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Ή θα τολμήσουμε  

τη ριζική τομή σε ένα σύστημα που οδηγείται σε κατάρρευση 

ή θα την επιταχύνουμε,  

διαχειριζόμενοι την καθημερινότητα μιας ιδιότυπης μιζέριας 

 
«Οι φιλοσοφικές μας σχολές βγάζουν φιλολόγους, οι μαθηματικές μας σχολές βγάζουν μαθηματικούς, οι 

φυσικές μας σχολές βγάζουν φυσικούς, δε βγάζουν δυστυχώς δασκάλους ούτε των φιλολογικών μαθημάτων ούτε των 

μαθηματικών ούτε των φυσικών. Τους διαφεύγει ότι εδώ υπάρχει και η πράξη. Ότι εδώ έχουμε μέθοδο εργασίας. Και 

δεν έχουμε βέβαια την παλαιά μέθοδο, την τυπολατρική, τη «συνταγή». Όχι. Αλλά το μεθοδικώς σκέπτεσθαι. Το 

αναλύειν, το διαμορφώνειν, το δημιουργείν. Ένα μάθημα είναι και αυτό μια τακτική, η οποία τακτική και σπουδάζεται 

και ασκείται» (Παπανούτσος, 1978)1 

 

Η Linda Darling-Hammond, επίτιμη2 (emeritus) πλέον καθηγήτρια στη Σχολή Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής των ΗΠΑ για τη 

Διδασκαλία και το Μέλλον της Αμερικής καθώς και της Διαπολιτειακής Επιτροπής για την 

Εξέταση των Νέων Εκπαιδευτικών, με σημαντικό επιστημονικό έργο για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, περιγράφει σε μια πρόσφατη παρέμβασή της, την πολυπλοκότητα των 

απαιτήσεων για την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή:  

 

Γνώση των μαθητών και πως αυτοί μαθαίνουν και αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο κοινωνικό 

πλαίσιο. Κατανόηση του περιεχομένου και των στόχων του αναλυτικού προγράμματος, 

περιλαμβάνοντας το γνωστικό αντικείμενο και τις δεξιότητες που απαιτούνται να διδαχθούν, τις 

ανάγκες των μαθητών και την κοινωνική αποστολή της εκπαίδευσης, την κατανόηση των 

δεξιοτήτων της διδασκαλίας συμπεριλαμβάνοντας την παιδαγωγική διάσταση, τη διαφορετικότητα 

των μαθητών, το ρόλο της εξέτασης και την παραγωγική διαχείριση της τάξης. Από την άλλη οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλα φιλτραρισμένης υψηλής ποιότητας γνώση και δεξιότητες, ένα 

ευρύ πλαίσιο πρακτικών και διαφοροποιημένης χρήσης τους ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να 

προσαρμόζουν την τακτική τους στους διαφορετικούς μαθητές και στα διαφορετικά συγκείμενα. Οι 

διαφορετικές μαθησιακές καταστάσεις των σύγχρονων μαθητών καθιστούν απρόβλεπτες τις 

μαθησιακές ανάγκες τους και η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να μαθαίνουν διαρκώς όχι μόνο από 

την πείρα τους αλλά και από τους συναδέλφους τους είναι επιτακτική. Αυτό σημαίνει ότι το 

πρόγραμμα σπουδών (κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ως εκπαιδευτικών) πρέπει να τους 

μαθαίνει στη διαρκή αναζήτηση απαντήσεων στα δύσκολα προβλήματα της διδασκαλίας και της 

μάθησης από την πρακτική τους εμπειρία και για την πρακτική τους. Να τους ετοιμάζει  ως 

ερευνητές της τάξης και ικανούς συνεργάτες που μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, μια και είναι 

σχεδόν αδύνατο να διαχειριστεί ο καθένας μόνος του σήμερα τον διαρκώς διευρυνόμενο όγκο 

γνώσεων και πληροφοριών και με δεδομένο το πλήθος των διαφοροποιημένων τρόπων μάθησης εκ 

μέρους των μαθητών τους.  

