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Οι κζςεισ τθσ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
για τθν επιμόρφωςθ και τθ μετεκπαίδευςθ των εκπαιδευτικών
(Αναμζνουμε τισ κζςεισ του Τπουργείου Παιδείασ και των άλλων ςυνδικαλιςτικών
παρατάξεων. Αν ζχουν...)

2ο κζμα διαλόγου:
Στθ ςυνάντθςθ τθσ ΔΟΕ με τον Υπουργό Ραιδείασ που ζγινε ςτισ 28 Σεπτεμβρίου 2017, ο
κφριοσ Γαβρόγλου χωρίσ να κατακζςει κανζνα ειςθγθτικό κείμενο, εξζφραςε τθν πρόκεςι του να
ξεκινιςει διαδικαςίεσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν και ηιτθςε τισ προτάςεισ και τθ βοικεια τθσ
ΔΟΕ για το κζμα.
Ραρά το γεγονόσ ότι θ τακτικι τθσ μθ κατάκεςθσ αρχικοφ κειμζνου από αυτόν που ζχει τθν
ευκφνθ, δθλαδι το Υπουργείο, κρφβει τθ μθ φπαρξθ κζςεων και πολλζσ φορζσ αμθχανία και άγνοια
και αποτελεί ςυνθκιςμζνθ πρακτικι όςων παριςτάνουν ότι κζλουν να κάνουν κάτι αλλά κανείσ δεν
τουσ βοθκά, θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, κατακζτει ξανά δθμόςια τισ κζςεισ τθσ για τθν
επιμόρφωςθ και τθν μετεκπαίδευςθ των εκπαιδευτικών ελπίηοντασ ότι μποροφν να αποτελζςουν
αφετθρία γόνιμων διαδικαςιϊν. Ήρκε θ ϊρα να φανεί ποιοι ζχουν κζςεισ, προτάςεισ και οράματα
για μια καλφτερθ Ραιδεία και ποιοι είναι μόνο για τα εφκολα και τα ανοφςια.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ εδϊ και αρκετά
χρόνια, αναφορικά με τα κζματα τθσ επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ ζχει επεξεργαςτεί και
προτείνει κζςεισ και προτάςεισ που όχι μόνο επιχειροφν να προςεγγίςουν τα κζματα αυτά με
κριτικό τρόπο ςε ότι αφορά τθ διαχρονικι τουσ διαχείριςθ αλλά και να ςυμβάλλουν με κετικό τρόπο
ϊςτε να ικανοποιοφν τισ ποικίλεσ μορφωτικζσ και επιςτθμονικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν.
Ειδικότερα:

Α. Επιμόρφωςθ
Η επιμορφωτικι πολιτικι όπωσ αναπτφχτθκε και διαμορφϊκθκε τθν τελευταία εικοςαετία
εκτιμοφμε ότι υπιρξε πενιχρι ωσ προσ τθν χρθματοδότθςθ, επιφανειακι, αποςπαςματικι,
αςυνεχισ, γραφειοκρατικι, ομοιόμορφθ και τυποποιθμζνθ, ενταγμζνθ ςε ζνα οργανωτικό
ςχεδιαςμό εξυπθρζτθςθσ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ, ςυνολικά ευκαιριακι με ςτόχο να υπθρετεί
ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ.
Ο τρόποσ διαμόρφωςθσ και το περιεχόμενο αυτισ τθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ ζχει
οριςτικά κλείςει τον κφκλο τθσ. Απαιτοφνται μεταρρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ και μζτρα ςυνολικισ
αλλαγισ τθσ φυςιογνωμίασ και του χαρακτιρα τθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ ζτςι ϊςτε άμεςα να
προκφψουν και τα ανάλογα αποτελζςματα.
Βαςικζσ αρχζσ και ςτόχοι μιασ νζασ επιμορφωτικισ πολιτικισ
Η επιμόρφωςθ:
 είναι αναπόςπαςτο ουςιαςτικό μζροσ του επαγγελματικοφ ζργου του εκπαιδευτικοφ









