
Η επιμόρφωση των καθηγητών/τριών 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 
Ανδρινόπουλος Γεώργιος 
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

 Κουμπάρου Χρυσάνθη 
 Πέτσικα Αγγελική 
 Σεχόπουλος Σίμος 
  Στέφος Αναστάσιος 
  Χαριτίδου Γεωργία 
  Χρυσοβέργης Μιχάλης 

 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

         Βασική προϋπόθεση για  

την υποστήριξη  

την ανατροφοδότηση  

τη βελτίωση  

του εκπαιδευτικού έργου 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Προκύπτουν: 

Από την ίδια τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 
θεσμού, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. 

Από την εισαγωγή καινοτομιών και ποικίλων 
εκπαιδευτικών αλλαγών. 

Ως ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες σε σχέση με 
ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας. 

Ως ανάγκες με βάση τα γνωστικά αντικείμενα, τη 
διδακτική μεθοδολογία, την ψυχοπαιδαγωγική 
κατάρτιση, την ψυχοκοινωνιολογική 
ευαισθητοποίηση καθώς και ως αναπτυξιακές 
ανάγκες αυτοδιερεύνησης. 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

1910: Διδασκαλείο Μέσης   
  Εκπαιδεύσεως  

1976: Σχολή Επιμόρφωσης 
 Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης  

1992: Περιφερειακά Επιμορφωτικά 
  Κέντρα 

2002: Οργανισμός Επιμόρφωσης  
  Εκπαιδευτικών   



ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι)  



Επιστημονικά ινστιτούτα 

Επιστημονικά κέντρα 

συνδικαλιστικών φορέων 

Επιστημονικές ενώσεις 

και σύνδεσμοι 

καθηγητών/τριών 

Ευρωπαϊκά ερευνητικά 

κέντρα και οι διεθνείς 

οργανισμοί 

Δίκτυα εκπαιδευτικών 

Άλλοι φορείς άτυπης 

εκπαίδευσης (πολιτιστικά 

κέντρα, δήμοι κ.ά.)  



Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Ο περιορισμός των επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων των Π.Ε.Κ. και 

ο τρόπος υλοποίησής τους 

 οδήγησαν στον εκφυλισμό του 

θεσμού της επιμόρφωσης και 

στην πλήρη απαξίωσή του.  



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχή υλοποίηση των 

προτάσεων: 

η πρόβλεψη τακτικής γενναίας 
χρηματοδότησης,  

ενταγμένης στον ετήσιο 
προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Παιδείας  



Α. Ως προς το νομοθετικό και 

οργανωτικό πλαίσιο της επιμόρφωσης 

Εφαρμογή του Νόμου 1566/1985: περιοδική 
επιμόρφωση, επαναλαμβανόμενη για όλους τους 
διορισμένους εκπαιδευτικούς κάθε 4-6 χρόνια. 

Εφαρμογή της πρότασης της Ο.Λ.Μ.Ε. για επιμόρφωση 
5.000 καθηγητών/τριών ετησίως, με απαλλαγή από τα 
διδακτικά τους καθήκοντα.  

Αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
επιμόρφωσης, για την αντιμετώπιση της επικάλυψης 
των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους διαφορετικούς 
φορείς επιμόρφωσης. 

Κεντρικός σχεδιασμός επιμορφωτικής πολιτικής από 
ένα φορέα, με βάση σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 



Β. Ως προς τη λειτουργία των 

Επιμορφωτικών Κέντρων  

Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων 
Επιμορφωτών/τριών για τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση  

Ορισμός αποκλειστικά από το συγκεκριμένο 
Μητρώο του κλάδου μας του/της Πρόεδρου και 
της διοίκησης του φορέα υλοποίησης της 
επιμόρφωσης 

Αύξηση του αριθμού των επιμορφωτικών 
κέντρων με γεωγραφικά κριτήρια 

Αξιολόγηση κάθε μορφής επιμόρφωσης, με 
σκοπό όχι τον έλεγχο, αλλά την αναπτυξιακή 
προοπτική και βελτίωση 



Γ. Ως προς την ενεργοποίηση και 

εφαρμογή της επιμόρφωσης  
Υποχρεωτική η εισαγωγική επιμόρφωση για τους 
διοριστέους εκπαιδευτικούς. Πραγματοποίησή της αμέσως 
μετά το διορισμό, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, 
με τρίμηνη, τουλάχιστον, διάρκεια. Σύνδεσή της με 
θεωρητική ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και πρακτική 
άσκηση. Ολοκλήρωσή της με πιστοποίηση. 

Ετήσια η διάρκεια της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και 
υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. 
Ολοκλήρωσή της με πιστοποίηση. Συνάρτησή της με 
μοριοδότηση και οικονομική αποζημίωση, κατά περίπτωση. 

Κάλυψη των συγκεκριμένων επιμορφωτικών αναγκών των 
Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών/ριών Εκπαίδευσης, 
των Προϊσταμένων Γραφείων και των Διευθυντών/ριών 
σχολικών μονάδων μέσω της ενδοϋπηρεσιακής 
(βραχυχρόνιας) επιμόρφωσης.  



Δ. Ως προς την παρακολούθηση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων  
Θεσμοθέτηση της μετεκπαίδευσης και σύνδεσή της με 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Σύνδεση της επιμόρφωσης για απόκτηση μεταπτυχιακού 
και διδακτορικού τίτλου με υπηρεσιακή άδεια 
καθορισμένης διάρκειας, κατά περίπτωση, σύμφωνης με 
το πρόγραμμα σπουδών του αρμόδιου Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. 

Εξασφάλιση αυτής της δυνατότητας με την καθιέρωση 
ειδικού κωδικού από τον προϋπολογισμό. 

Πρόβλεψη ειδικού κωδικού για τις υποτροφίες από το 
Ι.Κ.Υ. 

Ενίσχυση των προγραμμάτων ανταλλαγής των 
καθηγητών/τριών με συναδέλφους από άλλες, 
ευρωπαϊκές χώρες. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Είναι δικαίωμα όλων των μαθητών και των 

μαθητριών μας να διδάσκονται από 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί 

και επιμορφωθεί, με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο, από την 

πολιτεία, που επιδιώκουν να επιτελούν  

επιτυχώς το λειτούργημά τους και στους 

οποίους η πολιτεία προσφέρει αυτή τη 

δυνατότητα με τους καλύτερους όρους.  