 

Τα προηγούμενα θέτουν προϋποθέσεις στη μάθηση του “διδάσκειν”:  

• Πρώτον, ο νέος εκπαιδευτικός πρέπει να κατανοήσει τη διδασκαλία ως κάτι εντελώς 

διαφορετικό από την εμπειρία του ως μαθητής (“μαθητεία ως παρατηρητής” Dan 

Lortie, 1975).  

• Δεύτερον, να μάθει να δρα ως δάσκαλος δηλ. όχι απλά να κατανοεί αλλά να κάνει μια 

ποικιλία πραγμάτων ακόμη και ταυτόχρονα (“το πρόβλημα της αναπαράστασης” Mary 

Kennedy, 1999).  

 
1 Παπανούτσος, Ε.: (1978): Η Παιδεία: το μεγάλο μας πρόβλημα. Αθήνα: Δωδώνη. 

2 Κατ΄αναλογία του ομότιμου, αλλά πλέον διακεκριμένος - τιμητικός τίτλος. 
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• Τέλος, να είναι ικανός να ανταποκρίνεται στην πυκνή και πολύπλευρη φύση της 

σχολικής τάξης (“το πρόβλημα της πολυπλοκότητας”). 

  

Συνεπώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιτυχημένα προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών  έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα:  

• Σαφές όραμα καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης που δημιουργούν ένα 

συνεκτικό, ενιαίο  και ολοκληρωμένο σύνολο μαθησιακών εμπειριών (θεωρίας & πράξης) 

• Σαφώς καθορισμένα πρότυπα επαγγελματικών πρακτικών και επίδοσης που βοηθούν στην 

καθοδήγηση και αξιολόγηση των διδασκομένων αντικειμένων και των πρακτικών 

εμπειριών διδασκαλίας. 

• Στιβαρό πρόγραμμα σπουδών εδραζόμενο στη γνώση της παιδικής εφηβικής ανάπτυξης 

και μάθησης, κατανοώντας το πολιτιστικό και κοινωνικό συγκείμενο, το αναλυτικό 

πρόγραμμα και την ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου. 

• Εκτεταμένη πρακτική άσκηση στη διδασκαλία, κατ΄ ελάχιστον έξι-οκτώ μηνών, επίβλεψης 

και υποβοήθησής τους σε πραγματικά περιβάλλοντα τάξης και κατά προτίμηση σε σχολεία 

συγκροτημένα γι΄ αυτό το σκοπό (π.χ. τα καθ΄ημάς Πειραματικά σχολεία;), ώστε να 

συνταιριάζεται η διδακτική των συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων. 

• Εντατική χρήση μεθόδων μελέτης περίπτωσης, έρευνας, εξετάσεων απόδοσης και 

αξιολόγησης που σχετίζονται με πραγματικά προβλήματα πρακτικής 

• Σαφείς στρατηγικές που βοηθούν τους σπουδαστές (υποψήφιους εκπαιδευτικούς) να 

αντιμετωπίσουν τις βαθιά ριζωμένες τους αντιλήψεις σχετικά με τη μάθηση και να 

κατανοήσουν τις διαφορετικές εμπειρίες μάθησης των άλλων ανθρώπων. 

• Στενές σχέσεις και κοινές αντιλήψεις και γνώση μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού 

των συγκεκριμένων τμημάτων και των εκπαιδευτικών των «συνεργαζόμενων» σχολείων 

(βλέπε πειραματικά) για την αναγκαιότητα αλλαγών και μεταμόρφωσης του τρόπου 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

 

 

Βασική στόχευση όλων αποτελεί η συνοχή και η ολοκλήρωση των διαδικασιών που πρέπει να 

διακρίνει ανάλογα προγράμματα και σχολές, ώστε η μάθηση του γνωστικού αντικειμένου (πχ 

Μαθηματικά, Φυσική, Λογοτεχνία, Ιστορία, Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, Μουσική, 

Φωτοβολταϊκά-Ανεμογεννήτριες, Μηχ.Κατεργασίες, Σχεδιασμός, Δομοκατασκευές, 

Ηλεκτροτεχνία κλπ) να συνταιριάζεται με την ειδική παιδαγωγική μέσω των κοινών μαθημάτων 

και την εφαρμογή στη διδασκαλία σε πραγματική τάξη είτε ως παρατηρητές είτε ως 

μαθητευόμενοι εκπαιδευτικοί. 

