
 

 

 
 

Αξηζ. Πξση.1909                                                 Αζήλα  23/3/2011     

                                                                                   Πξνο 

                                                     Τνπο Σπιιφγνπο Δθπαηδεπηηθψλ Π.Δ.  

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

  

Αγαπηηοί υνάδελθοι, 

 

 Σχκθσλα κε ηα άξζξα 33, 34, 37, 38, 40 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Γ.Ο.Δ., θαινχκε 

ηνπο Αληηπξνζψπνπο ησλ Σπιιφγσλ - Μειψλ ηεο, ζηελ 80η Σακηική Γενική υνέλευζη 

ηου Κλάδου, από 21 έως 24 Ιουνίου 2011, ζηην Αθήνα, (ζηο ξενοδοχείο NOVOTEL, 

Μιχ. Βόδα 4-6), γηα ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

Η Γενική Σςνέλεςζη, ζύμθωνα με ηο άπθπο 37, παπαγπ. 1 ηος Καηαζηαηικού ηηρ 

Δ.Ο.Ε., βπίζκεηαι ζε απαπηία, αν παπαβπίζκεηαι ζ’ αςηή ηο ½ ηος ζςνόλος ηων 

Ανηιπποζώπων  ηων οικονομικά ηακηοποιημένων μελών ηηρ Δ.Ο.Ε., ανεξάπηηηα από ποια 

μέλη πποέπσονηαι οι παπόνηερ. 

 Σαο απνζηέιινπκε ηελ πξνζσξηλή Η.Γ., θαζψο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηεο ΓΟΔ ζηα 

ζέκαηά ηεο. Οη Σχιινγνη,  κέζα ζε έλα κήλα  ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο, γηα λα εγγξαθνχλ σο ζέκαηα ζηελ Οξηζηηθή Ηκεξήζηα Γηάηαμε (Άξζξν 35 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο Γ.Ο.Δ.). 
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ΠΡΟΩΡΘΝΗ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ 

80εο Γεληθήο πλέιεπζεο 

21 - 24  Θνπλίνπ 2011 

 

Θ Ε Μ Α Σ Α  

Θέμα 1ο : ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ–ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΠΟ ΑΙΡΔΣΟΤ 

 Έθζεζε  Πεπξαγκέλσλ Γ.Σ. Γ.Ο.Δ.  

 Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεο 2011 – 2012 

 Δλεκέξσζε απφ αηξεηνχο ηνπ Κ.Υ.Σ.Π.Δ. 

 Κξηηηθή πεπξαγκέλσλ – Γεπηεξνινγία Πξνέδξνπ Γ.Ο.Δ. 

 

Θέμα 2ο : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ -  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ 

 Γαπάλεο γηα ηελ Παηδεία 

 Οηθνλνκηθά εθπαηδεπηηθψλ 

 Μεηεθπαίδεπζε - Γηδαζθαιεία 

 Οινήκεξν Σρνιείν 

 

ΘΔΜΑ 3ο : ΓΙΔΚΓΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ 2011-2012. 

 Γηεθδηθεηηθφ Πιαίζην 

 Πξφγξακκα Γξάζεο 

 

ΘΔΜΑ 4ο
 
: ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΝΔΟΤ Γ.. ΚΑΙ Δ.Δ. ΣΗ Γ.Ο.Δ. ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ ΣΗΝ ΑΓΔΓΤ 
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  ΘΔΜΑ 1
Ο
: ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΠΟ 

ΑΙΡΔΣΟΤ 

 Έθζεζε  Πεπξαγκέλσλ Γ.Σ. Γ.Ο.Δ.   

 Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεο 2011 – 2012 

 Δλεκέξσζε απφ αηξεηνχο ηνπ Κ.Υ.Σ.Π.Δ. 

 Κξηηηθή πεπξαγκέλσλ – Γεπηεξνινγία Πξνέδξνπ Γ.Ο.Δ. 

 

ΘΔΜΑ 2
Ο
:  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ 

α) Δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία 

 

Τν αίηεκα γηα αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ Παηδεία ζην ύςνο ηνπ 5% επί ηνπ 

Α.Ε.Π., σο πξψην βήκα πξνζέγγηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Μέζνπ Όξνπ, ηεξαξρείηαη σο 

πξώην ζηηο δηεθδηθήζεηο καο. Κη απηφ γηαηί πηζηεχνπκε φηη νη δαπάλεο πνπ δηαηίζεληαη 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ Παηδεία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηά ηεο. 

