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 ΟΛΓΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ 70:  

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ - Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η μετεκπαίδευση των δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Διδασκαλεία, ως ένας 

ενδοϋπηρεσιακός θεσμός, ο οποίος απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον στους εν ενεργεία 

δασκάλους, αποτελεί μορφή συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους και εξασφαλίζει μια δυναμική 

σύνδεση με την καθημερινή πρακτική του σχολείου, κατευθύνοντας προς τις νέες μορφές της 

γνώσης. Αρχικά γίνεται αποσαφήνιση των δυο όρων της «επιμόρφωσης» και της 

«μετεκπαίδευσης» μέσα από ορισμούς και τυπολογίες. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον εστιάζεται 

στα ιστορικά τεκμήρια που αφορούν στα θέματα της καθιέρωσης και της εξέλιξης της 

μετεκπαίδευσης των δασκάλων στον τομέα της γενικής αλλά και της ειδικής αγωγής μέσα από 

την ιστορική αναδρομή της ίδρυσης και εξέλιξης του θεσμού των Διδασκαλείων μετεκπαίδευσης 

δασκάλων. Εξετάζονται οι στόχοι και το νομοθετικό πλαίσιο του θεσμού της μετεκπαίδευσης, η 

εξελικτική πορεία και οι ειδικοί σκοποί της μετεκπαίδευσης στα  Διδασκαλεία.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλεία, επιμόρφωση/μετεκπαίδευση δασκάλων, στόχοι, νομοθετικό 

πλαίσιο, εξελικτική πορεία, ειδικοί σκοποί  
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1. Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών  

Η επαγγελματική μόρφωση των δασκάλων, τόσο στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης όσο και 

στα επίπεδα της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης, αποτέλεσε στο παρελθόν και εξακολουθεί 

να αποτελεί σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους εκάστοτε υπευθύνους των θεμάτων της 

ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τους 

θεωρητικούς και ερευνητές των επιστημών της αγωγής. Ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση, η 

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας θέτει την επιμόρφωση βασική διεκδίκηση και μόνιμο θέμα 

στις ημερήσιες διατάξεις των ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων (Μπουζάκης, Τζήκας & 

Ανθόπουλος, 2000).    

     Ο όρος της «μετεκπαίδευσης» αρχικά κάλυπτε κάθε μορφή εκσυγχρονισμού ή εμπλουτισμού  

της μόρφωσης των δασκάλων, ανεξάρτητα από τη μορφή, το περιεχόμενο των σπουδών και τη 

διάρκεια (Τρούλης, 2002). Την ίδια εποχή ο όρος «επιμόρφωση» κάλυπτε ευρύτερες μορφές 

λαϊκής επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης ενηλίκων, με στόχο την προώθηση συστηματικής 

μορφωτικής δράσης έξω από τα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος  και με σκοπό την παροχή 

μη τυπικής εκπαίδευσης και την κάλυψη ενός συνόλου μαθησιακών στόχων βάσει των 

προσδιορισμένων αναγκών ομάδων ανθρώπων (Βλαχούτσικου,1988). Αργότερα, με την 

οργάνωση των ΣΕΛΔΕ, ο ίδιος όρος εισάγεται επίσημα μέσω του Π.Δ. 255/1979 στο νομοθετικό 

λεξιλόγιο και αναφέρεται στις συμπληρωματικές σπουδές των δασκάλων (Τρούλης, 2002).  

     Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς τη χρησιμοποιούμενη 

ρητορική σχετικά με τον προσδιορισμό των δυο όρων, της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης, 

αλλά και συχνές εννοιολογικές επικαλύψεις (Κασσωτάκης, 2002). Για τις ανάγκες της μελέτης 

θεωρούμε απαραίτητη την  αποσαφήνιση των δυο όρων.  

     Σε ένα πρώτο επίπεδο, η αποσαφήνιση αυτή θα μπορούσε να γίνει με βάση την ερμηνεία  που 

δίνουν  λεξικά της νέας ελληνικής γλώσσας ενδεικτικά. 

- Σύμφωνα με το «λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» Α.Π.Θ., ΙΝΣ και Ιδρ. Μ. Τριανταφυλλίδη 

(2008), η επιμόρφωση ερμηνεύεται ως «επιπλέον μόρφωση και ιδίως εκπαίδευση που παρέχεται 
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σε κάποιον, ιδίως εργαζόμενο, με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής του ικανότητας· (πρβ. 

μετεκπαίδευση): Σχολή Επιμορφώσεως Λειτουργών Πρωτοβάθμιας / Μέσης Εκπαιδεύσεως. 

Λαϊκή / διαρκής επιμόρφωση. [λόγ. επιμορφω- (δες επιμορφώνω) -σις > -ση». 

Στο ίδιο λεξικό, η μετεκπαίδευση ερμηνεύεται ως «εκπαίδευση, συνήθως ειδική, που ακολουθεί 

χρονικά την κανονική και τη συμπληρώνει· (πρβ. επιμόρφωση): Επιστράτευση εφέδρων 

αξιωματικών για μετεκπαίδευση στα νέα όπλα. Ο γιατρός λείπει στο εξωτερικό για 

μετεκπαίδευση.[λόγ. μετ(α)- εκπαίδευ(σις) -ση]. 

- Η ερμηνεία στο λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη (13η έκδοση) για την επιμόρφωση είναι «η 

απόκτηση συμπληρωματικών ή ειδικών γνώσεων μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών». 

Στο ίδιο λεξικό η μετεκπαίδευση ερμηνεύεται ως «ειδική συμπληρωματική εκπαίδευση». 

- Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, επιμόρφωση είναι «η παροχή πρόσθετων γνώσεων 

επιστημονικής ή και επαγγελματικής κατάρτισης για την περεταίρω καλλιέργεια ικανοτήτων 

εκπαιδευτικών». Ως μετεκπαίδευση εδώ ορίζεται «η συμπληρωματική και εξειδικευμένη 

εκπαίδευση πτυχιούχων». 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, γίνεται δυνατή η αποσαφήνιση των δυο όρων μέσω της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας, στην οποία  έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πληθώρας ορισμών και τυπολογιών που 

αφορούν στη βασική αλλά και διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την υιοθέτηση 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά τα κριτήρια αφορούν στο περιεχόμενο, στο σκοπό, στο χώρο, 

στο σχήμα-χρόνο, στις βασικές συμβολικές σχέσεις που αναπτύσσονται στην επιμορφωτική 

πρακτική, δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ του φορέα ή των  φορέων που επιλέγουν, οργανώνουν σε 

συνεργασία - ή όχι - με τους επιμορφωτές ή επιμορφωνόμενους και αναπτύσσουν την 

επιμορφωτική διαδικασία (Βεργίδης, 1993. Μαυρογιώργος, 2002).  

-Ο Μαυρογιώργος (1982) επισημαίνει τον εντοπισμό διαφορών του όρου της επιμόρφωσης στη 

βιβλιογραφία και αποδίδει τις διαφορές αυτές στις διαφορετικές μορφές που μπορεί να έχει η 

επιμορφωτική δραστηριότητα από άποψη σκοπών, προϋποθέσεων και προσανατολισμού. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τους ορισμούς των Porter (1975) και  Henderson (1978) ορίζει 

την επιμόρφωση ως: 
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«το σύνολο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται 

με πρωταρχικό ή αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη των 

ακαδημαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους» (Μαυρογιώργος 2000, σ. 86). 

Ο μελετητής προβαίνει στη σύσταση ενός πλαισίου αναφοράς βασικών αρχών-διευκρινίσεων που 

αποτελούν προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του παραπάνω ορισμού. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση επιμόρφωσης αποτελεί η βασική εκπαίδευση και αν αυτή είναι ελλιπής  

ή ανύπαρκτη, όπως για παράδειγμα η Διδακτική στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της 

Μέσης Εκπαίδευσης, τότε η επιμόρφωση λειτουργεί ως επανεκπαίδευση ή συμπληρωματική 

εκπαίδευση (Μαυρογιώργος, 2002).. 