Με άλλα λόγια ο μη διαχωρισμός θεωρίας και πράξης! 

 

 

Η διεθνής αυτή εμπειρία και η συνεπαγόμενη ανάγκη αναδιαρθρώσεων ή ριζικών αλλαγών 

στη δομή των προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, εκτός των άλλων στηρίζεται 

και σε πραγματικά δεδομένα αξιοποίησης και διαχείρισης του ανθρώπινου εκπαιδευτικού 

δυναμικού σε μια σειρά χώρες αλλά και του πραγματικά τελικού κόστους “παραγωγής” του. 

  

Για παράδειγμα, καταγράφηκε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου το 1/3 των 

νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών εγκαταλείπει το “επάγγελμα” με το τέλος της σχολικής χρονιάς 

(στην πλειοψηφία των Πολιτειών δεν υπάρχει “μονιμότητα” στην πρόσληψη) και σχεδόν το 50% 

στα πρώτα πέντε χρόνια. Η πλειοψηφία δε αυτών έχουν συνήθως ανεπαρκή ειδική εκπαίδευση, 

όπως αυτή περιγράφεται προηγουμένως, το δε εκτιμώμενο ετήσιο κόστος τους αγγίζει τις 48.000$ 

(“εκπαίδευση”, πρόσληψη, τοποθέτηση, ανάκληση, απόλυση, αναπλήρωση κλπ).  
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Θα μπορούσαμε δε κατ΄ αναλογία να αναγνωρίσουμε στο συγκεκριμένο φαινόμενο, το καθ΄ ημάς, 

των αποσπάσεων σε υπηρεσίες εκτός τάξης και σχολείου.  

 

Η γενεσιουργός αιτία κατά τη γνώμη μας παραμένει για την πλειοψηφία των περιπτώσεων η 

ίδια, καθώς η διδασκαλία προϋποθέτει σκληρή και επίπονη προετοιμασία και αυτό γιατί το να 

διδάσκεις σημαίνει ότι παίρνεις μια ηθική και ακέραια στάση απέναντι στον κόσμο και την 

κοινωνία, δηλαδή με άλλα λόγια, απαιτείται να είσαι γενναίος και να δίνεις καθημερινά 

πολύπλοκες και πολλαπλές “μάχες”.  

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ έχει αποφασισθεί να 

αναδιοργανωθούν τα προγράμματα σπουδών στην παραπάνω κατεύθυνση, να εγκαταλειφθούν τα 

μοντέλα “ταχύρυθμης”, ολιγόμηνης ή και καθόλου ειδικής εκπαίδευσης.  

Παρόμοιοι προβληματισμοί αναδιοργάνωσης των συγκεκριμένων σπουδών παρατηρείται και 

σε χώρες με μακρά και επιτυχημένη παράδοση σε μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (Γαλλία, 

Αγγλία, Φιλανδία κλπ). 

 

Αυτή η στόχευση δεν μπορεί επ΄ουδενί να υπηρετηθεί από προγράμματα μικρής διάρκειας, 

μετά τις βασικές σπουδές, από έκτακτους, συνήθως, εκπαιδευτές και σε σχολές που δεν μπορούν 

να προσφέρουν τα δεδομένα χαρακτηριστικά συνοχής και ολοκλήρωσης.  