Η αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζα δηαζθάιηδε ζχγρξνλεο ππνδνκέο, 

εθζπγρξνληζκφ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη βηβιίσλ, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη ζηήξημε ηεο έξεπλαο, πςεινχ επηπέδνπ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη πξνπάλησλ ζηήξημε ηεο Γεκφζηαο Γσξεάλ παξερφκελεο 

Δθπαίδεπζεο σο αληαπφδνζε ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ Έιιελα πνιίηε, θαζηζηψληαο ηε 

ρψξα καο θέληξν εθπαίδεπζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Σήκεξα ε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζπλεπάγεηαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ 

Πνιηηηθώλ Αληηζηαζκηζηηθήο Αγσγήο (Οινήκεξν Σρνιείν, Τάμεηο Υπνδνρήο, 

Τκήκαηα Έληαμεο, Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία, αλαινγία καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ θ.ι.π.) 

θαη γεληθφηεξα ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Με ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ε θπβέξλεζε κείσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο 

δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία, ζην 2,75% ηνπ Α.Δ.Π. 

Έηζη θαη θέηνο νη δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη κεησκέλνη 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 50%. 

Οη δαπάλεο γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ ζα είλαη αλχπαξθηεο. 

Τν πξφγξακκα ζρνιηθήο ζηέγεο γηα κηα άιιε ρξνληά ζα είλαη παγσκέλν κηαο θαη δελ 

πξνβιέπεηαη νχηε 1 Δπξψ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Οη πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ζα είλαη κφλν κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ.  

60.000 λήπηα ζα παξακείλνπλ εθηφο δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ.   

Φσξίο ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κηα ζεηξά απφ 

αηηήκαηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δηεθδηθνύκε: 

 Αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία ζην 5% ηνπ ΑΔΠ, 

 Οξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ηδηαίηεξα γηα ζεζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ Π.Δ., ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο νπνίαο φινη αλαγλσξίδνπλ θαη 

απνδέρνληαη. 
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β) Οηθνλνκηθά Εθπαηδεπηηθώλ  

Τν αίηεκά καο γηα νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε, έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα δεη κε 

αμηνπξέπεηα απφ ην κηζζφ ηνπ θαη κφλν, ήηαλ ην θπξίαξρν ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 

2006 θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αληθαλνπνίεην. 

 Απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε φηη νη απνδνρέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

αλαληίζηνηρεο κε ηελ πξνζθνξά θαη ην έξγν ηνπο. Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ν θξίζηκνο ραξαθηήξαο ηνπ ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη, ήδε, επξέσο 

απνδεθηά. Φπζηθφ είλαη, φηη ε ηδηαηηεξφηεηα απηή πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα 

απνηππψλεηαη ζηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθόο ηεο Π.Ε. είλαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο 

κηζζνινγηθήο θιίκαθαο ησλ Δ.Τ. Κη απηφ γηαηί ζπλερίδεηαη ην απαξάδεθην θαη 

επαίζρπλην θαζεζηψο ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα νξηζκέλνη 

Κιάδνη Γ.Υ. λα εηζπξάηηνπλ κφλν σο επηδφκαηα, απφ ηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο, πνζά 

πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ην κηζζφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Έρνπκε θηάζεη ζην απαξάδεθην θαζεζηψο, νη εθπαηδεπηηθνί – απφθνηηνη 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο – λα ακείβνληαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιχ ρακειφηεξα 

απφ ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ. Φπζηθά θαη δελ έρνπκε ηίπνηε κε ηηο 

άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην. Πηζηεύνπκε, όκσο, όηη απηή ε 

θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν. Γελ δεηνχκε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε. 

Ζεηνύκε έκπξαθηε αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ ξόινπ καο. 

 Η θπβέξλεζε κε ηα κέηξα πνπ εμήγγεηιε  

  «Αλαζηέιιεη ηε ρνξήγεζε αύμεζεο ζε όια ηα κηζζνιόγηα ηνπ δεκνζίνπ, 

ρνξεγείηαη κφλν, ε κηζζνινγηθή σξίκαλζε ζε φζνπο ηε δηθαηνχληαη.  

 Αλαζηέιιεη  ηελ (ηηκαξηζκηθή) αλαπξνζαξκνγή ζε όζα επηδόκαηα πξνβιέπεηαη.  

 Σα επηδόκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηώλνληαη θαηά 20%.  

 Tα επηδόκαηα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη άδεηαο, κεηαηξέπνληαη ζε 

θηινδσξήκαηα ησλ 500 θαη 250 επξώ αληίζηνηρα. 

 Επηβάιεη αύμεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαηά 4 κνλάδεο  θαη απμήζεηο ζηα θαύζηκα, 

γεγνλόο πνπ ςαιηδίδεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο απνδνρέο καο. 

