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Δηζαγωγηθά
Σην δεκφζην ιφγν πεξηζζεχνπλ νη ξεηνξηθέο (θνκκάησλ, ζπλδηθάησλ θαη αηφκσλ) γηα ηελ
αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεληθήο
Δθπαίδεπζεο, ελψ θαηά θαηξνχο επηρεηξείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο «εζληθνχ» δηάινγνπ γηα ηελ
Παηδεία, πνπ σο εθ ζαχκαηνο νπδέπνηε νινθιεξψλεηαη θαη εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη γλσζηφ πνηνη
δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηφλ.
Σηελ πξάμε, νη ξεηνξηθέο δελ βξίζθνπλ πηα παξά εμαλαγθαζκέλα αθξναηήξηα πνπ
απνηεινχληαη απφ θνκκαηηθά ζηειέρε θαη ηαιαίπσξνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, ππνρξεσκέλα
λα αθνχλ ηα θαηά θαηξνχο θιελαθήκαηα, ελψ ν εθάζηνηε «εζληθφο» δηάινγνο, ρξεζηκεχεη
θπξίσο σο άιινζη ή ηαθηηθή εμαζθάιηζεο πνιηηηθνχ ρξφλνπ γηα πξνβεβιεκέλα θνκκαηηθά
ζηειέρε ησλ θπβεξλφλησλ θνκκάησλ, πνπ παξά ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε θίλδπλν γηα ηελ πνιηηηθή
ηνπο θαξηέξα θνξηψλνληαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο ζε θάζεηο θξίζεο.

Δθπαηδεπηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο – Δλίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο
ζε βάξνο ηεο πνηόηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο
Οπζηαζηηθά, ην ηειεπηαίν κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα πνπ αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε,
δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο απνηππψζεθε ζην Ν. 1566 ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’80, ηνπ νπνίνπ ην ζχλνιν ησλ πξνβιέςεσλ νπδέπνηε πινπνηήζεθε θαη ηα πιηθά
θαηαζθεπήο ηνπο απαληνχζαλ ζε αηηήκαηα πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ θη φρη ζ’ απηά ηνπ
επξσπατθνχ πεξηβάιινληνο. Με άιια ιφγηα, ν ζπληαγκαηηθφο ράξηεο ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο,
σο πιαίζην αλαθνξάο, απφ θαηξφ πηα δελ αληηζηνηρεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο, επηβάιινληαο δνκέο
θαη θαιιηεξγψληαο λννηξνπίεο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηα θπξίαξρα επξσπατθά πξφηππα.
Παξά ηηο ηφηε πξνζπάζεηεο, ε εθαξκνγή ηνπ δηαηήξεζε αιψβεην ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ, ηελ
απηαξρηθφηεηα θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο, ελψ ε απόθαζε γηα
δηρνηόκεζή ηεο ζε δηνίθεζε θαη επηζηεκνληθή-παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαζψο θαη ε
αλάπηπμε δεθάδσλ «ζπιινγηθψλ» νξγάλσλ Γηνίθεζεο - επί ηεο νπζίαο φκσο κνλνπξφζσπσλ - κε
αιιεινζπγθξνπφκελεο αξκνδηφηεηεο θαη νπδεκία ππνρξέσζε απφδνζεο ιφγνπ πξνο ηελ
θνηλσλία ή ηε Γηνίθεζε, επέθεξε ηελ παληειή αδπλακία πινπνίεζεο νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλσλ
απνθεληξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Έηζη, ζηε ζέζε ηνπ ζρεδηαζκνχ αλαπηχζζνληαη
επθαηξηαθέο θαη εηεξν-ρξεκαηνδνηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ
πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ’ φηη ιχλνπλ θάζε θνξά (Οινήκεξν, λφκνο Δηδηθήο Αγσγήο,
θαηαζθεπή θηηξίσλ ρσξίο πξνεγνχκελν πξνζδηνξηζκφ αλαγθψλ θαη κείσζε αξηζκνχ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ).
’ απηό ην πεξηβάιινλ ζεζκνζεηήζεθαλ δήζελ απνθεληξωκέλεο νληόηεηεο
Γηνίθεζεο, όπωο νη Πεξηθέξεηεο, πνπ παξακέλνπλ αλίζρπξεο αλ δελ απμάλνπλ ηελ ήδε
βεβαξεκέλε εθπαηδεπηηθή γξαθεηνθξαηία, ελώ ε ζρεηηθή απηνλνκία θαη αλάπηπμε ηεο
εθπαηδεπηηθήο επζύλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αθνύγεηαη θαη παξακέλεη θαθόγνπζην αζηείν.