   Η βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση είναι συνδεόμενες και αμφίδρομα συμπληρωματικές 

διαδικασίες. Αυτό συμβάλλει στη σύσταση των προγραμμάτων και των δυο. 

    Η επιμόρφωση έχει ατομικό αλλά και συλλογικό χαρακτήρα. Κάθε εκπαιδευτικός δέχεται 

ποικίλες επιδράσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του οι οποίες του προκαλούν προσωπικούς 

προβληματισμούς και μετασχηματισμούς. Όμως ο ατομικός-προσωπικός χαρακτήρας της 

προβληματικής του εκπαιδευτικού δεν αρκεί για να καλυφθούν οι επιμορφωτικές του ανάγκες αν 

αυτές δεν οργανωθούν σε ένα συλλογικό πλαίσιο του κλάδου. 

    Ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να επιμορφώνεται. Ωστόσο, η καθιέρωση υποχρεωτικής 

επιμόρφωσης από την πολιτεία, πέρα από τα πιθανά οικονομικά εμπόδια που μπορεί να 

παρουσιάζονται, αντιμετωπίζει πρόβλημα αποδοχής της ιδέας της υποχρέωσης από τους 

εκπαιδευτικούς. Σημαντικότερο στοιχείο στο σημείο αυτό χαρακτηρίζεται η διαπίστωση ότι  οι 

υποχρεωτικές επιμορφωτικές δραστηριότητες είναι κεντρικά ελεγχόμενες και δεν εντοπίζεται στο 

σχήμα τους ο αυτοπροσδιορισμός των επιμορφωτικών αναγκών που συνήθως εξασφαλίζει η 

εθελοντική επιμόρφωση. 
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    Η ένταξη της επιμόρφωσης στα πλαίσια μιας πολιτικής «δια βίου παιδείας» απαιτεί ενότητα 

και θεωρητική συνοχή με τη βασική εκπαίδευση και προβλέπει την κάλυψη των αναγκών που 

δημιουργούνται μέσα στο χρόνο της «επαγγελματικής ζωής» του εκπαιδευτικού. 

    Ο σκοπός της επιμόρφωσης είναι να λειτουργήσει ως «διαδικασία πρόκλησης, ενίσχυσης και 

προσφοράς ευκαιριών» για αυτοεξέλιξη. Με αυτές τις προϋποθέσεις η επιμόρφωση γίνεται ο 

φορέας προβληματισμού, στοχασμού και «ενδοσκόπησης» που οδηγεί τον εκπαιδευτικό σε 

αυτοπροσδιορισμένη και αυτορρυθμιζόμενη αλλαγή και μετασχηματισμό της συμπεριφοράς του 

θεωρητικά και πρακτικά. Σαφώς, αν ο επιμορφωτικός σκοπός είναι η επιβολή ιδεών και 

συμπεριφοράς προς όφελος του εκπαιδευτικού συστήματος, μιλούμε για μια διαδικασία που δε 

σχετίζεται με επιμόρφωση και φυσικά δεν αφορά στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού 

(Μαυρογιώργος, 2002). 

Χρησιμοποιώντας τις διευκρινίσεις αυτές, ο μελετητής προσδιορίζει την πολυπλοκότητα του 

θεσμού της επιμόρφωσης και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαμόρφωση μιας 

αποτελεσματικής επιμορφωτικής πολιτικής  καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες κοινωνικούς 

και πολιτικούς. Επισημαίνει ότι η θεωρητική και ερευνητική μελέτη της πρέπει να γίνει σε σχέση 

με τον έλεγχο των σκοπών στην κοινωνικοπολιτική τους διάσταση και κυρίως σε σχέση με το 

ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαδικασία προσδιορισμού σκοπών και περιεχομένου 

(Μαυρογιώργος, 2000).  

Με στόχο την ανάπτυξη ενός περιγράμματος βασικών μορφών επιμόρφωσης, ο Μαυρογιώργος 

(1982) επιλέγει  από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω εκείνο του χώρου και προτείνει  

ένα τυπολογικό σχήμα της επιμόρφωσης τριών σημείων: α) επιμόρφωση εξωσχολική με 

συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων, β) ενδοσχολική και γ) επικεντρωμένη στο σχολείο και τις 

προσδιορισμένες ανάγκες του. Στην ανάπτυξη της τυπολογίας αυτής κυρίαρχο κριτήριο είναι 

εκείνο του χώρου αλλά ενσωματώνονται αναφορές και στα άλλα κριτήρια όπως σκοπού, 

σχήματος-χρόνου και συμβολικών σχέσεων, εκφράζοντας έτσι, άμεσα ή έμμεσα, τις 

κοινωνικοπολιτικές αφετηρίες και προεκτάσεις καθεμιάς από τις παραπάνω τρεις μορφές της 

τυπολογίας περιλαμβάνοντας στοιχεία  που αφορούν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Μαυρογιώργος,1982).  
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  α) Η επιμόρφωση «έξω από το σχολείο» αποτελεί την πιο παλιά μορφή επιμόρφωσης. Οι 

εκπαιδευτικοί παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα - υποχρεωτικά ή προαιρετικά, 

βραχείας ή μακράς διάρκειας, με απαλλαγή ή όχι από τα διδακτικά τους καθήκοντα - που 

οργανώνονται και εφαρμόζονται από περιφερειακές ή κεντρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και 

κύριο στόχο έχουν την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος 

καθώς οργανώνονται κυρίως όταν εισάγονται καινοτομίες στην εκπαίδευση ή όταν 

προγραμματίζονται μεταρρυθμίσεις (Μαυρογιώργος, 2000). 

  β) Η επιμόρφωση «μέσα στο σχολείο» έχει κύρια χαρακτηριστικά την υλοποίηση των 

επιμορφωτικών διαδικασιών στο φυσικό χώρο του σχολείου και την ανάλυση των επιμορφωτικών 

αναγκών και ενδιαφερόντων κάθε σχολείου χωριστά μέσω των  διαδικασιών του 

αυτοπροσδιορισμού και της αυτορρύθμισης. Η επιμόρφωση με αυτή τη μορφή επιτυγχάνεται με 

κοινή συνεργασία και αλληλοσυμβουλευτική μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και 

στοχεύει στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Μπορεί να οργανωθεί 

με τη μορφή συζητήσεων, σεμιναρίων, εισηγήσεων των μελών του διδακτικού προσωπικού ή 

άλλων ειδικών, παρατηρήσεων στην τάξη και διάφορους άλλους τρόπους που προτείνονται από 

το διδακτικό προσωπικό (Μαυρογιώργος, 2000). 

   γ) Η ανάλυση της τυπολογίας  με κριτήριο το χώρο ολοκληρώνεται με τη μορφή της 

επιμόρφωσης «με επίκεντρο το σχολείο». Δανείζεται στοιχεία από τις δυο προηγούμενες μορφές 

(έξω και μέσα στο σχολείο) καλύπτοντας έτσι ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και των 

εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση αυτή οργανώνεται ή με την αποκλειστική ευθύνη των 

εκπαιδευτικών ή με τη συνεργασία τους με υπηρεσιακές αρχές ενώ διαθέτει πολλά περιθώρια 

ευλυγισίας ως προς το χώρο που θα διεξαχθεί, το χρόνο, τη διάρκειά της, τους τρόπους και τα 

μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή της (Μαυρογιώργος, 2000).  