 

Έηζη κε βάζε ηα παξαπάλσ νη εθπαηδεπηηθνί: 

α) έρνπλ πξαγκαηηθή κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο ηε δηεηία 2010-2011  από 1792  €,   

κέρξη 3448 €, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη απψιεηεο απφ ηηο πεξηθνπέο, θαηά 20%, ζηα 

επηδφκαηα ζέζεο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

β) ζα ζηεξεζνχλ ηεο απηφκαηεο ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηδφκαηνο 

εμσδηδαθηηθήο απαζρφιεζεο (πνπ ην 2010 κε εηήζην ηηκάξηζκν 1,2% ζα ήηαλ 4,27 € θαη 

ην 2011 κε εηήζην ηηκάξηζκν 4,7% ζα ήηαλ 16,93 €.  Σπλνιηθή κείσζε ηε δηεηία 2010-11 

254,40 €  

 Κπξίαξρνο ζηφρνο ηεο Οκνζπνλδίαο καο είλαη ε νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ησλ 

κηζζψλ καο κε απηνχο ησλ Δπξσπαίσλ ζπλαδέιθσλ καο, κέζα απφ έλα πξαγκαηηθά 

Εληαίν κηζζνιόγην πνπ ζα αίξεη ηηο αδηθίεο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε εληαίεο αξρέο. 

Απνθαιππηηθή είλαη θαη ε ζύγθξηζε κε ηνπο κηζζνύο ησλ  Επξσπαίσλ 

ζπλαδέιθσλ καο.  Σχκθσλα κε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΣΑ,  ν Έιιελαο 
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εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη ζηα 35 ρξόληα ππεξεζίαο, κόιηο ην 51% ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ 

κηζζνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ησλ 12 πξώησλ ρσξώλ ηεο επξσδώλεο!! 

ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, άκεζα,  δηεθδηθνύκε : 

 1400 € θαζαξά ζην λενδηφξηζην 

 Δπηζηξνθή 13
νπ

 θαη 14
νπ

 κηζζνχ θαζψο θαη ησλ πεξηθνπψλ 2010-2011 

 Κακία ζχλδεζε κηζζνχ - απφδνζεο 

 Άκεζε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ησλ 176 €, αλαδξνκηθά απφ ην 2002 

 Δλζσκάησζε φισλ ησλ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ 

 Γηπιαζηαζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ  

 Οπζηαζηηθή αχμεζε ηεο ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο 

 Υπεξσξηαθή απνδεκίσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Κ.Π.Δ., πεξηβαιινληηθήο 

θ.ι.π.), πνπ πξνζθέξνπλ δηδαθηηθφ έξγν, πέξα απφ ην πξνβιεπφκελν 

ππνρξεσηηθφ σξάξηφ ηνπο 

 Αθνξνιφγεην ίζν κε ην κηζζφ ηνπ πξσηνδηφξηζηνπ 

 

γ. Μεηεθπαίδεπζε – Δηδαζθαιεία  

Πξψηηζην κέιεκα κηαο πξννδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη λα 

ελαξκνλίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ θνηλσληψλ, ηεο γλψζεο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

παγθνζκηφηεηαο κε ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. Δίλαη ν αγψλαο λα πξνζεγγίζεη ηηο κνξθέο παξαγσγήο, θπθινθνξίαο θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο, λα πξνζδηνξίζεη ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο θαη λα ελζσκαηψζεη ηελ πνξεία πξνο ηηο γλσζηνθεληξηθέο θνηλσλίεο ζε 

έλα θνηλσληθνπνιηηηθφ ζρέδην, πνπ ζα θαηνρπξψλεη θαη ζα πξνάγεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ηελ άξζε ησλ θξαγκψλ θαη ησλ απνθιεηζκψλ θαη ζα 

δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη ηζφηηκε έληαμε, ζηα λέα δεδνκέλα ησλ ξαγδαίσλ θαη 

ζπγθινληζηηθψλ αιιαγψλ 

 Πξψηηζην κέιεκα ηεο πξέπεη λα είλαη ν κνξθσηηθά εληζρπκέλνο πνιίηεο, ν 

θνηλσληθά επαίζζεηνο πνπ ζπλερψο αλεζπρεί θαη δηαξθψο δεκηνπξγηθά ακθηζβεηεί, πνπ 

αλαδεηεί ηελ θνηλσληθή εζηθή κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ 

δηακνξθψλεη ζπιινγηθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη μέξεη λα ππεξαζπίδεηαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ. 

 Η αλάγθε κηαο αμηφπηζηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο γηα έλα ηζρπξφ δεκφζην 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηζρπξφ δεκφζην ζρνιείν, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο ηεξάζηηαο 

θξίζεο, είλαη πξνθαλήο. 

 Η επηκφξθσζε είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Πξνυπνζέηεη εθπαηδεπηηθφ απειεπζεξσκέλν απφ πεξηνξηζκνχο θαη 

αβάζηαρην θφξην εξγαζίαο, πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο.  

 Τα Γηδαζθαιεία απνηεινχλ θαξπφ πνιχρξνλσλ αγψλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλαβάζκηζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζην δεκφζην ζρνιείν. 

