή λα ιερζεί φηη ζρεδφλ θάζε ελέξγεηα ζην πιαίζην ηνπ 

ΕΠΕΑΕΚ πνπ αθνξνχζε κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνέβιεπε θαη κηα 

επηκνξθσηηθή δηάζηαζε ζην πιαίζηφ ηεο.  Τα ηξίκελεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

ησλ ΠΕΚ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ επέιηθηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κέζεο δηάξθεηαο (πεξίπνπ 

40 σξψλ), αλάκεζα ζηα νπνία κπνξνχζε λα επηιέμεη θάζε εθπαηδεπηηθφο εθείλα πνπ ηνλ/ηελ 

ελδηέθεξαλ.  

Τειεπηαία, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εληζρχεηαη ν ξφινο θαη ε επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ΕΕ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο θαη ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ 

ζηελ Ειιάδα, αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηα βαζηθά λνκνζεηηθά ή άιια ζρεηηθά θείκελα πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε: 

 

Οη ζέζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε.  

 Τα πνξίζκαηα ησλ δηαδνρηθψλ Οκάδσλ Εξγαζίαο πνπ θαηά θαηξνχο ζπγθξνηήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ ΥΠΕΠΘ. 

 Τα πξνγξακκαηηθά θαη απνινγηζηηθά θείκελα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ ΕΠΕΑΕΚ, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηεο Επηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΕΠΕΑΕΚ. 

 Τν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε (λφκνη 1566/1985, 1824/1988, 

2009/1992, 2986/02, ΠΔ 250/1992 θαη άιιεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο). 

 Οη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο ΕΕ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε, κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε εθθξάζεη  ηελ αληίζεζή καο [βι. Απφθαζε 13
νπ

 

Σπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΕ, ζει. 7]. 
 



 

3. Η ζημεπινή καηάζηαζη 
 

Η πνιπηππία θαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ραξαθηεξίδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο. Έηζη, ε επηκφξθσζε παξέρεηαη είηε απφ ζρεηηθά 

εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο (ΠΕΚ θαη Δηδαζθαιεία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ΠΕ), 

αιιά θαη απφ κηα πνηθηιία άιισλ θνξέσλ θαη πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ ΕΠΕΑΕΚ ή άιισλ, 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη κε, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Αληίζηνηρα θαη ε δηάξθεηα ηεο 

επηκφξθσζεο πνηθίιιεη, θαζψο κπνξεί λα είλαη κηθξήο (π.ρ. πξνγξάκκαηα 40 σξψλ ησλ ΠΕΚ), 

κέζεο (π.ρ. ην πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο») ή κεγάιεο δηάξθεηαο (π.ρ. ε δηεηήο 

θνίηεζε ζηα Δηδαζθαιεία). Τα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξέπεη 

λα ζπδεηεζνχλ δηεμνδηθά είλαη: 

 

1. Ο λένο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε επξσπατθή θιίκαθα κε βάζε 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Ληζζαβφλαο.  

2. Η νπζηαζηηθή απνπζία γεληθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο εηήζηαο 

δηάξθεηαο πνπ λα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα ηνπο θαιχπηεη, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα αθνξά ηηο βαζηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπο. 

3. Η ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ηνλ 

ΟΕΠΕΚ. 

4. Η αζπκκεηξία πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηεθπαίδεπζεο αλάκεζα ζηελ πξσηνβάζκηα 

θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο ν ζεζκφο ησλ Δηδαζθαιείσλ θαιχπηεη κφλν ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Τν ζηνηρείν απηφ δεκηνπξγεί εχινγα ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αδηθίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Δ.Ε.. 

5. Η ζηαδηαθή ππνβάζκηζε θαη εγθαηάιεηςε ησλ ΠΕΚ, ηα νπνία θαηά βάζε πεξηνξίδνληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο «εηζαγσγηθήο» επηκφξθσζεο. 

6. Η πεξηνξηζκέλε, ζρεηηθά, παξνπζία ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο παξνρήο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζεο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο. Εμαίξεζε απνηειεί, 

ίζσο, ε επθαηξηαθή δξαζηεξηνπνίεζε, παιαηφηεξα, ηεο ΑΣΠΑΙΤΕ (πξψελ ΣΕΛΕΤΕ) ζηνλ ηνκέα 

ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΤΕΕ. 

7. Η ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ιεγφκελσλ «εηδηθψλ» επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ 

θαηά βάζε πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΕΠΕΑΕΚ. Τα πξνγξάκκαηα απηά παξέρνληαη 

επθαηξηαθά, αζπληφληζηα θαη αλνξγάλσηα, κε απνηέιεζκα λα κελ απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο θαη 

λα θαιχπηνληαη πιεκκειψο νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

8. Η ζρεηηθή ελίζρπζε, ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, ηεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ παξέρεηαη θπξίσο κε 

άηππεο κνξθέο, κέζσ ζεκηλαξίσλ ή άιινπ ηχπνπ εθδειψζεσλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ θαηά βάζε 

ζηηο εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ. 