Όπως διαφαίνεται και από τον ορισμό και την τυπολογία που αναπτύσσει ο Μαυρογιώργος (1982, 

2000), η μετεκπαίδευση στα Δ.Δ.Μ, στα περισσότερα σημεία της, ταυτίζεται με την τρίτη μορφή 

της επιμόρφωσης και φέρει χαρακτηριστικά της εξωσχολικής μορφής της επιμόρφωσης μακράς 

διάρκειας. Σε μεταγενέστερη μελέτη του ίδιου στα πλαίσια ανάπτυξης σχεδίου πρότασης για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωση αποτελεί «αυτονόητο και αναπόσπαστο-διαρκές 
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τμήμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού σε μια προοπτική δια βίου 

παιδείας». Στο σχέδιο διακρίνονται τρεις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης: α) η 

επιμόρφωση, προαιρετική ή υποχρεωτική μικρής διάρκειας, από πιστοποιημένους φορείς, 

συνδεόμενη με διαδικασίες πιστοποίησης, με χορήγηση βεβαιώσεων και δυνατότητα 

συνυπολογισμού για επανειδίκευση και μετεκπαίδευση, β) η συμπληρωματική εκπαίδευση-

επανειδίκευση, προαιρετική ή υποχρεωτική, μέσης διάρκειας, από επιλεγμένους φορείς, με 

χορήγηση ειδικού διπλώματος και συνυπολογισμό για μετεκπαίδευση, και γ) η μετεκπαίδευση, 

προαιρετική, μακράς διάρκειας, από τα Α.Ε.Ι και με χορήγηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων και 

διδακτορικών (Μαυρογιώργος, 1996).  

Σύμφωνα με την παραπάνω διάκριση των διαδικασιών, η παρακολούθηση των προγραμμάτων στα 

Δ.Δ.Ε., όπως αυτή διεξάγεται σήμερα, ανήκει στη δραστηριότητα της μετεκπαίδευσης στα επίπεδα 

του προαιρετικού χαρακτήρα, της μακράς διάρκειας και της οργάνωσής της από τα Α.Ε.Ι. και 

διατηρεί από τη δραστηριότητα της συμπληρωματικής εκπαίδευσης-επανειδίκευσης τα σημεία 

που αφορούν στην απόκτηση ειδικού διπλώματος και στη δυνατότητα συνυπολογισμού για την 

παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων.  

-Μια άλλη πρόταση τυπολογίας είναι εκείνη του Βεργίδη (1993), που αναπτύσσεται με κριτήρια 

τις σχέσεις μεταξύ των επιμορφωτών - επιμορφούμενων,  επιμορφωτικού φορέα  - 

επιμορφούμενων, του προγράμματος και  του περιεχομένου με όλους τους εμπλεκόμενους στην 

οργάνωση και τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης. Έτσι διακρίνονται τρεις τύποι: η 

ετεροκαθοριζόμενη επιμόρφωση, η συμμετοχική και η εκπαιδευτική έρευνα-δράση.     

   Ο πρώτος τύπος, δηλαδή η ετεροκαθοριζόμενη,  χαρακτηρίζεται από: α) την κυριαρχία του 

επιμορφωτικού φορέα στη λήψη και τον έλεγχο των αποφάσεων που αφορούν στο περιεχόμενο 

και στην οργάνωση της επιμόρφωσης, χωρίς προηγούμενη σε βάθος διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, β) τον εκτελεστικό-μεσολαβητικό ρόλο των 

επιμορφωτών μεταξύ προβλεπόμενων γνώσεων και επιμορφωνόμενων, αφού οι στόχοι και το 

περιεχόμενο είναι προκαθορισμένο ερήμην τους, και γ) την παθητικότητα των τελευταίων ως προς 

τις γνώσεις που τους μεταδίδονται αναπαράγοντας έτσι τις κυρίαρχες σχολικές πρακτικές που οι 

ίδιοι εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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   Ο δεύτερος τύπος της συμμετοχικής επιμόρφωσης έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την 

συμβολή και των δυο φορέων - επιμορφωτικού και επιμορφούμενων – στη διαπραγμάτευση των 

επιμορφωτικών αιτημάτων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος. Η 

διαπραγμάτευση των αιτημάτων επιμόρφωσης γίνεται μετά από συστηματική διερεύνηση των 

αναγκών και από διαμορφωτική αξιολόγηση του προγράμματος. Επαναπροσδιορίζονται σημεία 

και λαμβάνονται νέες αποφάσεις που  στοχεύουν στη βελτίωσή του. Οι επιμορφωτές στη μορφή 

αυτή έχουν ρόλο εμψυχωτικό και κατευθυντικό, καθώς διαπραγματεύονται με τους 

επιμορφωνόμενους το περιεχόμενο και τους ενθαρρύνουν στη συνεργασία και στην αξιοποίηση 

των διαθέσιμων πηγών της γνώσης. Επομένως η συμμετοχική επιμόρφωση επικεντρώνεται όχι 

στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά στη συμβολή όλων των συμμετεχόντων αξιοποιώντας τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους και αναλύοντας διεξοδικά τα προβλήματα της καθημερινής 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας με στόχο την υπέρβαση της πρακτικής των επιμορφωνόμενων 

(Βεργίδης,1993).  

   Η τρίτη  μορφή είναι εκείνη της εκπαιδευτικής έρευνας-δράσης με βασικό στοιχείο  τον 

ενδοσχολικό της χαρακτήρα και με στόχους την εφαρμογή βελτιώσεων και αλλαγών της 

εκπαιδευτικής πρακτικής, την κατανόηση των πρακτικών από τους συμμετέχοντες, μέσω 

ερευνητικών δραστηριοτήτων και θεωρητικών αναλύσεων και τελικά τη βελτίωση των 

καταστάσεων μέσα στην οποία ασκείται η πρακτική (Carr & Kemmis, 2002) μέσω της συμβολής 

στην παραγωγή νέας γνώσης και την ανάπτυξη καινοτομιών στην εκπαίδευση (Βεργίδης,1993).  

Στην ίδια μελέτη ο Βεργίδης (1993) παραθέτει την άποψη του Obanya Rai, εκπροσώπου της 

Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ο οποίος διαμορφώνει 

την τυπολογία με κριτήριο το στόχο της επιμόρφωσης. Η τυπολογία αυτή σύμφωνα με τον Obanya 

Rai περιλαμβάνει την επιμόρφωση που στοχεύει σε βελτιώσεις του επιπέδου της βασικής 

εκπαίδευσης, την επιμόρφωση με στόχο την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε καθορισμένες 

νέες ανάγκες και τέλος εκείνη που στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

από τους εκπαιδευτικούς εντός του σχολείου. Το κριτήριο του στόχου όπως διαμόρφωσε την 

τυπολογία εδώ ενσωματώνεται και στην τυπολογία του Βεργίδη που αναπτύχθηκε παραπάνω.  
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-Ο Κασσωτάκης (1983) επισημαίνει τον ασαφή διαχωρισμό της χρήσης των δυο όρων στη 

βιβλιογραφία και επιχειρεί την αποσαφήνισή τους αποδίδοντας τους εξής ορισμούς:  

«Με τον όρο «επιμόρφωση» εννοούμε τη συμπλήρωση της αρχικής κατάρτισης, η 

οποία έχει, συνήθως, μικρή διάρκεια, επαναλαμβάνεται περιοδικά και στοχεύει στο να 

καλύψει το  σύνολο (ή τουλάχιστον την πλειονότητα) των εκπαιδευτικών» 

(Κασσωτάκης,, 2002, σ. 185).  

«Με τον όρο «μετεκπαίδευση» εννοούμε την πραγματοποίηση συστηματικών 

σπουδών μέσης ή μακράς διάρκειας, μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου, η οποία 

στοχεύει στην προετοιμασία στελεχών, κυρίως. Κατά συνέπεια, η μετεκπαίδευση δεν 

απευθύνεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σώμα» (Κασσωτάκης, 2002, σ.185). 

 

Σε αυτούς τους ορισμούς η διαφοροποίηση των δύο όρων γίνεται κυρίως με κριτήριο το στόχο 

χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στο περιεχόμενο. Για την επιμόρφωση, τα χαρακτηριστικά της 

καθολικότητας και της περιοδικότητας σκοπεύουν στη συμπλήρωση και στον εμπλουτισμό των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών. Για τη μετεκπαίδευση, η συστηματικότερη, μεγαλύτερης διάρκειας 

εμβάθυνση των γνώσεων και ο περιορισμένος  επιλεκτικός χαρακτήρας του αριθμού των 

εκπαιδευτικών που απευθύνεται, σκοπεύουν στη προετοιμασία εξειδικευμένων λειτουργών της 

εκπαίδευσης για την κάλυψη στελεχιακών θέσεων.   