 Η δίρξνλε κεηεθπαίδεπζε είλαη έλαο ζεζκφο κε κεγάιε ηζηνξία πνπ μεθηλά απφ 

ην 1922 κε ην λφκν πεξί «πξνζφλησλ δηαβαζκίζεσο θαη απνδνρψλ ησλ επηζεσξεηψλ ησλ 
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δεκφζησλ ζρνιείσλ» (Ν 2857/1992). Η ιεηηνπξγία ηεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο 

πεξηφδνπο αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ελ νξγάλσζε, ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ζπλνιηθφηεξα ηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο κεηεθπαίδεπζεο. 

 Σηελ πξψηε πεξίνδν (1922-1964) ν θνξέαο είλαη ε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη θπξίαξρε κνξθή ν εθάζηνηε θαζεγεηήο Παηδαγσγηθήο. Σηε 

δεχηεξε πεξίνδν 1964-1994 θνξέαο ηεο κεηεθπαίδεπζεο γίλεηαη ην Παηδαγσγηθφ 

Ιλζηηηνχην θαη ζηελ Τξίηε πεξίνδν απφ ην 1995 κέρξη ζήκεξα, κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ Γηδαζθαιείσλ, θνξείο είλαη ηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα.  

 Δλψ ηζηνξηθά ν ζεζκφο ηεο κεηεθπαίδεπζεο απνζθνπνχζε θπξίσο ζηελ 

παξαγσγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, απφ ην 1995 κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

ζηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα δηακνξθψλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία πεξί 

κεηεθπαίδεπζεο, πνπ δίδεη έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Σχκθσλα κε ην Νφκν 2327/1995, ζθνπφο ησλ 

Γηδαζθαιείσλ είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο θαη ε 

πξναγσγή ηεο έξεπλαο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Ψζηφζν, ππφ ην θσο ησλ λέσλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ εμειίμεσλ, πνηθίιεο απφςεηο 

δηαηππψλνληαη γηα ηε θχζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο Μεηεθπαίδεπζεο, απερψληαο κία 

δηαθνξεηηθή ζέζε γηα ην κνξθσηηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. 

Θέζε καο είλαη φηη θάζε πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο κεηεθπαίδεπζεο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνάζπηζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 

Υπνζηεξίδνπκε ηα εμήο:  

- Η επηζηεκνληθή γλψζε εμειίζζεηαη κε ξαγδαίν ηξφπν, θαη ε ζχλζεηε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα επαλαπξνζδηνξίδεη δηαξθψο ηελ έλλνηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. Η κεηεθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ζπξξηθλσζεί γηα 

λα εμππεξεηήζεη ζηελέο, θαζαξά εξγαιεηαθνχ - ρξεζηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Αληίζεηα, ε κεηεθπαίδεπζε νθείιεη λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη αλαζηνραζηηθήο ζηάζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη 

ζηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίαο, ζηε δηεχξπλζε 

ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ/ηεο λα αμηνπνηεί ηηο λέεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο γηα λα απνδνκεί 

δηαξθψο ηα  πιαίζηα αλαθνξψλ κε ηα νπνία ιεηηνπξγεί, ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ γηα 

ηελ επηινγή απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ-απαληήζεσλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ε ζχλζεηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα πξνβάιιεη.  

- Τνλίδνπκε ηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί ν δεκφζηνο αθαδεκατθφο ραξαθηήξαο ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Υπνζηεξίδνπκε φηη θάζε πξνζπάζεηα 

κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  γηα λα έρεη ερέγγπα επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο δελ 

κπνξεί λα πινπνηείηαη απφ άιιν θνξέα παξά κφλν απφ ην Παλεπηζηήκην, ην νπνίν 

απνηειεί θαη ηνλ θαη’ εμνρήλ ρψξν αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε 

ζπλζήθεο απηνηέιεηαο θαη ειεπζεξίαο.  

- Ταζζφκαζηε ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεηεθπαίδεπζεο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε 

(αιιά φρη λα αληηθαηαζηαζεί) απφ πξνγξάκκαηα επέιηθηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Η επξχηεηα ηνπ ζθνπνχ ηεο κεηεθπαίδεπζεο φπσο έρεη δηαηππσζεί ζην 

Νφκν δηαηεξείηαη, ελψ εληζρχεηαη ν εγεηηθφο, θξηηηθφο θαη αλαζηνραζηηθφο ξφινο 
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ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. Πηζηεχνπκε φηη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ σο δηαλννχκελνπ θαη σο θνξέα αιιαγήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

ηελ θνηλσλία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε βξαρχρξνλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαζαξά 

ρξεζηηθνχ ραξαθηήξα, παξά κε αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα κεηεθπαίδεπζε πνπ 

αλαηξνθνδνηεί θαη εκπινπηίδεη ηελ ήδε απνθηεζείζα δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