9. Η ζρεηηθή αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο. Καη εδψ φκσο ήηαλ ιίγεο 

νη θνξέο πνπ απηή ε κνξθή επηκφξθσζεο εθαξκφζηεθε ζσζηά, ψζηε λα θαιχπηεη επαξθψο ηηο 

επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα επηηξέπεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ λα 

έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. 

10. Η αλάπηπμε (επθαηξηαθνχ ραξαθηήξα, σζηφζν) επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, γηα ηε ζηήξημε ηεο έληαμεο αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ζπλήζεηο ηάμεηο ή γηα ηελ ελίζρπζε παηδηψλ κε ζνβαξέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

11. Η αλάπηπμε, αιιά ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ θαη κε κεγάιεο ειιείςεηο, επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαπνιηηηζκηθή θαη αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε, ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, ηελ Αγσγή Υγείαο θ.ιπ. 

12. Η απνπζία νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη ζε ειιεληθά 

ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Καηά θαλφλα νη εθπαηδεπηηθνί απηνί παξαθνινπζνχλ νιηγνήκεξν 

επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πξφρεηξα νξγαλσκέλν, πνπ δελ θαιχπηεη ηηο πνιιαπιέο αλάγθεο ηνπο. 

13. Η ππνβάζκηζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Τερληθήο – Επαγγεικαηηθήο 

Εθπαίδεπζεο. Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΤΕΕ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζα 



απφ ηα ΕΠΕΑΕΚ κε ειιηπή θαη απνζπαζκαηηθφ ηξφπν. Ελδεηθηηθά, ζην 1
ν
 ΕΠΕΑΕΚ δελ 

ππήξρε ηδηαίηεξε πξφβιεςε γηα ηελ ΤΕΕ, ελψ ζην 2
ν
 ΕΠΕΑΕΚ αθηεξψζεθε έλα κεγάιν 

κέξνο ζηελ ΤΕΕ θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Όκσο απηή αθνξνχζε θπξίσο 

επηκέξνπο πξνγξάκκαηα θαη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο αζθνχκελεο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Ειιείπεη θαη πάιη απφ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, ε εηήζηα 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΤΕΕ, ν δηάινγνο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη 

νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
14. Η αλάιεςε εθηεηακέλεο επηκνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θνξείο ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο, γεγνλφο πνπ ζπρλά ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρε επηβάξπλζε ησλ επηκνξθσλφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Είλαη απφ θάζε άπνςε απαξάδεθην ε επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, πνπ απνηειεί 

ππνρξέσζε θαη επζχλε ηεο Πνιηηείαο, λα θαηαιήγεη ηειηθά λα επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, παξά ηηο γιίζρξεο απνδνρέο ηνπο. 

 

4. Kπιηική ζηιρ μοπθέρ επιμόπθωζηρ πος έσοςν πποηαθεί ή εθαπμοζηεί 

 

Tν πξφηππν επηκφξθσζεο γηα ηα Πεξηθεξεηαθά Eπηκνξθσηηθά Kέληξα (ΠEK) πνπ εθαξκφζηεθε 

ηελ πεξίνδν 1992-1993 είλαη ελδεηθηηθφ παξσρεκέλεο λννηξνπίαο θαη ζπγθεληξσηηθψλ 

αληηιήςεσλ. Λεηηνχξγεζε έλα ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ δίθηπν ΠEK, φπνπ ηα πάληα 

ειέγρνληαλ θαη ξπζκίδνληαλ απεπζείαο απφ ηελ εγεζία ηνπ Yπνπξγείνπ Παηδείαο, ελψ ηα ΠEK 

εθηεινχζαλ ηηο άλσζελ εληνιέο νκνηφκνξθα θαη ηζνπεδσηηθά ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Aζθαιψο ε 

θαηάζηαζε ζηα ΠEK επηδεηλψζεθε ζην βαζκφ πνπ επηρεηξήζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ΠEK σο 

«πεδίν δνθηκήο» γηα ηελ θαζηέξσζε απηαξρηθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

επαλαθνξά ησλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο ηνπ παξειζφληνο θ.ιπ.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ πξψησλ ΠΕΚ αθνινχζεζαλ ηα ζρνιηθά πξφηππα. Η ηξίκελε 

παξαθνινχζεζή ηνπο ζε ηξεηο θχθινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ ππνρξεσηηθή. Ο πξψηνο 

θχθινο αθνξνχζε πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο, ελψ νη άιινη δχν πξνγξάκκαηα ελδνυπεξεζηαθήο 

επηκφξθσζεο. 

Τα πην ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ήηαλ ηα εμήο: 

 Ο απηαξρηθφο, ζρνιεηνπνηεκέλνο ηξφπνο δνκήο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, πνπ δελ 

επέηξεπε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθσλφκελσλ θαη αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. 

 Η απνπζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ίδησλ ησλ επηκνξθσλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Τν απηαξρηθφ θαη αλαρξνληζηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ επηκνξθσλφκελσλ. 