δεν είναι ςτατικι και ομοιόμορφθ, αλλά δυναμικι, πολφμορφθ, πολυποίκιλθ για να
προςαρμόηεται ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ
πρζπει να ξεκινάει από το Σχολείο, να εξυπθρετεί το Σχολείο και τουσ λειτουργοφσ του και να
επιςτρζφει ςε αυτό με ςκοπό να γίνει καλφτερο
ο απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ ζχει ωσ κατεφκυνςθ το μεταςχθματιςμό του ςχολείου
αποτελεί δικαίωμα του εκπαιδευτικοφ και όχι παραχϊρθςθ τθσ πολιτείασ
δεν πρζπει να εξυπθρετεί ιδιωτικά ςυμφζροντα και να αφορά λίγουσ και προνομιοφχουσ και
κυρίωσ να μθν μετατρζπεται ςε αντικείμενο εμπορευματοποίθςθσ
είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία θ οποία παρακολουκεί τον εκπαιδευτικό ςε όλθ τθ
ςταδιοδρομία του και δεν ταυτίηεται απλϊσ με τθν κάλυψθ ενδεχόμενων κενϊν ςτθ βαςικι
εκπαίδευςι του
πρζπει να απαντά ςτισ εςωτερικζσ διεργαςίεσ και προβλθματιςμοφσ του κάκε
εκπαιδευτικοφ, ςτισ ανάγκεσ του για περαιτζρω εξζλιξθ, ζρευνα και αναηιτθςθ ςτθν
επαγγελματικι, κοινωνικι και προςωπικι του ηωι

Ειδικότερεσ προτάςεισ












Αναβάκμιςθ και ποιοτικι οργάνωςθ επιμορφωτικϊν κεςμϊν όπωσ τα ΡΕΚ που να διακζτουν
οικονομικι αυτοτζλεια, αυτοδυναμία και ευελιξία, με εξακτίνωςθ ςτισ ζδρεσ κάκε Νομοφ ι
Εκπαιδευτικισ Ρεριφζρειασ
Δυνατότθτα υλοποίθςθσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ και
διαμόρφωςθ πλαιςίου και κινιτρων για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των προγραμμάτων
Ειδικι χρθματοδότθςθ ςχολικϊν μονάδων για τθν κάλυψθ αναγκϊν ενδοςχολικισ
επιμόρφωςθσ
Θεςμοκζτθςθ περιοδικισ επιμόρφωςθσ θ οποία να γίνεται τρεισ φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυνολικισ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ του εκπαιδευτικοφ με απαλλαγι από τα
διδακτικά του κακικοντα. Η χρονικι τθσ διάρκεια είναι δυνατόν να κακορίηεται και να
προςαρμόηεται ςτισ ιδιαίτερεσ οικονομικζσ και εκπαιδευτικζσ ςυνκικεσ (τετράμθνθ,
εξάμθνθ, ετιςια κλπ.)
Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με εξειδικευμζνο χαρακτιρα, με τθν
επιςτθμονικι ευκφνθ υλοποίθςθσ από τα Ραιδαγωγικά Τμιματα και τισ Ραιδαγωγικζσ
Σχολζσ των Α.Ε.Ι.
Επιμορφωτικζσ δυνατότθτεσ που να καλφπτουν το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν τθσ
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρίσ διακρίςεισ και εξαιρζςεισ. Ενεργοποίθςθ ςτθν
κατεφκυνςθ αυτι των Σχολϊν τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν
ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, όπωσ τα Τμιματα Μουςικϊν Σπουδϊν, ΤΕΕΦΑ, Θεατρικισ
Αγωγισ, Ρλθροφορικισ, Καλϊν Τεχνϊν, Ξενόγλωςςων Τμθμάτων (με δυνατότθτα
υλοποίθςθσ προγραμμάτων ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και εξ’
αποςτάςεωσ προγράμματα εκπαίδευςθσ)
Ειςαγωγικι Επιμόρφωςθ νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν που να επιδιϊκει τον
προςανατολιςμό τουσ ςτθν ςχολικι πράξθ και πραγματικότθτα, ςτθν οργάνωςθ ςχολικισ
ηωισ, ςτθ λειτουργία του ςχολείου και των παραγόντων που το ςυλλειτουργοφν. Τα
προγράμματα ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ κα αρχίηουν και κα ολοκλθρϊνονται κατά το
πρϊτο ζτοσ του διοριςμοφ τουσ και κα περιλαμβάνουν τρεισ φάςεισ: ςτθν αρχι του ςχολικοφ
ζτουσ με ειςαγωγικζσ κατευκφνςεισ, ςτο μζςον τθσ ςχολικισ χρονιάσ με ανατροφοδότθςθ
και ςτθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ όπου κα κατατίκενται για ανάλυςθ και προβλθματιςμό οι
εμπειρίεσ που αποκτικθκαν.
Υλοποίθςθ ειδικϊν επιμορφωτικϊν προγραμμάτων για τθν κάλυψθ των επιμορφωτικϊν
αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν που αναλαμβάνουν κζςεισ ευκφνθσ, όχι μόνο κατά τθν ζναρξθ
των κακθκόντων τουσ αλλά και περιοδικά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ (διευκυντζσ
ςχολείων, υποδιευκυντζσ, υπεφκυνοι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, πολιτιςτικϊν κεμάτων,
αγωγισ υγείασ, κ.λ.π.)

