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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αθήνα, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΘΕΜΑ: Απόφαση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ για την άμεση διακοπή της υλοποίησης του
προγράμματος της Μείζονος Επιμόρφωσης.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ κατά την 5η Συνεδρίασή της την Πέμπτη 16
Ιουνίου 2011 συζήτησε το πολύ σημαντικό θέμα του προγράμματος της Μείζονος
Επιμόρφωσης και έχει καταλήξει στα ακόλουθα:
Η εκπαίδευση βιώνει επί πολλά χρόνια μια ανυπαρξία επιμορφωτικής πολιτικής η
οποία λειτουργεί ανασταλτικά στην επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των
εκπαιδευτικών. Παρ’ όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι σήμερα απουσιάζει μια εθνική
στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παρότι οι δράσεις επιμόρφωσης
στο ΕΣΠΑ θα απορροφήσουν πάνω από το 50% των διαθέσιμων κονδυλίων. Αντίθετα
εμφανίζονται αποσπασματικές δράσεις επιμόρφωσης (όπως αυτές για το «νέο
Λύκειο», για τα αναλυτικά προγράμματα, για τις νέες τεχνολογίες, για τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.λπ.) χωρίς συνοχή και εντελώς αποκομμένες η μία από
την άλλη.
Η πιο προβληματική επιμορφωτική δράση η οποία υλοποιείται αυτή την περίοδο και
έχει προκαλέσει την αντίδραση σημαντικής μερίδας εκπαιδευτικών-επιμορφωτών
αλλά και εκπαιδευτικών της πράξης τόσο για τη μεθοδολογία όσο και για την ποιότητα
του παρεχόμενου επιμορφωτικού υλικού, είναι το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό:
 διατηρεί τις ίδιες ακριβώς προβληματικές και αναποτελεσματικές δομές και
μορφές υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων,
 δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης, έτσι ώστε
την επομένη της ολοκλήρωσής του το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να έχει
διαμορφώσει νέες βιώσιμες δομές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
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 δεν συνδέει τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν
ήδη με την αρχική τους εκπαίδευση, ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεχές πεδίο
ανανέωσης των επιστημονικών τους γνώσεων,
 υιοθετεί μια αμφίβολης αποτελεσματικότητας μεθοδολογία, η οποία ήδη
προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς της πράξης,
 παρέχει ένα επιμορφωτικό υλικό, η δομή και το περιεχόμενο του οποίου
αποδεικνύουν περίτρανα και την προχειρότητα του εγχειρήματος και τη
μηδαμινή συμβολή του στην επιστημονική αναβάθμιση της διδασκαλίας των
γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκονται στην εκπαίδευση.
Η ΠΟΣΔΕΠ, διαπιστώνει με λύπη της ότι παρά την κριτική που άσκησε παράλληλα με
άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις στο Πρόγραμμα της Μείζονος Επιμόρφωσης (Βλέπε,
απόφαση 5ης Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής 9-10-2010 και απόφαση της 8ης
Συνεδρίασης Εκτελεστικής Γραμματείας 17-6-2010), το Υπουργείο Παιδείας και το υπό
κατάργηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προχωρούν, χωρίς καμιά αλλαγή, στην υλοποίηση
του αρχικού σχεδίου, το οποίο παρουσιάζει σοβαρότατες αδυναμίες στους στόχους
αλλά και στις διαδικασίες υλοποίησης.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε, την ύστατη αυτή στιγμή, να διακοπεί
αμέσως η υλοποίηση του προγράμματος της Μείζονος Επιμόρφωσης και να υπάρξει
ένα ριζικός ανασχεδιασμός του προγράμματος αυτού, ο οποίος θα συνδυαστεί με τη
διαμόρφωση μιας συγκροτημένης επιμορφωτικής πολιτικής.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
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Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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