 Η αλαζηάησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαζψο ε έληαμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πξφγξακκα ησλ ΠΕΚ ζήκαηλε απνζπάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο 

κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Η ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα κεηαθηλνχληαη ζε κεγάιεο απνζπάζεηο, ζπρλά ρσξίο λα 

ην επηζπκνχλ, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Η ζπρλά ρακεινχ επηπέδνπ δηεμαγσγή ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηδίσο ζηα 

πεξηθεξεηαθά ΠΕΚ. 

 Οη ζνβαξέο ειιείςεηο ζε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ ησλ ΠΕΚ (π.ρ. βηβιηνζήθεο θαη 

εξγαζηήξηα). 

 

Οη αδπλακίεο απηέο πξνθάιεζαλ έληνλεο αληηδξάζεηο ηφζν αλάκεζα ζηνπο επηκνξθσλφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηα ΠΕΚ φζν θαη ζηα αληίζηνηρα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα, πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα. 

1. Tα αιιεπάιιεια θείκελα ζέζεσλ γηα ηελ επηκφξθσζε πνπ δφζεθαλ ηελ πεξίνδν Aπξίιεο 

1994 - Σεπηέκβξεο 1994 εθθξάδνπλ ηελ αδπλακία ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα δηακνξθψζεη κηα 

ζηαζεξή θαη καθξφπνλνε πνιηηηθή ζην δήηεκα απηφ. Eπηβεβαίσζε απηνχ απνηειεί θαη ε μαθληθή 

θαη αδηθαηνιφγεηε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΠEK ην Δεθέκβξε ηνπ 1994 κε ην πξφζρεκα 

ηεο κειέηεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ ζεζκνχ. Εηδηθφηεξα, ην πξφηππν ησλ 40σξσλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ππήξμε επίζεο πξνβιεκαηηθφ, θαζψο νη επηθαιχςεηο αλάκεζα ζηα πνηθίια 



πξνγξάκκαηα ήηαλ ζπλερείο, ελψ ζεκαληηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξέκελαλ αθάιππηεο. Τν θεξφκελν σο «πηινηηθφ» πξφγξακκα επηκφξθσζεο, εμάιινπ, πνπ 

νξγαλψζεθε απφ ην Yπνπξγείν Παηδείαο ζην δηάζηεκα Aπξίιηνο - Iνχληνο 1995 κε 

απνζπαζκαηηθφ ηξφπν θαη απαξάδεθηε πξνρεηξφηεηα, δελ ηήξεζε ζηνηρεηψδεηο δηαδηθαζίεο πνπ 

απαηηεί θάζε αμηφπηζηε πξνθαηαξθηηθή (πηινηηθή) έξεπλα, κε απνηέιεζκα ηα φπνηα 

ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ λα είλαη αλαμηφπηζηα. Ωζηφζν, ζ’ απηφ ην πξφγξακκα ζηεξίρζεθε ην 

ζχζηεκα επηκφξθσζεο πνπ εθαξκφζηεθε κεηέπεηηα. 

Tν πξφηππν γηα ηελ ειζαγωγική επιμόπθωζη, πνπ πξφηεηλε ην YΠEΠΘ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ηξεηο θάζεηο (πξνηάζεηο Σεπηέκβξε 1994), δελ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ θαζηζηνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ πξνβιεκαηηθή έσο αδχλαηε.  

Iδηαίηεξα ηνλίζηεθαλ ηα εμήο ζεκεία: 

 

 νη απμεκέλεο δπζθνιίεο θαη ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ζρνιεία πξψηνπ δηνξηζκνχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαξρία (ζπρλά ζε δπζπξφζηηεο θαη απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθά 

πεξηνρέο) 

 ε έιιεηςε εκπεηξίαο ζε κνξθέο επηκφξθσζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

 ην ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ πιαίζην ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

 ε απνπζία ζεζκψλ ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο θαη νη αλεπάξθεηεο ηνπ ζεζκνχ 

ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ 

 ε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ηειεπηαία απηά ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα λα παίξλνπλ έλα 

ηππηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα θαη λα απνβιέπνπλ φρη ηφζν ζηελ επηκφξθσζε, αιιά 

ζηελ πεηζάξρεζε θαη ηε ρεηξαγψγεζή ηνπ.  