- Κάζε πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ Γηδαζθαιείσλ –θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ- δελ κπνξεί παξά λα θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ Γηδαζθαιείσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα εληζρχεη ην γφληκν 

δηάινγν κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Σρνιείνπ. Γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζρέζεο απηήο, πξνηείλνπκε ηα εμήο:  

1. Να ηδξπζνχλ  Γηδαζθαιεία ζε θάζε Παηδαγσγηθφ Τκήκα Πξνζρνιηθήο  θαη Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο  έηζη ψζηε λα ηζρπξνπνηεζνχλ νη δεζκνί ησλ Παηδαγσγηθψλ Τκεκάησλ κε 

ην ηνπηθφ δίθηπν ησλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, πξνηείλνπκε νη κεηεθπαηδεπφκελνη/-εο πνπ 

θνηηνχλ ζηα Γηδαζθαιεία λα πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν/θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηηο 

θνηλφηεηεο ζηε γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηνπ θάζε Παηδαγσγηθνχ Τκήκαηνο. Τα 

Γηδαζθαιεία κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηεμειίζζνληαη ζε ρψξνπο θξηηηθνχ δηαιφγνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε εξγαζηήξηα 

δεκνθξαηηθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ αλαζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ην ηί, ην γηαηί θαη ην πψο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.  

2. Να αλακνξθσζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Γηδαζθαιείσλ έηζη ψζηε λα εληζρπζεί 

έκπξαθηα ε επηδεηνχκελε δηαζχλδεζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο κε ηε δσληαλή θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Πξνηείλνπκε έλαλ θνξκφ 

βαζηθψλ καζεκάησλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηάρπζε καζεκάησλ γεληθήο θαη 

εηδηθήο αγσγήο θαη ηελ χπαξμε ηθαλνχ αξηζκνχ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ ζε 

θαηεπζχλζεηο ή θχθινπο ζπνπδψλ έηζη ψζηε ν/ε θάζε κεηεθπαηδεπφκελνο/-ε λα 

δηακνξθψλεη ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα ζην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο θνηλήο δνκήο. Θα 

πξέπεη λα δίδεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε έξεπλαο-δξάζεο, κηα θαη έρεη κεγαιχηεξε αμία 

ε γλψζε ησλ ηξφπσλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε θη φρη ε θαηαλάισζε «θαζηεξσκέλσλ» 

γλψζεσλ. Μέζα απφ ηελ επηρεηξνχκελε δηαζχλδεζε κε ην ηνπηθφ δίθηπν ησλ ζρνιείσλ, 

νη κεηεθπαηδεπφκελνη/-εο εηζέξρνληαη ζηα ζρνιεία θαη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο) αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ εθ ησλ έζσ αλαβάζκηζε 

ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ.  

 

- Τα Γηδαζθαιεία κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ βπασύσπονα πξνγξάκκαηα εξειδικεςμένηρ, 

θεμαηικήρ θαη ζηοσεςμένηρ επηκφξθσζεο, ηα νπνία ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τα πξνγξάκκαηα απηά, πνπ ζα πινπνηνχλ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα ζπλππάξρνπλ κε ηνλ θνξκφ ηεο κεηεθπαίδεπζεο.  

- Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ είλαη ε πξνζέιθπζε 

δηδαζθφλησλ/νπζψλ πςεινχ επηπέδνπ, πξάγκα πνπ είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί κε ηα 

ηξέρνληα επίπεδα ακνηβήο ηνπο θαη ηελ έιιεηςε κφληκεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο.  
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- Η δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δηαλχεη ε ρψξα είλαη γλσζηή. Ψζηφζν, εμίζνπ 

γλσζηφ είλαη φηη ζε θακία ρψξα ηνπ θφζκνπ δελ επεηεχρζε αθαδεκατθή αξηζηεία κε 

ηαπηφρξνλε ππνρξεκαηνδφηεζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, δηδαζθφλησλ θαη εξεπλεηψλ. 

- Θεσξνχκε φηη ηα Γηδαζθαιεία ζπληζηνχλ κηα ζεκαληηθή δνκή πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά γηα λα επηθέξνπκε νπζηαζηηθέο θαη καθξνρξφληεο αιιαγέο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ πνπ ζα πξνσζεί θαηλνηφκεο 

δξάζεηο, πνπ ζα κνξθψλεη πνιχπιεπξα θαη νπζηαζηηθά, πνπ ζα θαιιηεξγεί ηνλ θξηηηθφ 

ιφγν θαη ζα αλαπηχζζεη ηελ παηδαγσγηθή απηνλνκία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. 