-Ο Τρούλης (1985) για τη μετεκπαίδευση παραθέτει τα κριτήρια που προτείνει ο  Le Houx  για 

τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της μετεκπαίδευσης. Τα κριτήρια που προτείνονται είναι το 

ετερογενές κοινό των μετεκπαιδευομένων, ο εθελοντικός χαρακτήρας, οι στόχοι που αφορούν 

στην αναδιοργάνωση των γνώσεων και στην παρώθηση του μετεκπαιδευόμενου, οι μέθοδοι που 

πηγάζουν και γίνονται πράξη από τους μετεκπαιδευόμενους σε συνεργασία με τους διδάσκοντες 

και τέλος η αξιολόγηση, όχι των μετεκπαιδευόμενων καθαυτών, αλλά της οργάνωσης της 

διαδικασίας και της απόδοσής της ως προς τις επιβαλλόμενες αλλαγές.  

Στην ίδια ερευνητική μελέτη (Τρούλης, 1985) παρατίθενται τα κριτήρια που υιοθετούνται από δυο 

άλλους Γάλλους μελετητές για το διαχωρισμό των δυο εννοιών. Σύμφωνα με τον De Landscheere 
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(1985) τα κριτήρια  αφορούν στο  περιεχόμενο και στους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η επιμόρφωση 

σκοπεύει στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης (π.χ. εισαγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων, 

χρήση οπτικοακουστικών μέσων κ.λπ.) ενώ η μετεκπαίδευση σκοπό έχει την πρόληψη των 

κρίσεων αυτών μέσω μακροχρόνιας, βαθύτερης και πλατύτερης μόρφωσης. Για το δεύτερο  

μελετητή, Besnard (1985), η επιμόρφωση αποσκοπεί στην μείωση της αντίστασης στις αλλαγές 

και στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι σ’ αυτές, στην ανανέωση των γνώσεων ενώ η 

μετεκπαίδευση  σκοπεύει μέσω συστηματικής εμβάθυνσης στην ειδίκευση σε συγκεκριμένο 

τομέα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απόψεις και ενσωματώνοντας τα κριτήρια του σχήματος και 

των σκοπών της ελληνικής πραγματικότητας, ο Τρούλης (2002) διατυπώνει τα εξής: 

«Ο όρος επιμόρφωση αντιστοιχεί στο γαλλικό όρο recyclage professionnel1 και  

χαρακτηρίζεται: από μαζικότητα, μικρή διάρκεια σπουδών - από 2 εβδομάδες έως 6 

μήνες - , χωρίς αποδέσμευση από τη διδακτική εργασία, περιορισμένο και εστιασμένο 

πρόγραμμα σπουδών, επικύρωση σπουδών με βεβαίωση ή πιστοποιητικό και στοχεύει 

στη βελτίωση της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας των επιμορφωμένων» 

(Τρούλης, 2002, σ. 67). 

«Ο όρος μετεκπαίδευση έχει πάρει το βάθος και το πλάτος του γαλλικού όρου 

Perfectionnement Professionnel2 με γνωρίσματα: μακρά διάρκεια σπουδών - 1-2 

χρόνια - πλήρη αποδέσμευση του εκπαιδευτικού από τα σχολικά του καθήκοντα, όριο 

ηλικίας, επιλογή με εξετάσεις, ευρύ πρόγραμμα σπουδών, επικύρωση των σπουδών 

με πτυχίο και με σκοπό τη διεύρυνση του πνευματικού και επαγγελματικού ορίζοντα 

των μετεκπαιδευομένων ώστε να καταστούν ικανοί να παίξουν ηγετικό ρόλο στην 

εκπαίδευση. Με αυτά τα κριτήρια μπορούν να χαρακτηριστούν μετεκπαίδευση μόνο 

οι σπουδές που παρέχονται στα ΔΔΕ» (Τρούλης, 2002, σ. 67).  

 

                                                           
1 recyclage professionnel = επαγγελματική επιμόρφωση 
2 perfectionnement professionnel = επαγγελματική μετεκπαίδευση 
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Από τους αναφερόμενους ορισμούς και όσα έχουν επισημανθεί διαφαίνεται ότι οι όροι της 

επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης έχουν διακριτά χαρακτηριστικά ως προς το σχήμα, το 

χρόνο, τον επιμορφωτικό φορέα, το περιεχόμενο των προσφερόμενων προγραμμάτων αλλά και 

των σκοπών που τίθενται σε κάθε περίπτωση.  

-Οι μελετητές Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος (2000) στον ορισμό που δίνουν  για τη 

μετεκπαίδευση επικεντρώνουν το ενδιαφέρον στο σκοπό και επισημαίνουν: 

[…] σκοπό έχει να ενημερώσει τους μετεκπαιδευόμενους να ασκήσουν ένα 

διαφορετικό ρόλο στον ίδιο χώρο εργασίας, συνήθως, εποπτικό ή διοικητικό, ή τέλος 

να εργαστούν σε έναν ιδιαίτερο τομέα, να ασκήσουν, δηλαδή, μια ειδική λειτουργία 

στην ίδια υπηρεσία» (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000, σ. 13). 

 

Η συγκεκριμένη επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη μετεκπαίδευση που παρέχεται στους 

εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ειδικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε., καθώς η επιστροφή τους στο χώρο 

εργασίας σηματοδοτείται από την ιδιαιτερότητα του τομέα που καλούνται να υπηρετήσουν, αλλά 

κυρίως, από την αλλαγή του ρόλου τους στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Η κατανόηση της 

ανάγκης αυτής της αλλαγής αλλά και ο μετασχηματισμός του ρόλου από τους ίδιους τους 

μετεκπαιδευμένους - είτε ασκούν έργο σε στελεχιακές θέσεις είτε διδάσκουν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή 

Γενικά Σχολεία - συνδέεται και καθορίζεται τόσο από τις προσωπικές τους αξίες και δεξιότητες 

όσο και από τις στάσεις και αξίες που προωθούνται σε θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο  και 

εκφράζονται μέσω των προγραμμάτων σπουδών της μετεκπαίδευσής τους. 

 

2. Διδασκαλεία Μετεκπαίδευσης δασκάλων:  

Το ιστορικό- Οι σκοποί- Το νομοθετικό πλαίσιο  
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Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της μετεκπαίδευσης 

προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και την εξέλιξη του θεσμού σε επίπεδα 

οργανωτικού φορέα, ιδεολογικού λόγου, κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, σχήματος και 

προγραμμάτων σπουδών. Κυρίως επιδίωξαν να αναδείξουν τις επιδράσεις που δέχτηκε ο θεσμός 

από το κοινωνικοπολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο κάθε εποχής (Ανδρέου, 1989 . Τρούλης, 1985 .  

Ράπτης, 1993 . Σαλτερής, 1993 . Παππάς, 1997 . Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000 . 

Βάμβουκας, 2002 . Κοντάκος 2002 . Μπουζάκης, 2002 . Τσιπλητάρης, 2002).  

     Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ιστορικά τεκμήρια που 

αφορούν στα θέματα της καθιέρωσης και της εξέλιξης της μετεκπαίδευσης των δασκάλων στον 

τομέα της γενικής αλλά και της ειδικής αγωγής χωρίς ωστόσο να εξετάζονται αποκομμένα από το 

γενικότερο πλαίσιο του μετεκπαιδευτικού θεσμού αφού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Η 

υιοθέτηση αυτής της επιλογής, εκτός του ότι καλύπτει την αναγκαιότητα της αναφοράς των 

πεπραγμένων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σκιαγράφηση των αντιλήψεων και των 

στάσεων της ελληνικής κοινωνίας κάθε χρονικής περιόδου για τους ανάπηρους και την 

εκπαίδευσή τους. Αυτές οι  αντιλήψεις και οι στάσεις καθορίζουν τις αποφάσεις της πολιτείας σε 

όλα τα σημεία που αφορούν στη μετεκπαίδευση των δασκάλων που διδάσκουν ανάπηρους.  