 

Oπζηαζηηθά, νη πξνηάζεηο γηα ηελ επέιηθηε πεξηνδηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη κε πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή νδεγνχζαλ ζε κηα επηκφξθσζε «γηα ιίγνπο», 

ρσξίο λα θαιχπηνληαη βαζηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Η κεηέπεηηα πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο, πνπ θαηά βάζε ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα, 

ππήξμε επίζεο πξνβιεκαηηθή. Η νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο καθξάο δηάξθεηαο επηκφξθσζεο θαη 

ε ππνθαηάζηαζή ηεο απφ αλνξγάλσηα, κηθξήο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα ακθίβνιεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ρσξίο ζπλνρή, εηξκφ θαη ζρεδηαζκφ, ππήξμε έλα απφ ηα πην αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο. Επίζεο, έρνπκε επηζεκάλεη ηε ζπλερή θαη 

ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΠΕΚ, θαζψο θαη ηελ απεκπφιεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

πνπ δηεθδίθεζε ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο είλαη νη 

αξρέο ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, ηεο απνθέληξσζεο, ηεο δηαθάλεηαο, ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη 

δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνθξαηίαο  ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Παξάιιεια, ζε κηα πεξίνδν πνπ νη πάληεο επηθαινχληαη ηελ αλάγθε ηεο κνξθσηηθήο 

αλαβάζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη παγησζεί ε πξαθηηθή λα ηε ζηεξνχληαη εθαηνληάδεο 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ππνηξνθίεο ή έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ ην Παλεπηζηήκην γηα κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, εθφζνλ δελ ηνπο εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα νη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο πνπ 

δεηνχλ. Γη’ απηφ θαη είλαη απαξαίηεην λα απμεζνχλ ζεκαληηθά νη παξερφκελεο ζέζεηο, ψζηε λα 

κελ εκθαλίδεηαη απηφ ην θαηλφκελν.  

Σε άιιεο πεξηπηψζεηο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο «επέιηθηα», κηθξήο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, παξαηεξήζεθε φηη ζπρλά ε επηινγή αλάκεζα ζηνπο / ηηο ππνςεθίνπο γίλεηαη κε 

δηαβιεηά θξηηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα επλνεζεί ε επαγγεικαηηθή αλέιημε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πέξα απφ θάζε έλλνηα αμηνθξαηίαο θαη δηθαίνπ. 

Σνβαξή είλαη, επίζεο, ε έιιεηςε θνξέσλ κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο γηα 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ κνξθσηηθά εθφδηα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο.  

Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο 

απνηίκεζήο ηνπο. Όια ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, είηε παξέρνληαλ απφ ηα ΠΕΚ είηε εθηφο 

ησλ ΠΕΚ, «αμηνινγήζεθαλ» κε «αληηθεηκεληθέο» δηαδηθαζίεο θαη θξίζεθαλ «επαξθή» θαη 

«απνηειεζκαηηθά». Ωζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ επηρεηξήζεθαλ αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηκφξθσζεο ππήξμαλ εθζέζεηο πνπ ηφληδαλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ 



πξνεγνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ ζεζκψλ θαη πξαθηηθψλ. Απηφ ζπλέβε, γηαηί δελ εθαξκφζηεθε 

πνηέ θάπνηα νπζηαζηηθή, επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλε θαη ζπλνιηθνχ θάζκαηνο δηαδηθαζία 

απνηίκεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ αλεμάξηεηε, αληηπξνζσπεπηηθή νκάδα 

αμηνιφγεζεο κε ζπκκεηνρή θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηα ζηνηρεία θαη γηα ηνλ Οξγαληζκφ Επηκφξθσζεο ησλ Εθπαηδεπηηθψλ 

(ΟΕΠΕΚ), πνπ έρεη ζπζηήζεη ε Κπβέξλεζε.  

Η ΟΛΜΕ έρεη εθηηκήζεη φηη έλαο νξγαληζκφο επηκφξθσζεο εμαξηεκέλνο απφ ηελ εθάζηνηε 

αζθνχκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φπσο απηφο πνπ έρεη ζπζηαζεί, δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεί 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη εμειίμεηο θαη ν ξφινο ηνπ ζα αθπξψλεηαη θαζψο ζα κεηαβάιιεηαη 

ζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ νξγαληζκφ πνπ ζα επηζσξεχεη αληί λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα. 

Εμάιινπ, παξαηεξείηαη ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηνλ ΟΕΠΕΚ θαη ζην ΠΙ, πνπ 

εληζρχνπλ ηε ζχγρπζε θαη ηελ αβεβαηφηεηα ζην πεδίν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Λεηηνπξγίεο φπσο απηέο πνπ αλαιακβάλεη ν ΟΕΠΕΚ πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζε έλαλ νπζηαζηηθά 

αλαβαζκηζκέλν, δεκνθξαηηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέα, ν νπνίνο, επηπιένλ, κπνξεί λα 

ελνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαθνινχζεζεο θαη ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο. 

Ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδερζνχκε έλαλ επηκνξθσηηθφ νξγαληζκφ πνπ ζα 

επηδηψθεη λα δηαζθαιίζεη ηελ «νηθνλνκηθή ηνπ απηάξθεηα κέζσ πξνζθνξάο ακεηβνκέλνπ έξγνπ». 

Μηα ηέηνηα πξννπηηθή δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηε θπζηνγλσκία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Αθφκε, δελ απνδερφκαζηε ηελ αλάιεςε επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκνζίνπ απφ ηδησηηθνχο θνξείο. 