Έηζη, θαη ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο, νπζηαζηηθφ κέιεκα ηνπ εθάζηνηε θπξίαξρνπ θφκκαηνο
παξακέλεη ζηαζεξά θαη κφλν ε «άισζε» ηεο Δηνίθεζεο (Δηεπζύλζεηο θαη Γξαθεία
Εθπαίδεπζεο), ε νπνία αληηκεησπίδεηαη σο ιάθπξν «πνιέκνπ» γηα ηα θπξίαξρα θνκκαηηθά θαη
ζπλδηθαιηζηηθά δίθηπα εμνπζίαο θαη καθξνπξφζεζκα πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα ηηο δηαρξνληθέο θαη
άηππεο ζπκκαρίεο ηνπο. Απψηεξνο θαη κνλαδηθφο ζηφρνο απηήο ηεο δηαπάιεο απνηειεί ε
επηβίσζε ησλ δηθηχσλ απηψλ θαη κνλαδηθή κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμή ηεο ε «δηάηξεζε θαηάξγεζε» ηεο ηζρχνπζαο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηελ απφθηεζε αζηαζψλ θαη
πιαζηψλ «πιεηνςεθηψλ» ηνπ θφκκαηνο αλαθνξάο ηνπο ζην ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο: θεωπείηαι πλέον «αςηονόηηο» όηι η Διοίκηζη ηηρ

Εκπαίδεςζηρ αποηελεί μια ζπάηαλη και όλωρ αναποηελεζμαηική μησανή, η οποία έσει αποηύσει
παηαγωδώρ ακόμη και ζηη διασείπιζη ηος εκπαιδεςηικού πποζωπικού, πόζο μάλλον ζηην ζηήπιξη
ηων διαδικαζιών αναβάθμιζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ.
Η θαηάζηαζε απηή, φρη κφλν επηδεηλψλεηαη ζηαζεξά απφ ηε ρξνλίδνπζα έιιεηςε πφξσλ –
ην 90% θαη πιένλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΥΠ.Ε.Π.Θ. αθνξά απνθιεηζηηθά δαπάλεο γηα
κηζζνύο - αιιά εηδνπνηεί φηη θαη ζηελ απίζαλε πεξίπησζε αχμεζήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζην
πεξίθεκν 5% ηνπ ΑΔΠ, ηα ρξήκαηα ζα νδεγεζνχλ ζε καχξε ηξχπα. Δλδεηθηηθή ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε είλαη ε γεσκεηξηθή αχμεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ δε
ζπλνδεχεηαη απφ ζηνηρεηψδε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ απνηειεζκάησλ, αιιά απφ ηελ αχμεζε
ηνπ «πιενλάζκαηνο» αδηάζεησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ – Νέα Βηβιία: Νέα αύμεζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ;
Σην ρψξν ηεο πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ε ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ησλ
Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ θαη Σρνιηθψλ Δγρεηξηδίσλ, ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη απφιπηα κε ηε
βειηίσζε ή κε ηνπ επηπέδνπ ηεο, επηρεηξήζεθε κεηαμχ 1998-2007 θαη ζηεξίρηεθε απνθιεηζηηθά
ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΙΙ ΔΠΔΑΔΚ. Υινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ απηφ επέβαιε
θαη ηέινο γεληθεχηεθε ρσξίο ζηάδην πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο. Παξά ηηο αγαζέο πξνζέζεηο ησλ
ηζπλόλησλ, ηα αξρηθά απνηειέζκαηα ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο δελ είλαη ελζαξξπληηθά θαη, ελ ηε
απνπζία αμηόπηζηεο επηζηεκνληθήο ηνπο κέηξεζεο, παξακέλεη θπξίαξρε ε πιεηνςεθνύζα
ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα άπνςε, πνπ ζεσξεί όηη ην όινλ εγρείξεκα νδεγεί ζε πεξαηηέξσ
ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αύμεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
αληζνηήησλ. Απηή ε αίζζεζε απνηπρίαο κπνξεί λα απνδνζεί κε αζθάιεηα ζε γλσζηέο «εκκνλέο»
θαη «πξσηνηππίεο» ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
Γηνίθεζεο, παξακέλνπλ «αλαιινίσηεο» ζην ρξφλν. Τέηνηεο είλαη:
α) ε θπξηαξρία ηνπ Δλφο θαη Μνλαδηθνχ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ε ζπλεπαγφκελε
αδπλακία αλαπιαηζίσζεο ηεο Γλψζεο,
β) ηα εθηεηακέλα ππεξ-αλαιπηηθά θαη δχζρξεζηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ,
γ) ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ - σο
απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο ζηνηρεηψδνπο επηκνξθσηηθνχ δηθηχνπ – θαη, ηέινο,
δ) ε αδπλακία παξνρήο θηλήηξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε ηφζν ε Πνιηηεία λα απαηηεί
φζν θαη νη ίδηνη λα επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε ηνπ έξγν ηνπο .