Τη διαπίστωση αυτή υποστηρίζει σχεδόν σύσσωμη η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα, με 

πλήθος ερευνών κι όμως στην ελληνική πραγματικότητα, η στάση των εγχώριων 

πανεπιστημιακών είναι δυσερμήνευτη με αυστηρά επιστημονικούς όρους αλλά “κατανοήσιμη” με 

όρους “επιμορφωτικών” προγραμμάτων που βασίζονται σε κοινοτικούς πόρους.  

 

 

Υπομνηματικό σημείωμα 
 

Ορισμένα ιστορικά επιχειρήματα για την “επαγγελματική” μόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

πανεπιστημιακά ιδρύματα 

Παπανούτσος 

Στα 1949…..ο Παπανούτσος επισημαίνει με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τα εξής: «δι’ 

όσους καταρτίζονται εις τα Πανεπιστήμια δέον να σημειωθή ότι δυστυχώς δεν έχει εις την χώραν 

μας κατανοηθή επαρκώς η ανάγκη του διαχωρισμού της εννοίας του επιστήμονος – ερευνητού από 

την έννοιαν του εκπαιδευτικού λειτουργού, και δια τούτο εις τα Πανεπιστήμιά μας κατά τον ίδιον 

τρόπον και με το αυτό πρόγραμμα μαθημάτων καταρτίζεται και ο ένας και ο άλλος» (Παπανούτσος, 

61 (1951), σ. 388). Όμως η αλήθεια είναι ότι άλλες απαιτήσεις πρέπει να έχει το Κράτος από τον 

επιστήμονα και άλλες από τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν τα διάφορα μαθήματα στα 

σχολεία. Για τον επιστήμονα είναι απαραίτητη η εμβάθυνση και η ειδίκευση σε ορισμένο κλάδο 

της επιστήμης και για τον εκπαιδευτικό «περιμένομεν πολυμερεστέραν και εις πλάτος εκτεινομένην 

μόρφωσιν επί πολλών συγγενικών κλάδων» (Παπανούτσος, 61 (1951), σ. 388). 

  Μάλιστα η ανάγκη για εκπαίδευση «πολυδυνάμων» καθηγητών υπάρχει κυρίως για την 

κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ο κάθε καθηγητής θα διδάσκει 

περισσότερα του ενός συγγενικά μαθήματα (φιλολογικά, μαθηματικά και φυσικά…). Αντίθετα για 

την ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τα κυρίως Γυμνάσια) και για τις 

προπαρασκευαστικές τάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση ο κάθε καθηγητής θα διδάσκει κατά 

κανόνα το μάθημα της ειδικότητάς του. 
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Βέβαια, εξ αιτίας της αυτονομίας των Πανεπιστημίων, κάθε Σχολή έχει το δικαίωμα να 

αποφασίζει για τον τρόπο που θα εκπαιδεύσει τους ειδικούς της επιστήμονες. Όμως για την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών το Κράτος έχει το δικαίωμα να θέσει τις δικές του απαιτήσεις 

και να ζητήσει από τις Πανεπιστημιακές Σχολές να θεσπίσουν ειδικές σειρές μαθημάτων και 

ασκήσεων για κάθε κατηγορία καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από εκείνες 

που χρειάζεται στα σχολεία του.  

Ακόμα περισσότερο: το Κράτος να μετέχει με ανώτατους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους του 

στις εξεταστικές επιτροπές κατά την απονομή του πτυχίου, το οποίο θα παρέχει το δικαίωμα 

διορισμού στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως γίνεται στη Γερμανία  με τις Staatsexamen. 

Η διάρκεια φοίτησης για τους υποψήφιους καθηγητές της πρώτης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης να είναι τριετής, ενώ για τους υποψήφιους καθηγητές της δεύτερης βαθμίδας να 

είναι τετραετής. Για τους καθηγητές που θα διδάσκουν στην τελευταία βαθμίδα, δηλαδή στις 

προπαρασκευαστικές τάξεις για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, απαιτείται ακόμα πιο καλή 

εκπαίδευση, με επιστημονική επίδοση που θα ελέγχεται με ειδικές εξετάσεις. 

