
http://www.gdimitrakopoulos.gr 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

1 

 

         
 

Θέµα: Συντονισµός δράσης για τη µη κατάργηση της µετεκπαίδευσης 

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του: 

• Την επιστολή του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας (9/2/2011) 

προς τον Πρόεδρο και το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µε την οποία γνωστοποίησε τη µη 

διεξαγωγή των εξετάσεων για εισαγωγή εκπαιδευτικών στα ∆ιδασκαλεία. 

• Τη συνεχιζόµενη σιωπή από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για το 

θέµα της µετεκπαίδευσης και παρά την από 16/2/2011 ανακοίνωση – κάλεσµα της 

∆.Ο.Ε. 

• Την πρόταση της συνόδου των Προέδρων και Κοσµητόρων των 

παιδαγωγικών τµηµάτων για τα ∆ιδασκαλεία (5/2/2011) 

• Τις αποφάσεις των ∆.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων 

Μετεκπαιδευοµένων Εκπαιδευτικών σε όλα τα ∆ιδασκαλεία της χώρας. 

 

Αποφάσισε: 

Να συγκαλέσει σύσκεψη όλων των εµπλεκόµενων µε τη µετεκπαίδευση φορέων 

την Πέµπτη 17 του Μάρτη 2011 και ώρα 14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Αθλητικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Αγ. ∆ηµητρίου & 3ης Σεπτεµβρίου, µεταξύ 

Αρ. Πρωτ.1855 Αθήνα  9/3/2011 
 
Προς 
1. Τους Προέδρους των Παιδαγωγικών 
Τµηµάτων όλης της χώρας 

2. Τους Προέδρους των ∆ιδασκαλείων 
όλης της χώρας 

3.  Τα ∆.Σ. των Συλλόγων  
     Μετεκπαιδευοµένων όλης της χώρας 
4.  Τα ∆.Σ. των Συλλόγων της Κ.   
     Μακεδονίας 
ΚΟΙΝ: 
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
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Καυτατζόγλειου και Ιβανόφειου) µε θέµα: «Συντονισµός δράσης για τη µη 

κατάργηση της Μετεκπαίδευσης». 

 Στη σύσκεψη καλούνται να λάβουν µέρος: 

α. Οι Πρόεδροι των Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών των 

Πανεπιστηµίων 

β. Οι Πρόεδροι των ∆ιδασκαλείων 

γ. Τα ∆.Σ. των Συλλόγων Μετεκπαιδευοµένων της χώρας 

δ. Τα ∆.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας 

ε. Οι συνάδελφοι που φοιτούν στο ∆ιδασκαλείο Θεσσαλονίκης 

 

Συνάδελφοι, 

Είναι  απαράδεκτο, η επιστηµονική και παιδαγωγική αναβάθµιση των 

γνώσεων των εκπαιδευτικών που, επί ενενήντα χρόνια, εξασφαλίζεται µε τη φοίτησή 

τους στη διετή µετεκπαίδευση να αντιµετωπίζεται ως µια ξεπερασµένη και ανάξια 

προβληµατισµού διαδικασία.  

H απόφαση κατάργησης του θεσµού της Μετεκπαίδευσης αποτελεί 

εχθρική ενέργεια για τον κλάδο και την εκπαίδευση και θα συναντήσει την 

έντονη αντίδραση όλων των δυνάµεών του. 

Οι λογικές της εξοικονόµησης  πόρων από την εκπαίδευση, µε την κατάργηση 

θεσµών µε µακρόχρονη προσφορά, είναι επικίνδυνες και καταστροφικές για τη 

δηµόσια εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και το λαό.  

Απαιτούµε την αναβάθµιση και τη συνέχιση της λειτουργίας των 

∆ιδασκαλείων.  

 

 