Τειεπηαία, παξαηεξείηαη φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εληζρχεηαη ν ξφινο θαη ε επίδξαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ζπλεπψο θαη 

ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο Ληζζαβφλαο. Η ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο απνηειεί, θαηά ηελ άπνςή καο, ην 

ζχγρξνλν εξγαιείν πξνψζεζεο ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, ψζηε λα απνδνκεζεί φ,ηη απέκεηλε 

απφ ην θνηλσληθφ κνληέιν, ην πξφηππν απαζρφιεζεο θαζψο θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο, θαη λα δηαζθαιηζηεί θηελή εξγαηηθή δχλακε γηα ην θεθάιαην. 

Σε φ,ηη αθνξά εηδηθά ηελ εθπαίδεπζε, έρνπκε εθθξάζεη  [Απφθαζε 13
νπ

 Σπλέδξηνπ, ζει. 

7] ηελ αληίζεζή καο ζηελ εθπαίδεπζε ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνθξίλεη 

ζηε ζέζε ηεο κφξθσζεο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο γλψζεο ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ, ηε 

ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ θαη αζπφλδπιεο γλψζεηο, κεηαηξέπνληαο ηελ εθπαίδεπζε ζε 

θαηάξηηζε θαη αλαπξνζαλαηνιίδνληαο ζπλνιηθά ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

«θαηλνηνκίεο», φπσο ε επέιηθηε δψλε ή ε νλνκαδφκελε δηαζεκαηηθφηεηα, κε ηνλ ηξφπν 

πνπ απηέο πξνσζνχληαη, είλαη δηαδηθαζίεο πνπ επλννχλ ηελ θπξηαξρία ηνπ «ζρνιείνπ ηεο 

αγνξάο». Απαίηεζή καο είλαη νη εηαηξείεο θαη νη ρνξεγνί λα κελ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ην πξφζθαην θείκελν αλαθνίλσζεο ηεο ΕΕ γηα ηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ «Βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ» 

εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζή καο κε ηελ πξαθηηθή πνπ πξνηείλεηαη, λα κελ αλαθέξεηαη 

ζπγθεθξηκέλα ην επίπεδν θαη ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η ζρεηηθή 

δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ, φηη ην Σπκβνχιην «ζα εμεηάζεη ηελ πηνζέηεζε ησλ κέηξσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πξνζφλησλ  θαη ηνπ βαζκνχ πξαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξφζιεςε θάπνηνπ σο εθπαηδεπηηθνχ» είλαη αλεπαξθήο, θαηά ηελ 

εθηίκεζή καο, ηδίσο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ήδε απφ ην 2002 νη ππνπξγνί παηδείαο 

έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε επίπεδν ΕΕ λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Παξάιιεια, θελφ γξάκκα θαζίζηαηαη ζην ίδην θείκελν θαη ε ξεηνξηθή γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην βαζκφ πνπ νη 

αλαγθαίνη πξφζζεηνη νηθνλνκηθνί πφξνη δελ εμαζθαιίδνληαη γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ. 



Καηαιήγνληαο, ζεσξνχκε φηη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απιψο ε 

ζπκκεηνρή ζε θάπνηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο, αιιά 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη αιιαγήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Τφζν ε κία φζν θαη ε άιιε δηαδηθαζία, γηα λα έρνπλ επηηπρή έθβαζε, πξνυπνζέηνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ κε ζηφρν ηε ζαθή γλψζε θαη απνηίκεζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά 

επίπεδν θαη εηδηθφηεηα, ηαπηφρξνλα φκσο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιιεη ε 

νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ, απνηειεζκαηηθνχ, δεκνθξαηηθνχ θαη επαίζζεηνπ ζηηο θνηλσληθέο 

αλάγθεο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

5. Πποηάζειρ  
 

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη βαζηθφο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Οινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν θαινχληαη λα εξγαζηνχλ κε κηα απμαλφκελε πνηθηινκνξθία καζεηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη εζληθφ ππφβαζξν. Αλαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν 

θνξηίν επζπλψλ ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Καινχληαη λα παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη 

επξχηεξεο θνηλσληθέο εμειίμεηο, φπσο θαη ηηο εμειίμεηο ζε φ,ηη αθνξά ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο/κάζεζεο θαη ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο. Ο ξφινο 

ηνπο γίλεηαη πην ζχλζεηνο, θαζψο απαηηείηαη λα έρνπλ ζηελή επαθή κε ηα ηδξχκαηα 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπο γνλείο, πνηθίινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ άιια ζρνιεία απφ ηελ ίδηα ρψξα ή ην 

εμσηεξηθφ. Απαηηείηαη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη ησλ επνπηηθψλ κέζσλ θαη εξγαζηεξίσλ. 

Επηπιένλ, θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ζχλζεηα θνηλσληθά θαη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ, ηηο ζπλέπεηεο ελφο ζπρλά πξνβιεκαηηθνχ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ νδεγνχλ ζπρλά φρη κφλν ζε καζεζηαθά πξνβιήκαηα αιιά θαη ζηελ 

παξαβαηηθή θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά.  

Γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο ζχλζεηεο απαηηήζεηο, πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηηο πην πξφζθαηεο έξεπλεο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο, θαζψο επίζεο 

λα έρνπλ παηδαγσγηθέο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ πςειήο πνηφηεηαο δηδαθηηθφ 

έξγν. Ταπηφρξνλα, είλαη νπζηαζηηθφ λα ππάξμεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηεο πξαθηηθήο ζηελ ηάμε. Πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ  κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παλεπηζηήκην θαη λα θάλνπλ 

έξεπλα κέζα ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο ή παηδαγσγηθή έξεπλα θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην 

λα επηζηξέςνπλ ζηε δηδαζθαιία. Πξέπεη, επίζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

έξεπλα νη ίδηνη ζηελ εμάζθεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαη λα βειηησζεί ε 

δηδαζθαιία ηνπο. 

Η επηκφξθσζε, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα  ζρεδηάδεηαη απφ θνηλνχ κε ηνπο 

άκεζα εκπιεθφκελνπο, δειαδή ηνπο επηκνξθσηέο/-ηξηεο θαη ηνπο/ηηο επηκνξθνχκελνπο/-

εο. Πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί έλα ζηαζεξφ θαη εμειίμηκν ζχζηεκα δηαξθνχο επηκφξθσζεο, 

ζηεξηγκέλν ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο θαη ζηα αληίζηνηρα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα.  

Τν πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη κφλν ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, αιιά θαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

θαζψο θαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Η φιε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα κελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή θάπνησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ, αιιά λα αλαδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηεο απηνκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο.  



Πξνζζέηνπκε φηη αληίζηνηρεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πθίζηαληαη θαη γηα ηα ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε φια ηα επίπεδα. 

Παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα πην αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΕ γηα ηελ αξρηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 
 

 

5.1 Αρχική εκπαίδευζη  

 

Τα δεηήκαηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλνληαη ζεκαληηθά, γηαηί 

δηακνξθψλνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε νπνηαδήπνηε κεηέπεηα επηκφξθσζε. Οη 

ζέζεηο ηεο ΟΛΜΕ σο πξνο ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθαπηδεπηηθψλ Δ.Ε. 

έρνπλ σο εμήο: 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ γεληθέο αξρέο, δηακνξθψλνληαη νη αθφινπζεο πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΕ: 

 

 Η επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα γίλεηαη ζηα νηθεία Τκήκαηα ησλ ΑΔΙ, φπσο 

απηφ ζπκβαίλεη κέρξη ζήκεξα, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ θαηάξηηζε πνπ παξέρεηαη ζε 

απηνχο πνπ ελδερνκέλσο δε ζα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Να ζπκπιεξσζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ησλ ΑΔΙ κε καζήκαηα ζε 

αληηθείκελα πνπ απνπζηάδνπλ ή δε δηδάζθνληαη επαξθψο (π.ρ., Αξραία Διιεληθά απφ 

κεηάθξαζε). 

 Να δεκηνπξγεζνχλ ζηνπο ηνκείο Παηδαγσγηθήο ησλ Φηινζνθηθψλ Σρνιψλ θαη, φπνπ απηνχ δελ 

ππάξρνπλ, ζηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα, εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ ππνςήθησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο, Ψπρνινγίαο, Κνηλσληνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο 

Μεζνδνινγίαο, ηα νπνία λα νδεγνχλ ζηε ρνξήγεζε εηδηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθήο θαη 

δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο. 

Ωο ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πξνηείλεηαη ε αθφινπζε: 

Η Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε είλαη δπλαηφ λα παξέρεηαη θαη ζηα ηκήκαηα ησλ επηκέξνπο 

επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ΑΔΙ, κε ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ 

πξνυπνζέζεσλ (ίδξπζε αληίζηνηρσλ ηνκέσλ θ.ιπ.). Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε ζπλεξγαζία 

ησλ Τνκέσλ Παηδαγσγηθήο ησλ Φηινζνθηθψλ Σρνιψλ θαη ησλ Παηδαγσγηθψλ Τκεκάησλ.] 

 Να δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Η αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηα Τκήκαηα ησλ 

επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ΑΔΙ θαη ε εηδηθή δηδαθηηθή ησλ 

δηάθνξσλ καζεκάησλ λα γίλεηαη απφ επηζηήκνλεο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη 

πξέπεη λα έρνπλ πξφζζεηε εθπαίδεπζε ζηε δηδαθηηθή θαη επαξθή ζρεηηθή εκπεηξία. 

 Τα πξνγξάκκαηα βαζηθήο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

δηαξθνχλ έλα ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθφ έηνο, αιιά λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο 

παξαθνινχζεζήο ηνπο θαη ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Να ππάξμεη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο 

θαηάξηηζεο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 

επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο φζν θαη κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 

 Να ππάξμεη ζχζηεκα ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

βάζε ην νπνίν ζα γίλνπλ νη αλαγθαίεο βειηηψζεηο ζην ζχζηεκα πνπ πξνηείλεηαη παξαπάλσ. 

Σηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη βαζηθνί ηνκείο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θαιχπηεη ην 

πξφγξακκα απηφ, ελψ πξνβιέπεηαη αθφκε θαη ε πηζαλή ζπγρψλεπζε ή ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

θάπνησλ απφ απηνχο ηνπο ηνκείο. 

Η  επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ πξφηαζε ηεο ΟΛΜΕ, πξέπεη «λα νδεγεί ζηε ρνξήγεζε εηδηθήο βεβαίσζεο, ε νπνία λα 

ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην δηνξηζκφ ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, φηαλ δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηεο θαηάξηηζεο απηήο ζε φζνπο ην 

επηζπκνχλ». 

 

5.2 Επιμόρφωζη 



 

Εηήζια επιμόπθωζη 

Ο θιάδνο καο δηεθδηθεί ηελ θαζηέξσζε πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο εηήζηαο δηάξθεηαο φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ηαπηφρξνλε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα. Είλαη ζαθέο 

φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρψξα καο είλαη αθφκε πεξηζζφηεξν αλαγθαία ιφγσ ησλ ζνβαξψλ 

ειιείςεσλ ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε εηήζηα επηκφξθσζε ζα παίμεη ηαπηφρξνλα θαη ην ξφιν, σο έλα βαζκφ, ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα πνιινχο/έο εθπαηδεπηηθνχο.  

Σηφρνο πξέπεη λα είλαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα εθπαηδεχνληαη ζε επίπεδν Master (λέα πξφηαζε 

ηεο ETUCE, πνπ ηίζεηαη γηα πξνβιεκαηηζκφ ππφςε ηνπ Δ.Σ. ηεο ΟΛΜΕ), ψζηε λα πξνθχςεη 

γεληθφηεξε αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο. 

Η απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο επηκφξθσζεο είλαη 

επηβεβιεκέλε. Η πείξα έρεη δείμεη φηη, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απεξίζπαζηνο απφ άιιεο 

ππνρξεψζεηο, κπνξεί λα αθνζησζεί ζηελ ππφζεζε ηεο επηκφξθσζήο ηνπ.  
Τα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα παξέρνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ΑΕΙ, κε 

δεκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ επηκνξθσλφκελσλ. Σε 

εηήζηα βάζε πξνηείλνπκε λα επηκνξθψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 4.000 θαζεγεηέο/-ηξηεο, ψζηε ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα επηκνξθσζνχλ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δ.Ε. Οη ηαρείο 

ξπζκνί θάιπςεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δ.Ε. επηβάιινληαη, ψζηε 

λα θαηαζηεί δπλαηφ λα επηκνξθψλεηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ.
1
 

 

Ένηαξη – ειζαγωγική επιμόπθωζη νεοδιοπίζηων  

Αλαθέξζεθε ήδε φηη βαζηθή ζέζε ηεο ΟΛΜΕ είλαη ε εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο 

εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο, πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη κεηά ην δηνξηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη λα πξαγκαηψλεηαη κε αλάινγνπο φξνπο φπσο θαη νη άιιεο κνξθέο επηκφξθσζεο. Η 

ππνζηήξημε θαη ε ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζή ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηε 

θάζε έρεη θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηελ επφκελε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζή ηνπο.  

Τα πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηά ηελ 

άπνςή καο, κεηά ην δηνξηζκφ, πνπ πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ πξνεγνχκελνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ίδξπκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. Η ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιείσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζεί καζήκαηα πην 

έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, ελψ  ε επηκφξθσζή ηνπ δελ ζα ζπλδέεηαη κε δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ. 

Πέξα απφ ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, ε θάζε έληαμεο είλαη ζθφπηκν λα δηαξθεί 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα (π.ρ. ελφο ζρνιηθνχ έηνπο) θαη λα επηηξέπεη ζηνπο λένπο 

                                                 
1
 Σπλνιηθή πξφηαζε ηνπ ζπλ. Γ. Αλδξηλφπνπινπ σο πξνο ηελ επηκφξθσζε: Η επηκφξθσζε είλαη αλαγθαία 

δηαδηθαζία. Ωο πξνο ηε κνξθή, λα ππάξρεη ε εηήζηα επηκφξθσζε θαη, παξάιιεια, πεξηνδηθέο θαη 

ηαρχξπζκεο. Ωο πξνο ηνπο θνξείο ηεο επηκφξθσζεο, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ν ξφινο ησλ ζπλαδέιθσλ 

κέζσ ησλ θνξέσλ ηνπο (ΟΛΜΕ/ΕΛΜΕ), θαη ηνπ ΥπΕΠΘ (κέζσ ηνπ ΟΕΠΕΚ). Η επηκνξθσηηθή 

δηαδηθαζία ζα έρεη αθαδεκατθφ θαζεζηψο, φπσο ζπκβαίλεη ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, θαη ε ζπκκεηνρή 

ηεο ΟΛΜΕ ζα είλαη ηζφηηκε. Τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ θαηά ηελ θξίζε καο λα ππνβνεζνχλ ην επηκνξθσηηθφ έξγν (σο 

έλα είδνο ππεξγνιάβσλ). Ο ηειηθφο θνξέαο ηεο παξνρήο πξέπεη λα είλαη θαηά βάζε δεκφζηνο θαη λα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ θξαηηθνχο θαη επξσπατθνχο πφξνπο, γεληθά απφ δεκφζηνπο θνξείο. Αιιά ζε εηδηθά 

ζέκαηα φπνπ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε ηερλνγλσζία, λα παξέρεηαη θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο αιιά κε 

έιεγρν, ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη γηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα επηκνξθσηηθά αληηθείκελα. 