Ειδική φροντίδα πρέπει να δοθεί για την επαγγελματική εκπαίδευση ειδικών δασκάλων 

των τεχνικών μαθημάτων για τα σχολεία της πρώτης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που είναι και τα περισσότερα. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της ειδικότητας θα ασκηθούν 

όχι τόσο στη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων, όσο στη διδασκαλία των καθαυτό 

τεχνικών – πρακτικών μαθημάτων,  τα οποία από τη μια μεριά συμβάλλουν στη γενική μόρφωση 

των μαθητών και από την άλλη θα αποτελέσουν την πρώτη αφόρμηση για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό τους. Η εκπαίδευση αυτών των όχι καλλιτεχνών αλλά περισσότερο τεχνιτών 

εκπαιδευτικών θα γίνεται πλέον όχι στη Σχολή Καλών Τεχνών αλλά σε ειδικό τμήμα του 

Πολυτεχνείου. Έτσι, η Χειροτεχνία θα έχει θέμα την επεξεργασία των βασικών πρώτων υλών 

(χαρτιού, ξύλου, μετάλλου, γυαλιού κλπ.) και για τις ασκήσεις αυτού του είδους θα υπάρχει 

εργαστήριο σε κάθε σχολείο (Παπανούτσος, 61 (1951), σ. 389). Τις παραπάνω προτάσεις του για 

τη διαφορετική εκπαίδευση καθηγητών του πρώτου κύκλου και καθηγητών του δεύτερου κύκλου 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επαναφέρει ο Παπανούτσος και στις εργασίες της Επιτροπής 

Παιδείας του 1958.  Στα Πορίσματά της η Επιτροπή υιοθετεί την άποψη του Παπανούτσου για 

την υποχρεωτική παιδαγωγική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση όλων των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας, 1958, σ.σ. 

54-55).  Στην ίδια Επιτροπή ο Παπανούτσος προτείνει τη θεσμοθέτηση διαγωνισμού για όσους 

επιθυμούν να διοριστούν στη δημόσια Εκπαίδευση (Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας, 1958, σ.σ. 

136-138). 

Στο ίδιο πρόβλημα όμως επανέρχεται ο Παπανούτσος 27 χρόνια μετά, όταν σχολιάζοντας 

την εκπαίδευση των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα επισημάνει με πικρία το 

1978 τα εξής: «Οι φιλοσοφικές μας σχολές βγάζουν φιλολόγους, οι μαθηματικές μας σχολές 

βγάζουν μαθηματικούς, οι φυσικές μας σχολές βγάζουν φυσικούς, δε βγάζουν δυστυχώς 

δασκάλους ούτε των φιλολογικών μαθημάτων ούτε των μαθηματικών ούτε των φυσικών. Τους 

διαφεύγει ότι εδώ υπάρχει και η πράξη. Ότι εδώ έχουμε μέθοδο εργασίας. Και δεν έχουμε 

βέβαια την παλαιά μέθοδο, την τυπολατρική, τη «συνταγή». Όχι. Αλλά το μεθοδικώς 

σκέπτεσθαι. Το αναλύειν, το διαμορφώνειν, το δημιουργείν. Ένα μάθημα είναι και αυτό μια 

τακτική, η οποία τακτική και σπουδάζεται και ασκείται» (Παπανούτσος, 1978, σ. 13). 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Ματσαγγούρας, 2004) 

Οι πανεπιστημιακές σπουδές θεωρούνται αναγκαίες για τα αυτόνομα επιστημονικά 
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επαγγέλματα, διότι εξασφαλίζουν διάρκεια σπουδών και ποιότητα γνώσης. Γι' αυτό οι σχολές 

κοινωνιολογίας των επαγγελμάτων θεωρούν τις πανεπιστημιακές σπουδές προϋπόθεση των  

αυτόνομων επιστημονικών επαγγελμάτων (βλ. και Χιωτάκης, 1998, σ. 71) και κάποια μοντέλα 