 

Δηεθδηθνύκε: 

 Τε δηαηήξεζε ηεο δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαβάζκηζή ηεο κε παξάιιειν 

άλνηγκα γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

 Δλίζρπζε ησλ Γηδαζθαιείσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ζεκαληηθνχ ηνπο έξγνπ ζην ρψξν ηεο 

πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Να ηδξπζνχλ Γηδαζθαιεία κεηεθπαίδεπζεο θαη ζηα ππφινηπα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα ηεο 

ρψξαο (ηηο πξνβιέπεη ν Ν.2327/95)  

 Τν ΥΠΓΒΜΘ λα ελζαξξχλεη ζηεξίδνληαο κε θάζε ηξφπν (νηθνλνκηθή ελίζρπζε, 

Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ κε κφληκα κέιε ΓΔΠ, πιηθνηερληθή ππνδνκή θ.α.) ηα Π.Τ. πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

 Η κεηεθπαίδεπζε λα δηαηεξήζεη θαη δηεπξχλεη ην καδηθφ ηεο ραξαθηήξα κε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηζαγνκέλσλ ζηα δηδαζθαιεία αιιά θαη κε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

κεηεθπαηδεπφκελσλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

 Η κεηεθπαίδεπζε λα παξακείλεη κηα θαη εληαία ηφζν γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Π.Α. φζν θαη 

γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Π.Τ. θαη λα απνηειεί ελδνυπεξεζηαθή ππφζεζε δειαδή λα είλαη 

δηθαίσκα ησλ ελ ελεξγεία Δθπαηδεπηηθψλ. 

 Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη νη 

κεηεθπαηδεπφκελνη, γηα έξεπλεο, εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, κε ζηφρν ηελ παξέκβαζε 

ζηελ Δθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζην ρψξν ηεο 

Δθπαίδεπζεο. 

 Απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο, ηφζν σο πξνο ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ κε 

ηε δεκηνπξγία θαηεπζχλζεσλ (νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο - Δηδηθή Αγσγή 

- Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία - Παηδαγσγηθή - Χπρνινγία) φζν θαη 

σο πξνο ηνλ ρνξεγνχκελν ηίηιν (κεηαπηπρηαθφο). 

 Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηε κεηεθπαίδεπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε αδηάβιεην δηαγσληζκφ, κε επζχλε ηνπ ΥΠΓΒΜΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Π.Τ. ηνπο 

ηνπηθνχο Σπιιφγνπο θαη ηε Γ.Ο.Δ. 

 

δ. Οινήκεξν ρνιείν 

Σηελ 78ε Γ.Σ. ηνπ Κιάδνπ ππήξρε αληίζηνηρν ζέκα ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε, γηα 

ην νπνίν φκσο δε ιήθζεθε απφθαζε. Η εηζήγεζε πεξηειάκβαλε ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο παξακέλνπλ επίθαηξεο: 

 



 

 9 

 Κηηξηαθή ππνδνκή, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ ηχπνπ ζρνιείνπ. 

Αθφκε δελ έρνπκε δεη απφ ηνλ Ο.Σ.Κ. ζρέδηα λέσλ δηδαθηεξίσλ, πνπ λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζ' απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 ίηηζε κε επζχλε ηεο πνιηηείαο. Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ κφληκν θαη φρη κέζα απφ ηα 

πξνγξάκκαηα stage ή ΔΣΠΑ (ηξαπεδνθφκνπο γηα ηε ζίηηζε, Γξακκαηείο γηα ην 

Γηνηθεηηθφ έξγν ησλ 6/ζ θαη πάλσ Σρνιείσλ θιπ). 

 Τιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επνπηηθά κέζα (ππνινγηζηέο, κνπζηθά φξγαλα - αζιεηηθφ - 

εηθαζηηθφ πιηθφ - μελφγισζζα βηβιία) πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

Οινήκεξνπ Σρνιείνπ.  

 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ εληαία ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, 

ψζηε ν ζεκεξηλφο απνγεπκαηηλφο θχθινο λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 

πξσηλνχ. 

 Η πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα ηελ επφκελε κέξα λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ 

επηβαξχλεηαη ν καζεηήο κε εξγαζία ζην ζπίηη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηκήκαηα ζα πξέπεη 

λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νιηγνκειή θαη νκνηνγελή, ψζηε ε πξνεηνηκαζία λα 

είλαη νπζηαζηηθή. Γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη ε χιε ησλ καζεκάησλ γηα ηελ επφκελε 

κέξα λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ηε δηεθπεξαηψλνπλ ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα ηκήκαηα λα είλαη νιηγνκειή, ψζηε ε πξνεηνηκαζία λα είλαη 

νπζηαζηηθή θαη λα εθαξκφδεηαη ε Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία θαη φπνηα άιιε 

αληηζηαζκηζηηθή δξάζε.  