Η Γηνίθεζε θαη ε Δπηζηεκνληθή Καζνδήγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε ή ε
Αδπλακία ζύλδεζεο δηνηθεηηθώλ ελεξγεηώλ κε ηελ επίηεπμε Εθπαηδεπηηθώλ &
Παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ
Τα πξνεγνχκελα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνκκαηνθξαηνχκελε, απν-λνκηκνπνηεκέλε,
αλαπνηειεζκαηηθή θαη δπζιεηηνπξγηθή Γηνίθεζε, ε νπνία θαη αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελαιιαθηηθά ζρνιηθά πιαίζηα, ζπκβάιινπλ ζηελ
αγλφεζε θαη δπζθήκηζε θάζε κνξθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Η έιιεηςε Αμηνιφγεζεο, κε ηε ζεηξά ηεο, εληζρχεη θπθιηθά ηελ αδπλακία
βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνλ θνκκαηηθφ έιεγρν θαη παηξσλία ηεο
Γηνίθεζεο.
Σηελ πξάμε, ε Αμηνιφγεζε έρεη ππνθαηαζηαζεί απφ ηε δξάζε ηππηθά λνκηκνπνηεκέλσλ ή θαη
εγθάζεησλ θνκκαηηθψλ κεραληζκψλ (ζε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο), πνπ, αιιάδνληαο θάζε θνξά ην
ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ή θφβνληαο θαη ξάβνληάο ην ζηα κέηξα ηνπο, πξνρσξνχλ ζηελ «αλάδεημε»
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ (Γηεπζπληψλ Γηεπζχλζεσλ - Πξντζηάκελσλ Γξαθείσλ θαη
ζε κεγάιν βαζκφ Γηεπζπληψλ Σρνιείσλ), επηβάιινληαο ηνπο «δηθνχο ηνπο». Οη κεραληζκνί
απηνί αδηαθνξνύλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ, δειαδή ησλ ζηειερώλ εθείλσλ

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ «θύζε θαη ζέζε» νθείινπλ λα εξγάδνληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ελώ θξνληίδνπλ ζηαζεξά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
«Δηνηθεηηθνύο» λα ππνβαζκίδνπλ ην ξόιν θαη ηελ εξγαζία ηνπο, αθνύ ε έλλνηα ηεο
«πνηόηεηαο» δελ εκπίπηεη ζηα «ελδηαθέξνληά» ηνπο.
Γξαθηθέο πηλειηέο ζην «ζχζηεκα» απηφ απνηειεί θαη ε θαηά πεξίπησζε ππεξ -«αμηνιφγεζε» ησλ
πηπρίσλ πνπ θαηέρνπλ ηα πξνο αλάδεημε ζηειέρε, πνπ ελψ ππφ πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί
αλαγθαία ζπλζήθε δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε θαη ηθαλή σο έλδεημε θαηνρήο πςειψλ
παηδαγσγηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη θαζνδεγεηηθψλ δεμηνηήησλ.
Έηζη, ζην ρψξν ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί δύν ζώκαηα:
 ην πξψην κε έληνλεο θνκκαηηθέο αλαθνξέο θαη δηαζπλδέζεηο θαη ρακειέο «κνξθσηηθέο»
επηδφζεηο (δηνηθεηηθνί) θαη
 ην δεχηεξν κε ηππηθά πςειέο «κνξθσηηθέο» επηδφζεηο θαη αζζελέζηεξεο θνκκαηηθέο
αλαθνξέο (Σρνιηθνί Σχκβνπινη).