αξιολόγησης των επαγγελμάτων θεωρούν τις πανεπιστημιακές σπουδές ως κυρίαρχο κριτήριο 

κατάταξης τους στα υψηλού κύρους επαγγέλματα (Σταρίδα, 1993, σ. 273). Πρόκειται για 

υπερβολική θέση, διότι είναι, διαπιστωμένο ότι για την κοινωνική αναβάθμιση ενός 

επαγγέλματος, εκτός από τις πανεπιστημιακές σπουδές, πρέπει να συντρέχουν και κοινωνικοί 

λόγοι (Χιωτάκης, 1998, σ. 82, 2002, σ. 74). Στην περίπτωση των δασκάλων μερικοί απ΄ αυτούς, 

όπως είναι το πλήθος, η κοινωνική προέλευση και το φύλο, λειτουργούν αρνητικά. Οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν από τον 19ο αιώνα πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση, που αφορούσε κυρίως το διδακτικό αντικείμενο, και αυτό τους εξασφάλισε ανώτερο 

κύρος από εκείνο των δασκάλων, αλλά δεν τους προσέδωσε ανάλογο με εκείνο των γιατρών και 

δικηγόρων. Τις τελευταίες δεκαετίες «πανεπιστημοποιήθηκαν» και οι σπουδές των δασκάλων και 

νηπιαγωγών, όπως ήδη αναφέραμε, γεγονός που αναβάθμισε το κύρος τους, αλλά δεν τους 

εξίσωσε με τα καθιερωμένα επαγγέλματα κύρους. Το εκπαιδευτικό επάγγελμα απαιτεί βαθιά 

επιστημονική γνώση και εξειδικευμένες δεξιότητες σε ποικίλους τομείς, που αφορούν τα 

διδακτικά αντικείμενα, το παιδί και την εκπαίδευση (Ματσαγγούρας –Επαγγελματισμός & 

επαγγελματική ανάπτυξη) 

Η ενίσχυση μιας ανθρωποκεντρικής/νέο-ουμανιστικής παιδείας με την πλατιά έννοια 

του όρου, όπου η γενική μόρφωση και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση αποτελούν 

ουσιαστική ενότητα. Συναίρεση, δηλαδή, της ανθρωπιστικής παιδείας με την επιστημονικο-

τεχνική εκπαίδευση. (Α. Καζαμίας, 2010, Συγκριτική & Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 14) 

Επίλογος & ένα (;) συμπέρασμα 

 
Η πολυετής εφαρμοσμένη εμπειρία από τα παιδαγωγικά τμήματα για τους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας και η αντίστοιχη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ) για εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας τεχνολογικής-επαγγελματικής, σε συνδυασμό με την αναγκαία ριζοσπαστική 

αναμόρφωση των υπαρχόντων προγραμμάτων και τμημάτων τους, μπορούν να αποτελέσουν το υπόδειγμα 

για τη δημιουργία, επιτέλους, Παραγωγικών Σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών.  

 

Αφήσαμε πίσω μας την εποχή που δεν υπήρχαν καθηγητές των Φυσικών & των Μαθηματικών για 

διορισμό στα Γυμνάσια (1963, δηλώσεις στη Βουλή του τότε Υπουργού Παιδείας) και έχουμε πλέον τη 

«πολυτέλεια» και το καθήκον να δημιουργήσουμε και να επιλέξουμε για τη Δημόσια Εκπαίδευση τους 

κατάλληλους. 

  

Είναι χρέος μας, γιατί ο Εκπαιδευτικός είναι ο πυρήνας, «αλλάζοντάς» τον θα αλλάξουμε τη Δημόσια 

Εκπαίδευση και είναι η ώρα να το κάνουμε Πράξη. 

 

Για την αντιγραφή & κάποιες σκέψεις 

Θ. Οτζάκογλου 

Γ. Γραμματέας ΔΣ ΕΟΔΕ 

 Εκπαιδευτικός (ΠΕ86) Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου,  

Msc, MA, MBCS, mIEEE, mACS 


