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Αρ. Πρωτ. 1033 

 

Αθήνα  7/6/2010 

Προς 

Την Υπουργό Παιδείας 

κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου 

ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.  

         

  

ΘΕΜΑ: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

ΣΧΕΤ: Α.Π.5845/2-6-2010 επιστολή σας 

  

«...Είν' αλήθεια ότι για να µπορέσει κανείς σήµερα να ζήσει και να σταθεί στην 
κοινωνία, πρέπει να κάνει τη δουλειά του σύµφωνα µε τη σηµερινή κοινωνική εξέλιξη 
και τις απαιτήσεις της. Για τούτο είναι ανάγκη ο άνθρωπος οποιοδήποτε επάγγελµα 
και αν έχει να µην επαναπαύεται στη µόρφωση που µια φορά πήρε, αλλά να 
παρακολουθεί τη σύγχρονη κίνηση και τυχόν πρόοδο που γίνηκε στο επάγγελµά του... 

...Αν δε η αλήθεια αυτή ισχύει για τα επαγγέλµατα που χρειάζονται εργασία µόνο 
µηχανική, µπορεί κανείς να φανταστεί πόσο απαραίτητο είναι κανείς να παρακολουθεί 
την πρόοδο, όταν το επάγγελµά του απαιτεί διανοητική εργασία. Ένα τέτοιο 
επάγγελµα είναι και του δασκάλου... Η µόρφωση που πήρε µια φορά στα ∆ιδασκαλεία, 
ίσως τότε να ήτανε αρκετή, για σήµερα, όµως, είναι πολύ φτωχή και ανεπαρκής. Μα 
και αρτιότατη αν ήταν, την πήρε σε τέτοια ηλικία που δεν µπορούσε να εκτιµήσει όλο 
της το βάθος και την έκταση. Αργότερα, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να την εκτιµήσει 
και να την συµπληρώσει για πολλούς λόγους δεν µπόρεσε να το κάµει... Την ανάγκη 
αυτή εγκαίρως, ο κλάδος την κατάλαβε, για τούτο ζήτησε επίµονα την επιµόρφωσή 
του, τη µετεκπαίδευσή του, παρ' όλες τις οικτρές και άθλιες οικονοµικές του 
συνθήκες. 

...Με τη µετεκπαίδευση και την επιµόρφωση, καθώς είναι οπλισµένος ο δάσκαλος µε 
την πείρα, ξανοίγει νέους κόσµους, βλέπει µπροστά του καθαρά, οι θεωρίες 
απλοποιούνται, οι ελλείψεις διορθώνονται, εκτιµά περισσότερο τη δουλειά του, ξέρει 
τι γυρεύει και πώς θα το πετύχει. 
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...∆εν είναι ανάγκη να πει κανείς περισσότερα για τα αγαθά αποτελέσµατα που έχει η 
µετεκπαίδευση και η επιµόρφωση αρκεί να συγκρίνει κανείς τις δυο ηλικίες που µαθαίνει. Την 
παιδική του ∆ιδασκαλείου που χάφτει ό,τι του σερβίρουν και την ώριµη για τη µετεκπαίδευση, 
που µπαίνει στο κάθετι η κρίση και η λογική για να καταλάβει τι προβλήµατα ξανοίγονται 
µπροστά στο δάσκαλο και που βλέπει, πλέον, καθαρά ό,τι πρωτύτερα ήταν γι' αυτόν σκοτεινό 
και ακαθόριστο...». (άρθρο Αρ. Ρουχωτά, Προέδρου ∆ΟΕ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1924). 

Κυρία Υπουργέ, 

            Ξεκινήσαµε την απάντησή µας στην επιστολή σας µε το παραπάνω άρθρο, για δυο 
λόγους: Αφενός µεν για να δείξουµε ότι το αίτηµα του κλάδου για συνεχή επιµόρφωση υπάρχει 
στις διεκδικήσεις µας από την ίδρυση της ∆.Ο.Ε. (1922), αφετέρου δε για να επισηµάνουµε ότι 
αυτά που διεκδικούσαµε, ως κλάδος,  πριν από 86 χρόνια, τα ίδια, σχεδόν, διεκδικούµε και 
σήµερα.  

            Από τότε που ιδρύθηκε η ∆.Ο.Ε., από τη δεκαετία του '20, το αίτηµα για 
πανεπιστηµιακή µόρφωση και επιµόρφωση στο δάσκαλο ήταν πρώτο στις διεκδικήσεις µας. 

Απαιτούσαµε και απαιτούµε επιµόρφωση που να συνδέει τη θεωρία µε την πράξη, όχι µόνο 
για να αναβαθµιστεί το σχολείο, αλλά και για να γίνει η µόρφωση υπόθεση 
ολόκληρου του ελληνικού λαού.  