Β. Μετεκπαίδευςθ
Το ηιτθμα τθσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν βρίςκεται ςτο επίκεντρο του
εκπαιδευτικοφ προβλθματιςμοφ, των αγϊνων και των διεκδικιςεων του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ
από τθν ίδρυςθ τθσ Διδαςκαλικισ Ομοςπονδίασ το 1922.
Με τον Ν.2327/95 με τον οποίον τα Διδαςκαλεία εντάχκθκαν ςτα Ρανεπιςτιμια
διαμορφϊκθκε μια νζα φιλοςοφία για τθν μετεκπαίδευςθ που ζδωςε ουςιαςτικι ζμφαςθ ςτθ
βελτίωςθ του ζργου του εκπαιδευτικοφ και ςτθν αναβάκμιςθ του δθμόςιου ςχολείου.
Η παραπάνω κεςμικι αλλαγι ςτθν φυςιογνωμία του κεςμοφ τθσ μετεκπαίδευςθσ ζγινε
δεκτι από το ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ με ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ για τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:





Αποτελοφςε κετικι υπζρβαςθ με τθν ζννοια τθσ απαγκίςτρωςθσ του κεςμοφ από τον
κρατικό ζλεγχο
Ζδωςε τθ δυνατότθτα ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ εκπαιδευτικϊν
(δαςκάλουσ και
νθπιαγωγοφσ) να φοιτιςουν ςτα Διδαςκαλεία και κυρίωσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που
κατοικοφςαν εκτόσ τθσ περιοχισ τθσ Αττικισ.
Ραρείχε ςαφι ιςοτιμία των διπλωμάτων μετεκπαίδευςθσ με τουσ πτυχιοφχουσ
Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων εξαςφαλίηοντασ ςυνάμα το δικαίωμα για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
ςε πλικοσ εκπαιδευτικϊν που δεν είχαν μζχρι τότε τθ δυνατότθτα.
Ενιςχφκθκε με νομοκετικι διάταξθ ο δθμοκρατικόσ χαρακτιρασ τθσ διοίκθςθσ των
Διδαςκαλείων μζςω τθσ κατοχφρωςθσ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των μετεκπαιδευόμενων ςτο
διοικθτικό ςυμβοφλιο και ςτθν γενικι ςυνζλευςθ ειδικισ ςφνκεςθσ θ οποία είχε ςκοπό τθ
ςυλλογικι αντιμετϊπιςθ όλων των κεμάτων.