 Οη ζπλάδειθνη ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή επάξθεηα ζηε δηδαζθαιία κηθξψλ καζεηψλ θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Υπάξρεη, άιισζηε, ζρεηηθή ζέζε ηεο ΓΟΔ γηα ίδξπζε λέσλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ζε νκάδεο ζρνιείσλ. 

 Όπνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαιάβνπλ θαη λα δηδάμνπλ δάζθαινη ηα αληηθείκελα γηα ηα 

νπνία δε ρξεηάδνληαη Δηδηθφηεηεο θαη θαηέρνπλ νη ίδηνη βαζηθέο γλψζεηο (π.ρ. 

πιεξνθνξηθή, ζέαηξν, ρνξφο, εηθαζηηθά θιπ) 

 Τν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο λα δηδάζθεηαη βάζεη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ κε θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ θαη ζε ππνζηεξηθηηθή θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο.  

 Να κε γίλεηαη θαηάρξεζε ηεο ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ζην Οινήκεξν Σρνιείν, γηαηί απηφ 

απφ κφλν ηνπ αδπλαηίδεη ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 Να δηαθπιαρζεί ν πξσηεύσλ ιόγνο ύπαξμεο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ πνπ δελ είλαη 

άιινο απφ ηελ παηδαγσγηθή απνζηνιή ηνπ, ε νπνία φκσο - παξάιιεια - απαληά θαη ζε 

θνηλσληθά αηηήκαηα. Τν ηειεπηαίν φκσο λα παξακέλεη απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ. 

 Να ηνπνζεηεζεί δεύηεξνο Τπνδηεπζπληήο - Τπεύζπλνο Ο.. ζηα 10/ζ θαη πάλσ 

Σρνιεία. 

 Η ώξα ζίηηζεο - μεθνύξαζεο (14:00 - 14:40) λα ιακβάλεηαη σο δηδαθηηθή, φηαλ ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη πάλσ απφ 50, φρη κφλν γηα ηνλ Υπεχζπλν αιιά θαη γηα ην 

δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ ηνπ Οινήκεξνπ. 

 Να δηαζθαιηζηεί ην σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ, λα επηκνξθσζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

θπξίσο ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ 
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λα ζπλεξγάδνληαη νη δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο ηνπ Ο.Σ. θαη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο 

ππεξεηνχληεο ζ απηά. 

 Εάλ δελ είλαη δπλαηόλ λα ιεηηνπξγήζνπλ όια ηα ζρνιεία σο Οινήκεξα ζε πιήξε 

αλάπηπμε, δε ρξεηάδεηαη λα θαθνπνηείηαη ν ζεζκόο κε βηαζηηθέο επεθηάζεηο, πνπ 

κόλν απαμίσζε επηθέξνπλ.  

 

Τε Σρνιηθή πεξίνδν 2010 – 2011 εθαξκφζηεθε πεηξακαηηθά ζε 801 12/ζ 

Γεκνηηθά Σρνιεία ζ’ φιε ηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ Σρνιείνπ κε 

Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα κε ππνρξεσηηθή παξακνλή φισλ ησλ 

καζεηψλ σο ηηο 14:00, κε κεγάιε αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο, ηδηαίηεξα ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο (Α΄,Β΄) ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ θαη κε «εηζξνή» πνιιώλ ζπλαδέιθσλ 

εηδηθνηήησλ. 

Η κεηαηξνπή ησλ 801 ζρνιείσλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ζε ζρνιεία 

«αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο» έγηλε κε βηαζχλε, πξνρεηξόηεηα θαη έιιεηςε 

επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο. 

Σε φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο, νη ίδηεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο, νη ζχιινγνη εθπαηδεπηηθψλ θαη νη Γεληθέο 

ηνπο Σπλειεχζεηο αλέδεημαλ ζε φιν ηνπο ην θάζκα ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα πνπ 

δηαηξέρεη θη απηή ηελ ελέξγεηα ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηα ηεξάζηηα παηδαγσγηθά ζέκαηα 

πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ ζπδεηεζεί πξηλ θαλ πξνρσξήζεη ην Υπνπξγείν ζηελ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Παξά ηελ εηζαγσγή λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην πξσηλφ πξφγξακκα 

(Πιεξνθνξηθή, Δηθαζηηθά, Μνπζηθή, Θεαηξηθή Αγσγή), ν πεξηνξηζκφο ηεο 

απνγεπκαηηλήο πξνεηνηκαζίαο γηα ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο κέξαο θαη ε αδπλακία ηεο 

έγθαηξεο πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνγεπκαηηλή δψλε, νπζηαζηηθά αθπξψλεη 

ην «Οινήκεξν» θνκκάηη ηνπ Σρνιείνπ. 