     Η αναγκαιότητα της μετεκπαίδευσης των δασκάλων απασχόλησε τις εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας από το 1880. Κατά την περίοδο εκείνη οι επιμορφωτικές ανάγκες 

δημιουργήθηκαν λόγω της αντικατάστασης της αλληλοδιδακτικής από τη συνδιδακτική ή 

ερβαρτιανή μέθοδο διδασκαλίας. Οι επιμορφώσεις ξεκίνησαν το 1884, είχαν υποχρεωτικό 

χαρακτήρα και στόχευαν στην άσκηση δασκάλων και διδασκαλισσών στη συνδιδακτική μέθοδο 

για έξι εβδομάδες. Η εποπτεία της επιμόρφωσης ανατέθηκε σε επιθεωρητές (Μπουζάκης, Τζήκας 

& Ανθόπουλος, 2000 . Τρούλης, 2002). Το 1895 καθιερώθηκαν τα παιδαγωγικά συνέδρια που 

συγκαλούνταν από τους επιθεωρητές των περιφερειών μία φορά το χρόνο και στόχο είχαν την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα μεθοδολογικά και παιδαγωγικά που καθορίζονταν από 

το Υπουργείο. Ακολούθησαν οι Ν. 240/1914 και 2145/1920 που αφορούσαν στη συμπληρωματική 

μόρφωση των εκπαιδευτικών με σειρά μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και διαλέξεων σε 

μεγάλες πόλεις που διαρκούσαν τρεις μήνες (Τρούλης, 1985). 
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     Η μετεκπαίδευση από το 1922 – γενέθλιο έτος καθιέρωσής της – ως σήμερα  διακρίνεται σε 

πέντε φάσεις-περιόδους. Η 1η περίοδος (1922-1964) χαρακτηρίζεται από τον ασφυκτικό 

εναγκαλισμό της από τη Φιλοσοφική Σχολή. Τη 2η περίοδο (1964-1967) ο θεσμός περιέρχεται στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η 3η περίοδος 1967-1972 χαρακτηρίζεται από τις αποφάσεις της 

δικτατορίας για την ίδρυση Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα, την επαναφορά 

του θεσμού στη Φιλοσοφική Σχολή. Την  4η περίοδο (1973-1995) ο θεσμός μεταστεγάζεται στο 

Μαράσλειο Διδασκαλείο αλλά συνεχίζει να δέχεται τον κρατικό έλεγχο. Την τελευταία περίοδο 

(1995 έως σήμερα) η μετεκπαίδευση εντάσσεται  στα Π.Τ.Δ.Ε. και αυτονομείται (Μπουζάκης, 

2002).   

 

1η  περίοδος 1922-1964: Ο αρχικός προβληματισμός σχετικά με τη μορφή και το φορέα 

υλοποίησης της διετούς μετεκπαίδευσης ξεκίνησε το 1920 με την κατάρτιση δυο νομοσχεδίων. 

Το ένα προέβλεπε για τη μετεκπαίδευση τη σύσταση ενός αυτόνομου Παιδαγωγικού Σχολείου και 

το άλλο τη σύσταση παιδαγωγικού σχολείου στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου. Η ιδέα 

της «εξω-πανεπιστημιακής» μετεκπαίδευσης ανήκει στο Δ. Γληνό και ενώ αρχικά υιοθετήθηκε 

δεν κατατέθηκε στη Βουλή λόγω της κυβερνητικής αλλαγής του 1920. Η θεσμοθέτηση της 

μετεκπαίδευσης με το Ν. 2857/1922 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυριαρχείται και λειτουργεί κάτω 

από τον έλεγχο της Φιλοσοφικής Σχολής και την παρουσία του Εξαρχόπουλου, καθηγητή 

Παιδαγωγικής, διευθυντή σπουδών «των εν τω Πανεπιστημίω μετεκπαιδευομένων 

δημοδιδασκάλων» και εμπνευστή της «ενδο-πανεπιστημιακής» μετεκπαίδευσης. Το πνεύμα που 

δεσπόζει είναι ο αρχαϊστικός, θεωρητικός, εγκυκλοπαιδικός, ηθικοθρησκευτικός και 

κλασικιστικός προσανατολισμός. Ο  σκοπός της μετεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο ήταν η 

παραγωγή στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μπουζάκης, Τζήκας & Ανθόπουλος, 2000 

. Μπουζάκης, 2002 .  Ράπτης, 1993). Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης αυτής της περιόδου 

επισφραγίζονται από τα «κυριαρχικά δικαιώματα» της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία 

πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις απέναντι στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913 

(Μπουζάκης, 2002). Η μετεκπαίδευση από δω και στο εξής θα αποτελέσει το μοναδικό δρόμο 

παραγωγής στελεχών της εκπαίδευσης, κυρίως επιθεωρητών ((Μπουζάκης, Τζήκας & 

Ανθόπουλος, 2000). Ο Γληνός, ο ουσιαστικός εμπνευστής του θεσμού, ασκεί κριτική σχετικά με 
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την κοινωνική επιφάνεια που παρέχει στους δασκάλους η φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο, την 

πληθώρα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, την έλλειψη ειδικής εξάσκησης στο 

παιδαγωγικό έργο και το πρόβλημα της συμφοίτησης δασκάλων-φοιτητών. Τονίζει πως «στο 

ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει ελληνική Παιδαγωγική και πως κανένα γερμανικό εγχειρίδιο 

δεν πραγματεύεται τα προβλήματα του ελληνικού σχολείου  (Σαλτερής, 1993). Το 1927 και ενώ 

συνεχίζεται η μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο νέο διάταγμα λαμβάνει υπόψη τα σημεία κριτικής 

του Γληνού και γίνονται «φιλελεύθερα διαλείμματα» (1928-1932) με τροποποιήσεις κυρίως στα 

προγράμματα σπουδών (Μπουζάκης, 2002). 

  

2η  περίοδος 1964-1967: Με τη μεταρρύθμιση του 1964 ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 

ορίζεται φορέας της μετεκπαίδευσης με το Ν. 4379/1964. Χαρακτηριστικό της περιόδου αποτελεί 

η εφαρμογή το 1966 καινοτόμου προγράμματος σπουδών  με την υποστήριξη του Ευάγγελου 

Παπανούτσου, το οποίο διακόπτεται ένα χρόνο αργότερα από το δικτατορικό καθεστώς. 

Καινοτομίες του παραπάνω προγράμματος αποτελούν η έκταση και το επίπεδο διδασκαλίας της 

νεοελληνικής γλώσσας και η κυριαρχία των μαθημάτων τα οποία ανήκουν στις επιστήμες της 

Αγωγής όπως Κοινωνιολογία της Αγωγής, Μεθοδολογία  έρευνας, Συγκριτική Παιδαγωγική, 

Ειδική Αγωγή, Σχολική καθυστέρηση του μαθητή και Ψυχολογία της μάθησης. Η καθιέρωση 

ζώνης διαλέξεων ήταν ένα ακόμη ανακαινιστικό στοιχείο του προγράμματος (Σαλτερής, 1993 . 

Μπουζάκης, 2002). 

 

3η  περίοδος 1967-1972: Με το  Ν.129/67 καταργείται το Π.Ι. και ιδρύεται Διδασκαλείο 

Δημοτικής Εκπαίδευσης με σκοπό «την συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό της μόρφωσης με 

τα νέα διδάγματα και πορίσματα της επιστήμης και την προπαρασκευή στελεχών». Την περίοδο 

αυτή επανέρχεται ο παλαιός προσανατολισμός της Φιλοσοφικής Σχολής με περιορισμό των 

ψυχοπαιδαγωγικών μαθημάτων και έμφαση στα ηθικοθρησκευτικού και ελληνοκεντρικού 

περιεχομένου μαθήματα. Τα αρχαία Ελληνικά κατείχαν κεντρική θέση και ήταν κριτήριο για την 

επιλογή των μετεκπαιδευόμενων και τη λήψη πτυχίου τους. Το ήθος και η ιδεολογική καθαρότητα 
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αξιολογούνταν από τις σχετικές εισηγήσεις των επιθεωρητών οι οποίες καθόριζαν και την τελική 

επιλογή των υποψηφίων  μετεκπαιδευόμενων (Μπουζάκης, 2002). 