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην εθπαηδεπηηθφ ζηειερηθφ δπλακηθφ λα ζπγθξνηείηαη απφ δχν
δηαθνξεηηθνχο θαη κάιινλ «ερζξηθνχο» θφζκνπο, ηε ζηηγκή πνπ απνηειεί θνηλνηνπία φηη δελ
ππάξρεη δηνηθεηηθό κέηξν πνπ δελ έρεη παηδαγσγηθέο επηπηώζεηο θαη αληίζηξνθα, παηδαγσγηθή
δξάζε ρσξίο αλάγθε ηζρπξήο δηνηθεηηθήο ζηήξημεο. Η δηρνηνκία απηή εμππεξεηεί ζήκεξα,
παξά ηηο αγαζέο πξνζέζεηο ηεο αξρηθήο ζχιιεςήο ηεο, ηε δηαηψληζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο
θαη ηνπ θνκκαηηζκνχ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη απνθιίλεη απφ θάζε ζχγρξνλε έλλνηα Διοίκηζηρ,
αθνχ αδπλαηεί λα ζπλδέζεη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο κε επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ
ζηφρσλ.
Με ιίγα ιόγηα: πνηα ε ρξεζηκόηεηα ηεο Αμηνιόγεζεο αλ δελ έρεηο θαζνξίζεη εθ ησλ
πξνηέξσλ κε ζαθήλεηα ηνπο πξνο επηδίσμε ζηόρνπο, ηα δηαηηζέκελα πξνο ηελ επίηεπμή ηνπο
κέζα θαη ηελ ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Αμηνιόγεζεο;

Πνηα ηα Απνηειέζκαηα ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο;
Τα ηειεπηαία ρξφληα, ε θαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ησλ εθξνψλ ηνπ (δηδαθηηθά απνηειέζκαηα, επίπεδν γλώζεσλ
θαη δεμηνηήησλ καζεηώλ) απνηππψλεηαη εμ αληαλαθιάζεσο θαη φρη χζηεξα απφ εζσηεξηθέο
εζληθέο πξσηνβνπιίεο ζε πνιινχο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο εθπαηδεπηηθνχο δείθηεο. Σε απηφ ην
πιαίζην ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ καο ζηηο κεηξήζεηο ηεο PISA
ππνδεηθλχνπλ ηελ θαζήισζε ή θαη ηελ πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηνπο, ηδηαίηεξα ζηα Μαζεκαηηθά.
Όκσο, θαη πάιη νη εζληθά θπξίαξρεο ξεηνξηθέο ζρνιηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ
εμαληινχληαη κεηαμχ αδηαθνξίαο, σραδεξθηζκνχ, άξλεζεο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δεηθηψλ θαη
«ζπλσκνζίαο». Σε πείζμα όμωρ ηων απνηηών ηηρ ππαγμαηικόηηηαρ, αςηή ςπάπσει θαη νη ειιεληθέο
νηθνγέλεηεο ηελ πιεξψλνπλ αδξά, ελψ έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ην γλσξίδνπλ αθφκα θη φηαλ δελ
νκνινγείηαη απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο εθπξνζψπεζήο ηνπο (ΓΟΔ-ΟΛΜΔ).
Οη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο βηώλνπλ κε ηξαγηθό ηξόπν ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
δεκόζηνπ ζρνιείνπ, ρξεκαηνδνηώληαο κε ηδίνπο πόξνπο ηελ αδπλακία ηνπ λα παξέρεη πςειό
επίπεδν γλώζεσλ ζηα παηδηά ηνπο (παξαπαηδεία), αιιά θαη πθηζηάκελεο ηηο «παξάπιεπξεο»
αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη ζηελ δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη
ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ ηνπο (έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, παπαγαιία, αδηαθνξία γηα ηε
γλψζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ θ.ι.π.), επηπηψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο
μεπεξαζκέλεο εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο κε ηελ νπνία ην ζρνιείν καο δηαπνηίδεη ηε λέα γεληά.
Δπηπιένλ, ε αίζζεζε εθπαηδεπηηθψλ, γνληψλ θαη πνιηηψλ γηα ην επίπεδν παιδείαρ και πολιηιζμού
πνπ θνηλσλεί ζηνπο καζεηέο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, σο δεπηεξνγελέο άιια φρη δεπηεξεχνλ
απνηέιεζκα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, είλαη απνγνεηεπηηθή.