Γηα ηα ζρνιεία απηά ππήξμαλ απφ ηελ αξρή αξθεηέο επηθπιάμεηο παηδαγσγηθνύ 

πεξηερνκέλνπ, φπσο ε δηδαζθαιία Ξέλεο Γιψζζαο θαη Υπνινγηζηψλ απφ ηελ Α΄ 

Γεκνηηθνχ, ε ελαιιαγή πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ, ην 

απμεκέλν σξάξην ησλ καζεηψλ, θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα 

παξαθάησ : 

 

 Με έγθαηξε πξνζέιεπζε εηδηθνηήησλ, νη πεξηζζφηεξνη ζπλάδειθνη εθ ησλ νπνίσλ κε 

ειιηπή παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Η επηκφξθσζε πνπ έγηλε ήηαλ κηθξήο δηάξθεηαο θαη 

δελ άιιαμε ηελ θαηάζηαζε.  

 Η πξόζιεςε ζπλαδέιθσλ εηδηθνηήησλ απφ ην ΕΠΑ θαη ε κε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηνπο, ζφισζε ηελ εηθφλα ησλ πηινηηθψλ Σρνιείσλ. Οη πνηθίιεο κνξθέο 

ζρέζεσλ εξγαζίαο θαη ηα δηαθνξεηηθά σξάξηα εξγαζίαο ησλ ζπλαδέιθσλ εηδηθνηήησλ 

απνθάιπςαλ κηα πξνρεηξόηεηα θαη κηα βηαζύλε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, πνπ 

δεκηνχξγεζαλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο: 

 

 Αδπλακία - δπζθνιία ζπλεξγαζίαο µε ην δάζθαιν ηνπ ηκήκαηνο, ζην πιαίζην ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο. 
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 Σηα εηζαγσγηθά ζεκηλάξηα, δελ ελεκεξψλνληαη επαξθψο γηα ηελ παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ησλ κηθξώλ καζεηώλ θαη ηε δηδαθηέα χιε µε απνηέιεζκα λα 

παξαθάκπηνληαη ηα βηβιία θαη λα αλαγθάδνληαη λα απηνζρεδηάδνπλ.  

 Αγγιηθά ζηελ Α' θαη Β' ηάμε ρσξίο πιηθφ (θαηεβάδνπλ απφ ην internet).  

 Σηηο κηθξέο ηάμεηο (Α' θαη Β' ) δηαζπάηαη ε ζπλνρή ηνπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο µε ηηο 

ελαιιαγέο ησλ πξνζψπσλ.  

 Έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζε εηθαζηηθά, γπκλαζηηθή, κνπζηθή.  

 Έιιεηςε εηδηθνηήησλ ζηα Οινήκεξα (απνγεπκαηηλά) ηκήκαηα, µε απνηέιεζκα λα 

ππνιεηηνπξγνχλ (ζρεδφλ ζ' φια ηα ζρνιεία) θαη λα έρεη θαηαξγεζεί ε κειέηε - 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε κέξα ζε Γ΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄.  

 Η ρξεκαηνδόηεζε ησλ 801 Οινήκεξσλ Σρνιείσλ από ην ΕΠΑ θαη ε κε ζαθήο 

ηνπνζέηεζε ηνπ ΥΓΒΜΘ γηα ηελ πξννπηηθή θαη ην κέιινλ ηνπο (κεηά ην 2013) 

δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηε ζπλέρηζε ε κε ηνπ 

ζεζκνχ. 

 

Γηα λα αληηκεησπηζζνύλ ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα πξνηείλνπκε, θαηαξρήλ : 

 Τα λέα αληηθείκελα λα δηδάζθνληαη φρη σο απηνηειή (γπµλαζηνπνίεζε ηνπ Δεµνηηθνύ 

ρνιείνπ), αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

δηαζεµαηηθφηεηαο, ηεο έξεπλαο θαη αλαθάιπςεο; 

 Οιηγνµειή ηµήµαηα γηα ηηο μέλεο γιώζζεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζηνηρεηψδεηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο.  

 Δεκηνπξγία νξγαληθώλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. 

 Η πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ, ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ ηάμεσλ, γηα ηελ επφκελε κέξα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη σο ηηο 14:00. 

Οη πξνηάζεηο ηεο Γ.Ο.Δ. ζα εκπινπηηζηνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο 

Έξεπλαο πνπ δηεμάγεη ην ΙΠΔΜ / ΓΟΔ. 

 

ΘΔΜΑ 3
Ο
: ΓΙΔΚΓΙΚΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ 2011-2012 

Η εηζήγεζε ζα ζηαιεί καδί κε ηελ νξηζηηθή Ηκεξήζηα Γηάηαμε. 

ΘΔΜΑ 4
Ο
: ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ 

 Δθινγέο γηα Γ.Σ. Γ.Ο.Δ. θαη Δ.Δ. Γ.Ο.Δ. 

 Δθινγέο γηα αλάδεημε αληηπξνζψπσλ ζηελ ΑΓΔΓΥ 

 