Το θεσμικό πλαίσιο της μετεκπαίδευσης δασκάλων στην Ειδική Αγωγή εισήγαγε το δικτατορικό 

καθεστώς. Έτσι το ακαδημαϊκό έτος 1969-1970 άρχισε η λειτουργία του πρώτου τμήματος με την 

ονομασία «τμήμα μετεκπαιδεύσεως διδασκάλων εις τον τομέα της αγωγής των καθυστερημένων 

αλλ’  εκπαιδεύσιμων παίδων», στο οποίο φοιτούσαν 50 δάσκαλοι και δασκάλες. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα του τμήματος περιλάμβανε τα εξής μαθήματα: Θεραπευτική Παιδαγωγική, Ιστορία 

της Ειδικής Αγωγής, Μέθοδοι διαγνώσεως των καθυστερημένων παίδων, Ψυχοφυσιολογία, 

Ειδική Διδακτική των νοητικώς καθυστερημένων παίδων μετά πρακτικών ασκήσεων εις ειδικά 

σχολεία, Αγωγή του λόγου, Ψυχοπαθολογία, Αι μέθοδοι της Στατιστικής εν τη Ψυχολογία, 

Ψυχολογία του αναπτυσσόμενου ανθρώπου, Γενική Ψυχολογία, Παρακολούθησις εις Ειδικά 

Σχολεία (Μπουζάκης, Τζήκας, Ανθόπουλος, 2000). 

Με το Ν. 1222/1972 ιδρύονται δύο τμήματα: Τμήμα Μετεκπαίδευσης μείζονος διάρκειας και 

βραχείας διάρκειας. Η μετεκπαίδευση μείζονος διάρκειας (διετής) σκοπό είχε την κατάρτιση 

στελεχών για τις ανώτερες θέσεις της εκπαίδευσης. Η μετεκπαίδευση βραχείας διάρκειας 

αποσκοπούσε στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και στην επαύξηση της υπηρεσιακής 

αποδοτικότητας του προσωπικού των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Στο σχήμα της 

βραχείας διάρκειας προβλέπεται από τον ίδιο νόμο η μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή 

δασκάλων και νηπιαγωγών οι οποίοι πρόκειται να υπηρετήσουν μελλοντικά σε ειδικά σχολεία ή 

τάξεις για «παιδιά που εμφανίζουν απόκλιση απ’ το κανονικό». Η διάρκεια αυτής της 

μετεκπαίδευσης ορίζεται σε ένα εξάμηνο μέχρι ένα έτος (Ν. 1222/72, άρθρα 4,5). Αυτά τα 

προγράμματα θα μετεξελιχτούν στην πορεία σε ανεξάρτητα Τμήματα Ειδικής Αγωγής 

(Μπουζάκης, Τζήκας, Ανθόπουλος, 2000).  

 

4η  περίοδος 1973-1995: Ο Ν.1222/1972 σηματοδοτεί την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης των 

σπουδών. Η μετεκπαίδευση στεγάζεται στην Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και παίρνει την 

ονομασία Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ενώ αποκτά «φαινομενική» 

αυτονομία, καθώς διαθέτει μόνιμο διδακτικό προσωπικό και στοχεύει στη μετεκπαίδευση των 
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δασκάλων στην έρευνα σε τομείς ψυχολογίας, παιδαγωγικής, διδακτικής, σχολικών εγχειριδίων 

και εποπτικών μέσων. Ωστόσο συνεχίζει και στη διάρκεια αυτής της περιόδου να δέχεται τον 

ιδεολογικό έλεγχο και τον προσανατολισμό της προηγούμενης περιόδου καθώς οργανώνεται 

σύμφωνα με την κυριαρχία του συντηρητικού ρεύματος, της συμπεριφοριστικής σχολής, του 

πρακτικισμού και κάτω από την επίδραση της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής και της Σκιννερικής 

Ψυχολογίας (Τρούλης, 2002 . Μπουζάκης, 2002). Μετά την πτώση της χούντας υπάρχουν αλλαγές 

στα προγράμματα σπουδών  και ο θεσμός αυτονομείται σημαντικά. Η μετεκπαίδευση στην Ειδική 

Αγωγή από το 1975 οργανώθηκε σε μετεκπαίδευση μείζονος διετούς διάρκειας σύμφωνα με το 

πρότυπο της Γενικής Αγωγής. 

Ενώ συνεχίζεται η μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο με το Π.Δ. 

255/1979 θεσμοθετήθηκε η λειτουργία  ΣΕΛΔΕ-ΣΕΛΕΤΕ και ΣΕΛΜΕ για την μηνιαία, 

ολιγόμηνη ή ετήσια επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών σε πολλά σημεία της Ελλάδας. 

Οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Εκπαίδευσης λειτούργησαν έως το 1992 και 

αντικαταστάθηκαν από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) για την εισαγωγική 

τετράμηνη ή περιοδική τρίμηνη επιμόρφωση. Όλες οι παραπάνω επιμορφώσεις περιλάμβαναν και 

θέματα Ειδικής Αγωγής στα προγράμματά τους (Λαμπροπούλου, Παντελιάδου 2005).   

Ο Ν.1566/1985 προέβλεπε την παύση της λειτουργίας του  Μαράσλειου Διδασκαλείου και την 

έναρξη της μετεκπαίδευσης στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. Η πρόθεση της νομοθετικής 

ρύθμισης δεν επαληθεύτηκε, καθώς οι περισσότερες αλλαγές που παρουσιάζονται στο νόμο 

απαιτούν για την ισχύ τους προεδρικά διατάγματα που δεν εκδόθηκαν ποτέ (Σαλτερής, 1993 . 

Ζώνιου-Σιδέρη, 2004). Το 1992 με το Ν. 2009 ρυθμίζεται το μέλλον της μετεκπαίδευσης 

προσδιορίζοντας το δίχρονο, ενδοϋπηρεσιακό, κεντρικά ελεγχόμενο χαρακτήρα της από το 

Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Σαλτερής, 1993). 

 

5η  περίοδος 1995-σήμερα: Με το Ν. 2327/95, τα Δ.Δ.Ε. εντάχθηκαν στα Π.Τ.Δ.Ε. των 

Παιδαγωγικών Σχολών, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Στα 

χρόνια που ακολουθούν ιδρύονται και άλλα Διδασκαλεία (Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, 

Ρεθύμνου, Ρόδου).  
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 Η απαγκίστρωση των Διδασκαλείων  από τη Φιλοσοφική Σχολή και από τον ασφυκτικό κρατικό 

έλεγχο αποτελεί κατά μία έννοια υπέρβαση, αφού με την ένταξη τους στα αντίστοιχα Παιδαγωγικά 

Τμήματα  λειτουργούν αποκεντρωτικά δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς να 

συμμετάσχουν σε αυτά. Παρέχουν σχετική αυτονομία οργάνωσης προγράμματος 

προσαρμόζοντας στις ανάγκες και στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών. 

 

 3. Ειδικοί σκοποί των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης3  

 

Όπως αναφέρεται σαφώς στο Ν. 2327/1995, σκοπός του Δ.Δ.Ε Αθήνας και κατά συνέπεια των 

υπόλοιπων Διδασκαλείων, είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια  αυτά το Δ.Δ.Ε. και σύμφωνα με το νόμο 

2327/1995, θέτει τους παρακάτω σκοπούς: 

«α) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών της αγωγής και της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας, β) Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση 

γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας, γ) 

Να παρέχει τις απαραίτητες, πρόσθετες, γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, 

που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική 

σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Ν. 2327/95, 

Άρθρο 5, παρ.3, σ. 5007). 