Τέινο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηκνξθσλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ αλά έηνο, λα γίλεη αξρή κε 2.000 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηαδηαθά λα απμάλεηαη ζε πνζνζηφ, π,ρ,, 30% αλά έηνο, 

ψζηε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα θηάζεη ηηο 4.000 πνπ δεηνχκε. 



εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηηο πξφζθαηα απνθηεκέλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηέο  ηνπο 

κε:  

 δηδαζθαιία κε κεησκέλν σξάξην ρσξίο κείσζε ζηελ ακνηβή, 

 ηελ παξαθνινχζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνδήγεζεο, 

 ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπκβνχινπο θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, 

 πξφζβαζε ζηηο θαηάιιειεο πεγέο ππνζηήξημεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, θαη  

ηελ επθαηξία γηα ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο κε έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 
 

Βπασύσπονα ππογπάμμαηα 
Καζηέξσζε βξαρχρξνλσλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο πνηθίισλ κνξθψλ, κε ηηο ίδηεο 

φπσο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο (ζπκκεηνρή ησλ ΑΕΙ, ηαπηφρξνλε απαιιαγή απφ 

δηδαθηηθά θαζήθνληα θ.ιπ.). 

Μηα ζθέςε είλαη ηα πξνγξάκκαηα απηά λα πξαγκαηνπνηνχληαη ην Σεπηέκβξην ή ηνλ 

Ινχλην, ζε πεξίνδν πνπ δελ γίλνληαη καζήκαηα ζηα ζρνιεία ή λα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο «εκέξεο επηκφξθσζεο», φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο 

ηεο Επξψπεο.  

 

Μεηεκπαίδεςζη - μεηαπηςσιακά 

Δηεθδηθνχκε, επίζεο, ηε ζεζκνζέηεζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 

Φνξέαο πξέπεη λα είλαη ηα ΑΕΙ. Η επηινγή κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ, φηαλ απαηηείηαη, λα 

γίλεηαη κε αμηνθξαηηθέο θαη αδηάβιεηεο δηαδηθαζίεο, ελψ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θίλεηξα 

ηφζν γηα ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο θαη επηβιέπνληεο 

θαζεγεηέο. Επίζεο, πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ ηα πθηζηάκελα ειηθηαθά φξηα. 

Γεληθφηεξα, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη λα 

παξέρνληαη δπλαηφηεηεο γηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε επίπεδν 

δηδαθηνξηθνχ,  κέζσ ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί κε Master λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο 

ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ησλ πξνζφλησλ ηνπο.  

Ωο πξνο ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ Ειιάδα είλαη  

απνζπαζκαηηθή θαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Αίηεκά καο είλαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επαξθνχο, ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Τν θξάηνο  

πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ επζχλε ηνπ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ζε φιε ηε ζηαδηνδξνκία 

ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζνπλ θαη λα αλαλεψζνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο. Η εκπεηξία θαη ε γλψζε πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο 

ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη επίζεκα θαη λα 

ζπληζηνχλ βαζηθφ ζηνηρείν θαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Πξνηείλνπκε, ηέινο, ηελ νπζηαζηηθή αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΙΚΥ θαη 

δηεχξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο εθπαηδεπηηθψλ ζε επξσπατθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν. Η θαζηέξσζε ελφο εηδηθνχ θσδηθνχ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο 

πξνθεξχμεηο ππνηξνθηψλ ηνπ ΙΚΥ θξίλεηαη αλαγθαία, θαζψο θαη ε πξφβιεςε 

πξνγξακκάησλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

Καηαιήγνληαο, ηνλίδνπκε φηη θάζε επηκνξθσηηθή πξσηνβνπιία, γηα λα έρεη επηηπρή έθβαζε, 

πξνυπνζέηεη ηε ζηήξημε απφ έξεπλεο πνπ γίλνληαη απφ αλεμάξηεηα ηδξχκαηα, κε ζηφρν ηε ζαθή 

γλψζε θαη απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά επίπεδν θαη εηδηθφηεηα, ηαπηφρξνλα φκσο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο 



απαηηήζεηο πνπ επηβάιιεη ε νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ, απνηειεζκαηηθνχ, δεκνθξαηηθνχ θαη 

επαίζζεηνπ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 