Υπογραµµίζαµε, επίσης, ότι το τετράπτυχο: µόρφωση - επιµόρφωση - µεταπτυχιακές 
σπουδές - µετεκπαίδευση, είναι ένα ενιαίο σύνολο και πρέπει από, επιστηµονικής πλευράς, 
έτσι να αντιµετωπίζεται. 

Η επιµόρφωση, για µας, δεν είναι διαδικασία που, αυτή καθαυτή επιφέρει αλλαγές στην 
αίθουσα διδασκαλίας, όσο στρατηγική που προωθεί στα σχολεία ένα περιβάλλον και µια 
νοοτροπία εργασίας που ευνοεί και διευκολύνει την εκπαιδευτική αλλαγή. 
Μακροπρόθεσµος στόχος της επιµόρφωσης, είναι η αλλαγή του «πολιτισµού της 
καθηµερινότητας» του σχολείου.  

  

Κυρία Υπουργέ,  

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε., σας έχει καταθέσει στην πρώτη συνάντηση που είχε µαζί σας στις 
19/10/2009, συγκεκριµένες προτάσεις για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Π.Ε. 

  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Υπόµνηµα 19/10/2009) 

Επιστηµονική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού.  

«...Η εικονική - αποσπασµατική «επιµόρφωση», όπου και όταν πραγµατοποιείται, δεν 
ικανοποιεί, σε καµιά περίπτωση, τις µορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και του ∆ηµόσιου 
Σχολείου. Ζητούµε την αναβάθµιση του ΟΕΠΕΚ. 

∆ιεκδικούµε: 

• Εισαγωγική ετήσια επιµόρφωση, µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, η οποία 
θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν 
τάξη.  
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• Περιοδική επιµόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής 
ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας τους (τρίµηνης, εξάµηνης,  ετήσιας διάρκειας µε απαλλαγή από τα 
διδακτικά καθήκοντα).  

• Ενδοσχολική επιµόρφωση...» 

Κυρία Υπουργέ, 

Την τελευταία εικοσαετία τα επιµορφωτικά προγράµµατα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα για τους 
εκπαιδευτικούς. Όσα, δε, υλοποιούνταν ήταν προσαρµοσµένα, κυρίως, στα επίπεδα 
ενδιαφέροντος εκείνων που τα υλοποιούσαν και όχι των εκπαιδευτικών. ∆εν ήταν, δε, λίγες οι 
περιπτώσεις που ήταν κακής ποιότητας. Εδραία είναι  η πεποίθηση στον εκπαιδευτικό κόσµο ότι 
τα προγράµµατα γίνονταν κυρίως για να απορροφηθούν τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία 
εξαντλούσαν τις χρηµατοδοτήσεις στο επίπεδο των επιµορφωτών, χωρίς να έχει προβλεφθεί 
έστω και η ελάχιστη αποζηµίωση για τους επιµορφούµενους οι οποίοι µε τεράστιο κόστος 
(οικονοµικό, προσωπικό, οικογενειακό) γέµιζαν τις αίθουσες, προσδοκώντας σε κάτι το 
ουσιαστικό, το οποίο δεν έπαιρναν. 

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. για να µη χαθεί µια ακόµη ευκαιρία επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, για το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα, προτείνει τα εξής: 

• Την ευθύνη του προγράµµατος να έχει ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 
(ΟΕΠΕΚ), στον οποίο συµµετέχουν οι εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και δηµιουργήθηκε γι' 
αυτόν ακριβώς το λόγο.  

• Η επιµόρφωση να είναι προαιρετική, και να γίνεται µέσα στον εργάσιµο χρόνο των 
εκπαιδευτικών.  

• Η επιµόρφωση να αναφέρεται στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, όπως αυτά θα 
καταγραφούν σε σχετική έρευνα.  

• Οι επιµορφωτές να προέρχονται, κυρίως, από το χώρο της µάχιµης εκπαίδευσης 
(εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα, κλπ.), έτσι ώστε η επιµόρφωση να µην 
εξαντλείται στα γνωστά θεωρητικά µαθήµατα, αλλά στη διδακτική της πράξης.  

• Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες της επιµόρφωσης (µητρώο 
επιµορφωτών, αµοιβές, κλπ.).  

• Να καλύπτονται όλα τα έξοδα κίνησης των εκπαιδευτικών (οδοιπορικά, έξοδα διαµονής, 
κλπ) και να προβλεφθεί αποζηµίωση ανάλογα µε τις ώρες συµµετοχής στο πρόγραµµα.  

Τέλος, κ. Υπουργέ, σας γνωρίζουµε ότι ο κλάδος µας πραγµατοποίησε στις     3 & 4 Μαΐου 
2000 το 14ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για την επιµόρφωση, τα πρακτικά του οποίου 
σας αποστέλλουµε για ενηµέρωσή σας. 

 
 