Η έρευνα στα Π.Σ. των Διδασκαλείων 

Σε σχέση με και την «προαγωγή της έρευνας» στα προγράμματα σπουδών των Ο.Σ. των Δ.Δ.Ε 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα διενεργηθείσας  έρευνας (Βουλγαρίδου & Γεωργιάδου, 2008) 

διαπιστώθηκε  ότι η «Μεθοδολογία έρευνας» εκπροσωπείται σε όλα τα Δ.Δ.Ε. με εννέα (9) 

διδακτικά αντικείμενα, πέντε (5) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ή 

επιλογής, που αφορούν στο σχεδιασμό, στις μεθόδους, στη διαχείριση και επεξεργασία  

                                                           
3 Εφεξής Δ.Δ.Ε. 
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ερευνητικών δεδομένων. Επομένως, συμπεραίνουμε την επιδίωξη της κάλυψης των 

προϋποθέσεων για την επίτευξη ενός από τους σκοπούς της μετεκπαίδευσης που αφορά στην 

προαγωγή της έρευνας (Ν. 2327/1995). Ωστόσο η διεξαγωγή «ερευνητικών εργασιών» από τους 

μετεκπαιδευόμενους με στόχο την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων  εκπροσωπείται μόνο από 

ένα (1) αντικείμενο σχετικό με την εκπόνηση υποχρεωτικής ερευνητικής μελέτης, που καλύπτει 

και τα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών  και εντοπίζεται στο Π.Σ. του Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης (Παρ/μα 

ΙΙ, Π.Σ. Α.Π.Θ.-Π.Τ.Δ.Ε. Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός» Ακαδ. Έτος 2006-2007).  

Σε ό,τι αφορά στην εκπόνηση ερευνητικών εργασιών από τους μετεκπαιδευόμενους των άλλων 

Δ.Δ.Ε., αρχικώς χαρακτηρίζονται στους Ο.Σ. Ιωαννίνων, Πάτρας, Ρεθύμνου και στο Π.Σ. Ρόδου 

ως «διπλωματικές εργασίες». Ο χρόνος που καλύπτει η εκπόνησή τους είναι το γ΄ και δ΄ εξάμηνο 

σπουδών. Στο Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων (Ο.Σ. σ. 50 και 87) η «διπλωματική εργασία» είναι υποχρεωτική. 

Στα Δ.Δ.Ε. Πάτρας (Ο.Σ. σ. 26-27), Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου (Ο.Σ. σ. 21) και στο Δ.Δ.Ε. Ρόδου (Παρ/μα 

ΙΙ, Π.Σ.. Ρόδου) η «διπλωματική εργασία» είναι προαιρετική και απαλλάσσει το 

μετεκπαιδευόμενο από τρία (3) μαθήματα στα δυο πρώτα Δ.Δ.Ε. και από δυο (2) μαθήματα στο 

Δ.Δ.Ε. Ρόδου. Στο Δ.Δ.Ε Αθήνας δεν προβλέπεται στον Ο.Σ. η εκπόνηση ερευνητικής εργασίας. 

Σε γενικές γραμμές η μετεκπαίδευση προσφέρει επαρκή γνώση στους μετεκπαιδευόμενους για τη 

σημασία της έρευνας και τη Μεθοδολογία που ακολουθείται στα διαφορετικά είδη ερευνών. 

Παρότι όμως η «προαγωγή της έρευνας» αποτελεί έναν από τους ρητούς σκοπούς της 

μετεκπαίδευσης (Ν. 2327/1995), καλύπτει το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης των 

μετεκπαιδευομένων χωρίς να προωθεί περαιτέρω την ερευνητική πρακτική.  

  

Ειδικότεροι σκοποί και λειτουργία των Δ.Δ.Ε.  

Η δομή και η λειτουργία του Δ.Δ.Ε. καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2327/1995. Η 

εισαγωγή των μετεκπαιδευομένων γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις4. Η μετεκπαίδευση στο 

                                                           

4 Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις 

διεξάγονται ταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - Ρεθύμνου - Πατρών –
Ρόδου - Αλεξανδρούπολης, με τα ίδια θέματα και ειδικότερα : Η επιλογή των εκπαιδευτικών για διετή φοίτηση στο 
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Διδασκαλείο διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Σε όσους/ες περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της 

μετεκπαίδευσης χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής. Σε ότι 

αφορά τα έτη λειτουργίας των Δ.Δ.Ε.: 

     Το Διδασκαλείο Αθήνας εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 στο Π.Τ.Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 156/31-7-1995). 

     Το Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο νόμο, εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 

στο Π.Τ.Δ.Ε. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

     Το Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 με το Π.Δ. 354/17-9-

1996 (Φ.Ε.Κ. 231/19-9-1996 τ. Α) στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

     Το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 το Δ.Δ.Ε. Πάτρας εντάσσεται από το στο Π.Τ.Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Πατρών με το Π.Δ.127 (ΦΕΚ 104/15-5-1998, τ. Α). 

     Το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος Ειδικής Αγωγής σε αυτό 

το Διδασκαλείο.  

     Με το Π.Δ. 128/6-5-1998 (ΦΕΚ 104/15-5-98, τ. Α) εντάσσεται το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 

το Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο). 

     Το Δ.Δ.Ε. Ρόδου εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 στο Π.Τ.Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος) με το Π.Δ. 221 (ΦΕΚ 191/4-9-2000).  

                                                           
Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις. 
Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ιωαννίνων - 
Ρεθύμνου - Πατρών –Ρόδου-Αλεξανδρούπολης, με τα ίδια θέματα και ειδικότερα :  α) Νεοελληνική Λογοτεχνία: 
Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου (με βάση το εξεταζόμενο κείμενο θα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη 
Νεοελληνική Λογοτεχνία ή την Παιδική Λογοτεχνία της εποχής στην οποία ανήκει το κείμενο -χαρακτηριστικά 
λογοτεχνικών σχολών, αισθητικών ρευμάτων, εκπρόσωποι). Το θέμα θα είναι το ίδιο για όλους τους υποψήφιους, 
β) Παιδαγωγική Ψυχολογία: Χειρισμός συγκεκριμένου προβλήματος από τη σχολική ζωή, με βάση τα δεδομένα της 
Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου. Το θέμα θα είναι διαφορετικό 
για τους δασκάλους και διαφορετικό για τις/τους νηπιαγωγούς και γ) Διδακτική Μεθοδολογία: Χειρισμός 
συγκεκριμένου προβλήματος από τη διδακτική πράξη, με βάση τα δεδομένα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε 
συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξεταζόμενου (Αρ. Πρωτ. 142484 / 17-11-2009 – ΥΠΕΠΘ, 2009). 
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Συνεπώς παρατηρείται μια διαφορά στα έτη λειτουργίας των Δ.Δ.Ε. και σε ό,τι αφορά στην έναρξη 

λειτουργίας του Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πατρών. Θεωρούμε σημαντικό επίσης να 

αναδείξουμε, πέρα από τους γενικούς σκοπούς της μετεκπαίδευσης και τους ειδικότερους του 

εκάστοτε Διδασκαλείου5, όπως αυτοί εμφανίζονται στους Ο.Σ. τους κατά την λειτουργία των 

παραπάνω τμημάτων, το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.  

     Στο Δ.Δ.Ε. Αθήνας παρατηρείται η ανάγκη αναθεώρησης και επανασχεδιασμού της 

μετεκπαίδευσης. Η φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών καθίσταται απαραίτητη εξαιτίας 

των επιταχυνόμενων κοινωνικών και επιστημονικών αλλαγών, της ταχύτατης παραγωγής γνώσης 

και της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο διαφοροποιημένος ρόλος του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού, ως πολυδιάστατος, απαιτεί όχι μόνο ψυχοπαιδαγωγικά άρτια κατάρτιση, αλλά και 

εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις.Tο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από δύο διακριτά 

μέρη που αφορούν «τόσο τη γενική επιστημονική κατάρτιση όσο και τις ειδικές και σε βάθος 

γνώσεις σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση» (Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Αθήνας, σ.17). Γίνεται σαφής η ανάγκη 

ύπαρξης κατευθύνσεων τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή. Συγκεκριμένα οι 

κατευθύνσεις στην Ειδική Αγωγή αφορούν την παιδαγωγική και διδακτική παιδιών με 

προβλήματα 1. ακοής 2.όρασης 3.κινησης. Δίνεται έμφαση στις παιδαγωγικές και ψυχολογικές 

θεωρήσεις, στις διδακτικές προσεγγίσεις και στην πρακτική άσκηση των μετεκπαιδευόμενων. 