Η απόφαςθ του Υπουργείου Ραιδείασ ςτισ αρχζσ του 2011 να προχωριςει ςτθν κατάργθςθ
του κεςμοφ τθσ μετεκπαίδευςθσ ζχει καταγραφεί ωσ μαφρθ ςελίδα ςτθν ιςτορία του κεςμοφ και οι
ευκφνεσ για όςουσ ςυνετζλεςαν ς’ αυτιν τθν απόφαςθ ακόμα και μζχρι ςιμερα, όχι μόνον δεν
ζχουν αναλθφκεί αλλά προκλθτικά και απαράδεκτα επιχειρείται να νομιμοποιθκεί ωσ πράξθ
επιβεβλθμζνθ εξ’ αιτίασ τθσ δικεν κρίςθσ του κεςμοφ και τθσ καταςυκοφάντθςισ του από
διοικθτικοφσ αξιωματοφχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου.
Με βάςθ όλων των παραπάνω και με δεδομζνθ τθν αναγκαιότθτα επαναλειτουργίασ του
κεςμοφ, διατυπϊνουμε ωσ παράταξθ μια ςειρά από προτάςεισ, κζςεισ και προβλθματιςμοφσ, για το
ηιτθμα τθσ μετεκπαίδευςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνικοπολιτικισ και
εκπαιδευτικισ ςυγκυρίασ που διανφουμε.
κοπόσ τθσ μετεκπαίδευςθσ
Η μετεκπαίδευςθ οφείλει να ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια τθσ αναςτοχαςτικισ ςτάςθσ του
εκπαιδευτικοφ απζναντι ςτον πολυδιάςτατο χαρακτιρα τθσ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθσ κοινωνίασ,
ςτθ διερεφνθςθ τθσ ικανότθτάσ του να αξιοποιεί τισ νζεσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςτθν κατάκτθςθ
δεξιοτιτων για τθν επιλογι αποτελεςματικϊν λφςεων απαντιςεων ςτισ προκλιςεισ που θ ςφνκετθ
ςχολικισ πραγματικότθτα προβάλλει.
Προτάςεισ


Επανίδρυςθ των Διδαςκαλείων ςε κάκε Ραιδαγωγικό Τμιμα Ρροςχολικισ και Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ



Διαμόρφωςθ διατμθματικισ δομισ των Διδαςκαλείων και ανάπτυξθ επιςτθμονικισ
ςυνεργαςίασ με τισ ςχολζσ των ΤΕΕΦΑ, Ξενόγλωςςων τμθμάτων, τμθμάτων Ρλθροφορικισ,
Θεατρικισ Αγωγισ, Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν κλπ. ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα να φοιτοφν ςτα
Διδαςκαλεία μεγαλφτεροσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν και κυρίωσ εκείνων που προζρχονται από
ειδικότθτεσ εκτόσ ΡΕ70(δάςκαλοι) και ΡΕ60(νθπιαγωγοί) .



Αναμόρφωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί ζμπρακτα θ
επιηθτοφμενθ διαςφνδεςθ τθσ μετεκπαίδευςθσ με τθ ηωντανι κοινωνικι πραγματικότθτα
του ςχολείου και τθσ ςχολικισ τάξθσ.



Το περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν να περιλαμβάνει ζναν κορμό βαςικϊν
μακθμάτων που κα χαρακτθρίηονται από τθ διάχυςθ μακθμάτων γενικισ και ειδικισ αγωγισ
και τθν φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ επιλεγόμενων μακθμάτων ςε κατευκφνςεισ ι κφκλουσ
ςπουδϊν ζτςι ϊςτε ο κάκε μετεκπαιδευόμενοσ να διαμορφϊνει το δικό του πρόγραμμα ςτο
πλαίςιο μιασ γενικότερθσ κοινισ δομισ.



Θα πρζπει να δίδεται ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ ζρευνασ-δράςθσ, μια και ζχει μεγαλφτερθ αξία
θ γνϊςθ των τρόπων πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ κι όχι θ κατανάλωςθ «κακιερωμζνων»
γνϊςεων.