Ση πξέπεη λα γίλεη ΗΜΔΡΑ γηα έλα Ιζρπξό, Γεκόζην ρνιείν;

Οη πξνεγνχκελεο, αμησκαηηθνχ ραξαθηήξα, ζθέςεηο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα
πξνθαινχλ ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ απνζηξάηεπζε. Παξνπζηάδνληαη σο θνηλφηνπεο
δηαπηζηψζεηο, κφλν θαη κφλν γηαηί δελ καο αξθεί λα παξακέλνπκε ζ’ απηέο. Σηνλ ηόπν καο
ππάξρνπλ - αλ θαη όρη ζπληεηαγκέλεο θαη νξγαλσκέλεο - δπλάκεηο θαη θσλέο πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζή ηεο Γεληθήο Εθπαίδεπζεο, ζε κηα επαλάζηαζε ηνπ
Απηνλόεηνπ. Τν παξάδεηγκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, πνπ έδξαζε ζε άιιεο πνιχ πην
δχζθνιεο επνρέο, κπνξεί λα κελ εκπλέεη ηδενινγηθά ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο,
αιιά απνηειεί αληηθεηκεληθά θσηεηλφ παξάδεηγκα γηα φινπο καο. Μέλεη λα αλαδείμνπκε ηνλ
θνηλφ παξαλνκαζηή ησλ ηδεψλ καο, πνπ δελ είλαη θαη δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ ηελ πίζηε ζε
έλα ηζρπξφ, δεκφζην θαη εμηζσηηθφ πξνο ηα πάλσ ζρνιείν ζηελ ππεξεζία ησλ αλαγθψλ φισλ
ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ θαη κεγαιψλνπλ ζηνλ ηφπν καο αλεμάξηεηα κε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή,
ζξεζθεπηηθή θαη θπιεηηθή ηνπο θαηαγσγή θαη ππέξ ησλ αζζελέζηεξσλ απ’ απηά.

Αλαγθαηόηεηα ηεο δηάδξαζεο Πνιηηηθήο Ηγεζίαο & Δθπαηδεπηηθήο
Κνηλόηεηαο
Η εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε ή Δπαλάζηαζε ηνπ Απηνλφεηνπ ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε δελ
κπνξεί λα πξνέιζεη κφλν απφ ηε βάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, αιιά σο απνηέιεζκα ηεο
αιιειεπίδξαζεο ηεο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία, εθφζνλ ε δεχηεξε είλαη ζε ζέζε, επηζπκεί θαη
πξνηίζεηαη λα ζπγθξνπζηεί κε κηθξνζπκθέξνληα, πνπ φκσο έρνπλ ήδε δπζθεκηζηεί ζηε
ζπλείδεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Με πνιηηηθνχο
φξνπο, κηα πνιηηηθή εγεζία πνπ έρεη απνθαζίζεη λα αλαδηαξζξψζεη ην παξφλ πνιηηηθφ ζχζηεκα
ηεο ρψξαο θαη λα απνθνπεί απφ ηηο κηδέξηεο ηνπ παξειζφληνο, ρσξίο θφβνπο θαη κε πίζηε ζην
κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ζηελ πεξίπησζή καο ηεο Δθπαίδεπζεο.
Σηόρνο ηεο αλαγέλλεζεο απηήο δελ κπνξεί λα είλαη παξά ε ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηεο
Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε:
1. ηεο άκβιπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο,
2. ηεο απνθέληξσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο απηνλνκίαο θαη
ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ξφινπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
3. ηεο απφδνζεο ιφγνπ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ηνπ
αμηνιφγεζεο απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε,
4. ηεο ζπλεπαγφκελεο επηδίσμεο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αμηνθξαηίαο θαη ηεο κνξθσηηθήο,
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο βειηίσζεο ηεο ζέζεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, σο
αλαγθαία πξνυπφζεζε ησλ πξνεγνπκέλσλ.
Φσξίο πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηε δηάδξαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζία θαη ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξάμεο, πνπ κέξα ηε κέξα θαη βήκα ην βήκα ζα πείζνληαη γηα ηηο δηαθαλείο
θαη ζπληεηαγκέλεο πξνζέζεηο ηεο πξψηεο, δελ ππάξρεη θακία απνιχησο ειπίδα γηα ην κέιινλ ηεο
Γεληθήο Δθπαίδεπζεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ήδε ζαζξό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζα
απνζαζξσζεί ζην άκεζν κέιινλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο, απνθιίλνληαο ζηαζεξά από ηελ
ζεξαπεία ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο ηεο ρώξαο καο θαη πξνθαιώληαο έληνλε δπζθνξία ζηνπο
εκπιεθόκελνπο κε απηό καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο.
