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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 

 

 Το Υπουργείο Παιδείας µε επιστολή του Γενικού του Γραµµατέα προς τον 

Πρόεδρο και το ∆.Σ της ∆.Ο.Ε., στις 9/2/2011 γνωστοποίησε τη µη διεξαγωγή για 

φέτος των εξετάσεων για εισαγωγή των εκπαιδευτικών στα ∆ιδασκαλεία, 

ανακοινώνοντας ουσιαστικά τη διακοπή της διετούς µετεκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

 Είναι απαράδεκτο, η επιστηµονική και παιδαγωγική αναβάθµιση των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών που, επί ενενήντα χρόνια, εξασφαλίζεται µε τη φοίτησή 

τους στη διετή µετεκπαίδευση να αντιµετωπίζεται ως µια ξεπερασµένη και ανάξια 

προβληµατισµού διαδικασία. 

 Είναι αδιανόητο, ιδιαίτερα σήµερα που η χώρα µας βρίσκεται στη δίνη 

µιας µεγάλης οικονοµικής κρίσης, αντί να επενδύουµε στην εκπαίδευση, να την 

αποδυναµώνουµε στο βωµό της εξοικονόµησης πόρων. 

 Υπάρχουν, σίγουρα, προβλήµατα και αδυναµίες στη λειτουργία και στο 

πρόγραµµα σπουδών της µετεκπαίδευσης, όπως έγκαιρα είχαµε επισηµάνει, όµως 

είναι ο µοναδικός θεσµός, χάρη στον οποίο οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. έχουν τη 

δυνατότητα να επανασυνδέονται µε τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική επιστήµη και τις 

καινοτοµίες στο χώρο της διδακτικής, αλλά και να ανατροφοδοτούν τα παιδαγωγικά 

τµήµατα µε την εµπειρία της σχολικής καθηµερινότητας που µεταφέρουν από τους 

µαθητές τους.  

 Το Υπουργείο Παιδείας, αν πραγµατικά έχει την πρόθεση να αναβαθµίσει το 

θεσµό της µετεκπαίδευσης, µπορεί να υιοθετήσει τις προτάσεις που επανειληµµένα  

έχει καταθέσει η ∆ΟΕ µε στόχο την αναβάθµιση της, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
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πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, διατηρώντας ταυτόχρονα και τον 

ακαδηµαϊκό και ανεξάρτητο χαρακτήρα της, αλλά και την πρόταση της συνόδου των 

Προέδρων και Κοσµητόρων των παιδαγωγικών τµηµάτων για τα ∆ιδασκαλεία 

(5/2/2011) όπου καθαρά ζητήθηκε η διατήρηση της µετεκπαίδευσης µε αναβάθµιση 

των προγραµµάτων σπουδών και διεύρυνση του ρόλου της, έτσι ώστε να 

καλύπτονται και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. δηλώνει ότι: 

• Είναι απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας η αναβάθµιση και η 

συνέχιση της λειτουργίας των ∆ιδασκαλείων. 

• Οποιαδήποτε απόφαση κατάργησης του θεσµού της Μετεκπαίδευσης θα 

αποτελεί εχθρική ενέργεια για τον κλάδο και την εκπαίδευση και θα συναντήσει 

την έντονη αντίδραση όλων των δυνάµεών του.  

• Καλούµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει 

στην άµεση προκήρυξη των εξετάσεων για τη διετή φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία 

λαµβάνοντας υπόψη τους τις θέσεις και τις προτάσεις της εκπαιδευτικής 

κοινότητας.  

• Οι λογικές της εξοικονόµησης πόρων από την εκπαίδευση, µε την 

κατάργηση θεσµών µε µακρόχρονη προσφορά, είναι επικίνδυνες και 

καταστροφικές για τη δηµόσια εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και το λαό.  

 
 

Για το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. 
 
 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 
 

Μαντάς Κοµνηνός                                  Οικονόµου Τριαντάφυλλος 
 
 
 

 

 