Ανάκεςθ ςτα Διδαςκαλεία και δυνατότθτα υλοποίθςθσ με ειδικι χρθματοδότθςθ,
βραχφχρονων προγραμμάτων εξειδικευμζνθσ, κεματικισ και ςτοχευμζνθσ επιμόρφωςθσ,
που κα είναι προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν (ειδικι αγωγι, νζεσ
τεχνολογίεσ, οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, διαπολιτιςμικι παιδαγωγικι,
εκπαίδευςθ ελλθνοπαίδων εξωτερικοφ με ςυμμετοχι και εκπαιδευτικϊν που κα
προζρχονται από τθν ομογζνεια, ςυμβουλευτικισ γονζων και ψυχολογικισ υποςτιριξθσ
μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν καινοτομιϊν, ζρευνασ και μεκοδολογίασ).

Συμπεραςματικά, τονίηουμε τθν ανάγκθ να επανιδρυκεί και να αποκαταςτακεί ο δθμόςιοσ
ακαδθμαϊκόσ χαρακτιρασ τθσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικών γιατί πιςτεφουμε ότι τα
Διδαςκαλεία ςυνιςτοφν μια ςθμαντικι δομι για τθ διαρκι επιμόρφωςθ και τθ διά βίου εκπαίδευςθ
που πρζπει να αξιοποιθκεί αποτελεςματικά για να επιφζρουμε ουςιαςτικζσ και μακροχρόνιεσ
αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθ δθμιουργία ενόσ ςχολείου που κα προωκεί
καινοτόμεσ δράςεισ, που κα καλλιεργεί τον κριτικό λόγο και κα αναπτφςςει τθν παιδαγωγικι
αυτονομία του εκπαιδευτικοφ.

Η Δθμοκρατικι υνεργαςία εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ κατακζτει δθμόςια τισ κζςεισ
τθσ, οι οποίεσ δεν κεωρεί ότι είναι οι μόνεσ ςωςτζσ ι ότι δεν χρειάηονται βελτιϊςεισ, προςκικεσ,
τροποποιιςεισ και καλεί τθν θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ αλλά και τισ ςυνδικαλιςτικζσ
δυνάμεισ του κλάδου να πάρουν κζςθ για τθν επιμόρφωςθ και τθν μετεκπαίδευςθ με
ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ. Πποιοι δεν ζχουν κζςεισ να προςπακιςουν να διατυπϊςουν κακϊσ δεν
μποροφν πια να κρυφτοφν πίςω από επαναςτατικά τςιτάτα κάκε είδουσ.
Καλεί επίςθσ τθ ΔΟΕ να αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθν ουςιαςτικι ςυηιτθςθ ςτθ βάςθ
του κλάδου όλων των κεμάτων που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ. Δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί άλλο ο
κλάδοσ να μθν κάνει διάλογο ςτο εςωτερικό του για εκπαιδευτικά κζματα και να τρζχει κάκε
φορά να προλάβει τισ εξελίξεισ. Οι διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ δεν μπορεί να γίνουν παρά μόνο
μζςα από ομάδεσ εργαςίασ των ςυναδζλφων, εκδθλώςεισ, επιςτθμονικζσ θμερίδεσ, ςυνζδρια,
από διαδικαςίεσ δθλαδι που μζχρι πρότινοσ κάποιοι ςτοχοποιοφςαν γιατί φοβόντουςαν ότι κα
αποκαλυφκεί μζςα από τζτοιεσ δράςεισ ότι δεν ζχουν κζςεισ!
Η εποχι των κραυγϊν και των εφκολων λόγων ζχει περάςει οριςτικά. Το ίδιο οριςτικά ζχει
απαξιωκεί το "όχι ςε όλα" που δυςτυχϊσ πολλζσ φορζσ ιταν θ μόνιμθ ςυνδικαλιςτικι επωδόσ για
κάποιουσ. Η εκπαίδευςθ χρειάηεται, προτάςεισ, ιδζεσ, ςφνκεςθ, διάλογο. Η Δθμοκρατικι
υνεργαςία ςε όλα αυτά δίνει για μια ακόμθ φορά το παρόν.

Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