Αλ θαη εθφζνλ, ινηπφλ, είλαη πνιηηηθά, εζηθά θαη θηλεκαηηθά επηζπκεηή κηαο άιιεο κνξθήο θαη
επηπέδνπ αλαιπηηθή θαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ζπδήηεζε γηα ην δέον γενέζθαι ζηο σώπο ηηρ
Γενικήρ Εκπαίδεςζηρ, με καηεύθςνζη από ηα κάηω και μέζα και ππορ ηα πάνω και έξω, απηή
κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη ζήκεξα, πξηλ είλαη πιένλ πνιχ αξγά, αθνχ έπξεπε ήδε λα είρε αξρίζεη
ρηεο.
Σ’ απηή ηε ζπδήηεζε δελ πεξηζζεχεη θαλείο. Γηαηί φινη μέξνπλ αθφκα θαη φηαλ ζησπνχλ,
έρνπλ ειπίζεη θαη πηθξάζεθαλ, ζπκκεηείραλ θαη απνθιείζηεθαλ. Αληηθείκελό ηεο δελ κπνξεί λα
είλαη ην κεξηθό αιιά ην όινλ. Σηφρνο ηεο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.

Μέζνδφο ηεο ν πξνζδηνξηζκφο ζεκάησλ άκεζεο πξνηεξαηφηεηα (αηδέληα) θαη ηνπ ρξνληθνχ
νξίδνληα αληηκεηψπηζή ηνπο.
Σηελ θαηεχζπλζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί ηηκή γηα ηελ Παλειιήληα Έλσζε Σρνιηθψλ
Σπκβνχισλ λα ζπκβάιεη ζεζκηθά ζηελ πινπνίεζή ηνπο.
αιηεξήο Νίθνο,
ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά
Δλδεηθηηθά ζέκαηα ζπδήηεζεο:














Αλαδηνξγάλωζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Καζνδήγεζεο ηεο Γεληθήο
Δθπαίδεπζεο
Ρόινο ρνιηθνύ πκβνύινπ ζην ζύζηεκα Γηνίθεζεο θαη Δπνπηείαο ηεο
Δθπαίδεπζεο. Αλάπηπμε ηνπ ζεζκνύ ηνπ πληνληζηή ζρνιηθώλ ζπκβνύιωλ ζε
επίπεδν Ννκαξρίαο θαη έληαμή ηνπ ζηα ΠΤΠΔ-ΠΤΓΔ.
Πνηόηεηα θαη Αμηνιόγεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
Γηαρείξηζε
εθπαηδεπηηθνύ
πξνζωπηθνύ,
δπλαηόηεηεο,
επάξθεηα,
θαη
απνηειεζκαηηθόηεηα εθπαηδεπηηθώλ πιαηζίωλ.
Αμηνιόγεζε θαη αλάδεημε ζηειερώλ εθπαίδεπζεο
Μείωζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, αύμεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη
αλάπηπμε δηαθνξνπνηεκέλωλ κνληέιωλ δηνίθεζή ηνπο ζε θέληξν θαη πεξηθέξεηα
Κίλεηξα, εθπαίδεπζε, επηκόξθωζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ ζε
ζρέζε κε ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε
Πξνγξάκκαηα πνπδώλ: από ηα εθηεηακέλα θαη αλαιπηηθά ζηα ζύληνκα θαη
ελδεηθηηθά
ρνιηθά Δγρεηξίδηα: Από ην Έλα θαη Μνλαδηθό ζηα πνιιά θαη ελδεηθηηθά
ρέζε θαη Αλαδηνξγάλωζε Νεπηαγωγείνπ – Γεκνηηθνύ – Γπκλαζίνπ
Νέν Ωξνιόγην Πξόγξακκα Γεκνηηθνύ θαη Νεπηαγωγείνπ, αθνκνίωζε ηνπ
Οινήκεξνπ ρνιείνπ
Θεζκνί ζηήξημεο εθπαίδεπζεο – εηδηθή αγωγή – δπλαηόηεηεο ζηειέρωζεο θαη
αλάπηπμήο ηνπο – ζρέζεηο Δηδηθήο – Γεληθήο Δθπαίδεπζεο
Αλαδηνξγάλωζε Λπθείνπ