Τέλος παρέχονται οι απαιτούμενες επιστημονικές και ερευνητικές μέθοδοι για την ενδεχόμενη 

συνέχιση των μετεκπαιδευόμενων σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Αθήνας). 

     Στο Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει Ο.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, όπου να 

διαφαίνονται οι ειδικότεροι σκοποί της μετεκπαίδευσης, πέρα από αυτούς που ορίζει ο νόμος.  

     Στο Δ.Δ.Ε. Πάτρας,  στον Ο.Σ. καθίσταται σαφές ότι οι προαναφερθέντες γενικοί σκοποί της 

μετεκπαίδευσης θα επιτευχθούν καλύτερα εάν το πρόγραμμα του α΄ έτους επικεντρωθεί στην 

υλοποίηση του σκοπού της «μετεκπαίδευσης», ενώ το πρόγραμμα του β΄ έτους σπουδών 

αφιερωθεί στην υλοποίηση του σκοπού της «εξειδίκευσης» (Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Πάτρας, σ. 6). Έτσι, η 

μεν μετεκπαίδευση αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες και αναφέρονται στη μελέτη, έρευνα 

και εμβάθυνση του «ποιον» διδάσκει ο δάσκαλος, «τι» και «πώς» και «γιατί» διδάσκει. Η δε 

                                                           
5 Το Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης λειτούργησε μετέπειτα με Τμήμα Γενικής Αγωγής 
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εξειδίκευση του β΄ έτους περιλαμβάνει δύο τομείς επαγγελματικής σταδιοδρομίας των δασκάλων, 

τον τομέα των Σχολικών Συμβούλων και τον τομέα των στελεχών για τη Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης. Στο τμήμα Ειδικής Αγωγής δεν έχουν αναπτυχθεί τομείς εξειδίκευσης για το 

ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, αλλά θα μελετηθούν, θα συζητηθούν, θα αποφασιστούν και θα 

συμπεριληφθούν στον Ο.Σ. του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 (Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. Πάτρας, σ.7). 

     Στο Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων παρά το γεγονός ότι έχει Ο.Σ., δεν υπάρχουν ειδικότεροι σκοποί της 

μετεκπαίδευσης. Στον πρόλογο του Ο.Σ. αναφέρεται ότι κινείται στα πλαίσια των σύγχρονων 

προβληματισμών. 

«Έχοντας την πίστη ότι ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός εν γένει θα πρέπει να 

ανανεώνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, κατήρτισε και 

υλοποιεί ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θεωρούμε ότι, είναι σε θέση να καλύψει 

όχι μόνο τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες ενός σύγχρονου και 

απαιτητικού εκπαιδευτικού συστήματος» (Ο.Σ.  Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων,  σ.5). 

Στο Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου, στον Οδηγό Σπουδών επίσης δεν υπάρχουν ειδικότεροι σκοποί της 

μετεκπαίδευσης και αναφέρονται οι σκοποί όπως ορίστηκαν στο Ν.2327/95 (Ο.Σ. Δ.Δ.Ε. 

Ρεθύμνου). 

     Στο Δ.Δ.Ε. Ρόδου δεν υπάρχει Ο.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, όπου να διαφαίνονται 

οι ειδικότεροι σκοποί της μετεκπαίδευσης, πέρα από αυτούς που ορίζει ο νόμος. 

     Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι Ο.Σ. των Δ.Δ.Ε.  διαφοροποιούνται ως προς τους ειδικούς 

σκοπούς, τη φιλοσοφία και τον εν γένει προσανατολισμό τους. 

     Είναι γεγονός ότι η εκδηλούμενη διαφοροποίηση της φιλοσοφίας των Διδασκαλείων με βάση 

τη διερεύνησή τους και κατά επέκταση η δυνατότητα εφαρμογής προσωπικού προγράμματος 

σπουδών στο καθένα από αυτά, οφείλεται στην απαγκίστρωση από τον ασφυκτικό  έλεγχο του 

Υπουργείου Παιδείας και την ένταξή τους στα Π.Τ.Δ.Ε. (Βουλγαρίδου & Γεωργιάδου, 2010).  

Έτσι τα Παιδαγωγικά Τμήματα απέκτησαν με τα Διδασκαλεία ένα ισχυρό εργαλείο, προκειμένου 

να διαδραματίσουν έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαρκή διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης και 

να παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης στο τόσο ζωτικό κομμάτι της δια βίου εκπαίδευσης.  Εύλογα 
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εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα Διδασκαλεία δύνανται - και είναι πολυδύναμες μονάδες 

μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης - να  παρέχουν εναλλακτικά και ευέλικτα 

προγράμματα με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (Κοντάκος, 2002).  

     Παράλληλα η καθιέρωση της συμμετοχής εκπροσώπων των μετεκπαιδευόμενων και των δύο 

τμημάτων – Γενικής και Ειδικής – σε συζητήσεις και λήψεις αποφάσεων που άπτονται στο 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση Π.Σ. κατά τις Γ.Σ.Ε.Σ., αποδέσμευε τα Διδασκαλεία από 

μηχανισμούς επιβολής ελέγχου καθώς και από γραφειοκρατικές και πολιτικο-ιδεολογικές 

επικρατούσες αντιλήψεις κυρίαρχων τάξεων. Συνεπώς η  αυτονομία και ο αυτοπροσδιορισμός των 

Π.Τ.Δ.Ε. - που ως τώρα διαθέτουν - αφενός και η δυνατότητα ευελιξίας των Διδασκαλείων6 που 

διέθεταν πριν την παύση τους (2010-2011) αφετέρου, σχετικά με το «τι» διδάσκεται, «γιατί» 

διδάσκεται και «πώς» διδάσκεται .δημιουργούσαν προϋποθέσεις για την ανεύρεση της νέας 

ταυτότητάς τους, τον προσανατολισμό και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούσαν να επιτελέσουν 

και να δώσουν ισχυρές απαντήσεις στις απαιτήσεις των καιρών. Ωστόσο, ως προς την ευελιξία 

των Διδασκαλείων, προβάλλεται μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ αυτών και της παραγωγής, των 

εργασιακών σχέσεων και των θεσμών, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του κεντρικού 

γραφειοκρατικού ελέγχου και ασκεί επιρροή στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών τους 

(Γρόλλιος, 2007).  

   Τέλος η μελέτη, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των Π.Σ. θα μπορούσε να συμβάλλει στο 

ελάχιστο στο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας, η οποία δεν έχει αποτελέσει προτεραιότητα στη 

χάραξη και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας (Παππάς, 1995). 

 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Με βάση τα παραπάνω είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε τον σημαντικό ρόλο της 

μετεκπαίδευσης και τα επιμορφωτικά οφέλη των εκπαιδευτικών που είχαν την ευκαιρία να 

φοιτήσουν ενδοϋπηρεσιακά στα διδασκαλεία, να παρακολουθήσουν και να συγχρονιστούν με τη 

                                                           
6 Έρευνα : Βουλγαρίδου Ο.& Γεωργιάδου Ε., (2010).  
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νέα γνώση στο πεδίο των επιστημών της αγωγής, να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη και να 

μυηθούν στην κριτική εκπαιδευτική έρευνα για περαιτέρω ενεργοποίηση.  

Τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης στα χρόνια λειτουργίας τους είχαν διαδραματίσει έναν 

ουσιαστικό επιμορφωτικό ρόλο στη διαρκή διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης και στην 

παροχή δυνατότητας πρόσβασης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στο τόσο ζωτικό κομμάτι της δια 

βίου εκπαίδευσης.  

Ως εκ τούτου ευελπιστούμε στην επαναφορά του διαλόγου ανάμεσα στα μέλη της επιστημονικής 

εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δημιουργία ενός πλαισίου επαναπροσδιορισμού και βελτίωσης 

του θεσμού με σκοπό την επαναλειτουργία της μετεκπαίδευσης ως ένας βασικός, καταξιωμένος, 

επιμορφωτικός πυλώνας του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
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