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Αλαθνίλσζε
Κπξίαξρν θαη βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ πνπ αθνξά ηηο Δνκέο ηεο
Εθπαίδεπζεο είλαη όηη δηαθαηέρεηαη από ηε κλεκνληαθή ινγηθή ησλ πεξηθνπώλ. Ξεθάζαξνο
ζηόρνο ηνπ είλαη ε ζπγρώλεπζε δνκώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηε κείσζε ζέζεσλ θαη όρη γηα ηελ
θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο. Σα ΠΕΚΕ απνξξνθνύλ ηα ηκήκαηα επηζηεκνληθήο
θαζνδήγεζεο, ηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ηα ΠΕΚ. Σα ΚΕΤ νπζηαζηηθά θαηαξγνύλ θαη
ζπγρσλεύνπλ ηα ΚΕΔΔΤ, ηα ΚΕΤΠ, ηνπο ηαζκνύο πκβνπιεπηηθήο Νέσλ. Σα ΚΕΑ
ζπλελώλνπλ ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, ηελ αγσγή πγείαο, ηηο ζρνιηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, ηα πνιηηηζηηθά θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή.
Με ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ ΠΕ.ΚΕ.. δίπια ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Εθπαίδεπζεο
εγθαηληάδεηαη κία λέα επνρή πιήξνπο απαιιαγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο από ηελ επζύλε
πξαγκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Σν πιήζνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ λένπ ζεζκνύ ζηνλ νπνίν ζπγθεληξώλνληαη επζύλεο
παηδαγσγηθέο, δηνηθεηηθέο, γλσκνδνηηθέο, εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη απνηίκεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, επηκνξθσηηθέο, ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ, ζπληνληζκνύ άιισλ
εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ, πξνζδίδνπλ ζηνλ ζεζκό απηό ραξαθηεξηζηηθά, νθζαικνθαλώο,
δπζιεηηνπξγηθά.
Η θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ, πνπ ιεηηνπξγνύζαλ αλά δηεύζπλζε
εθπαίδεπζεο, ππνβαζκίδεη ηνλ απνθεληξσηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό ξόιν πνπ ζα κπνξνύζε λα
έρεη πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο νπνηαδήπνηε δνκή. Η παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε εμ
απνζηάζεσο, δελ κπνξεί λα ιύζεη δεηήκαηα θαη νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη. Είλαη αιήζεηα όηη ν
ζεζκόο ηνπ ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ ρξεηαδόηαλ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Απηό δελ ζεκαίλεη όκσο, όηη έλαο ζεζκόο πνπ γελλήζεθε ύζηεξα από δηαξθείο θαη έληνλνπο
αγώλεο ηνπ θιάδνπ από ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά, ελάληηα ζηνλ δηνηθεηηθό απηαξρηζκό ηεο
πεξηόδνπ ηνπ επηζεσξεηηζκνύ, έπξεπε λα θαηαξγεζεί.
«Αλαθαιύπηνπλ», κέζα από ην ζ/λ, ηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε
θαζπζηέξεζε πνιιώλ ρξόλσλ θαη ιαλζαζκέλα, δηαζηξεβιώλνληάο θαη θαθνπνηώληαο ηνλ
όξν. Μηινύλ γηα απηνλνκία θαη ζηελ νπζία θάλνπλ ην αληίζεην. Αλαζέηνπλ έλα ζεκαληηθό
θνκκάηη ησλ δνκώλ ζε κηα πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε πνπ ν ξόινο ηεο, έσο ηώξα, δελ καο
αθήλεη πεξηζώξηα λα ειπίδνπκε όηη θαη ε λέα δνκή ζα έρεη άιιν πξνζαλαηνιηζκό πέξα από
ηελ πξνώζεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο θπβεξλεηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε κηα
πεξηθεξεηαθή δηεύζπλζε εθπαίδεπζεο, πνπ νπζηαζηηθά δελ απαληά ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγεί θαη σο ηξνρνπέδε.

Πξνβιεκαηηζκό πξνθαιεί ε ζπλέλσζε δνκώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπαίδεπζεο (ΠΕΚΕ, ΚΕΤ, ΚΕΑ), ελώ κέρξη ζήκεξα, πιελ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δηεπζύλζεσλ Εθπαίδεπζεο, ε κόλε θνηλή δνκή ήηαλ ηα ΚΕΔΔΤ. Η απηνλνκία ησλ δύν
βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ πξέπεη λα παξακείλεη μεθάζαξε,
ηδηαίηεξα ζε επνρέο θηλεηηθόηεηαο θαη αλαθαηαηάμεσλ.
ηα ηξία ρξόληα ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ νη ηζύλνληεο ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ.
παξνπζηάδνπλ ην ηξίην ζρέδην επηινγήο ζηειερώλ! Σν θαζέλα πνπ θαηαζέηνπλ ην
παξνπζηάδνπλ σο ην θαιύηεξν θαη κεηά από ιίγν νη ίδηνη ην απνζύξνπλ, θέξλνληαο έλα λέν
αθόκα θαιύηεξν θαηά ηνπο ίδηνπο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα έρεη ηελ ίδηα ηύρε κε ην
πξνεγνύκελν. Εκθαλίδνπλ αδηαθνξία γηα ηηο απνθάζεηο ηεο δηθαηνζύλεο θαη ζπλερίδνπλ λα
πξνηείλνπλ πξάγκαηα πνπ ήδε έρνπλ θξηζεί αληηζπληαγκαηηθά (π.ρ. ε αλώλπκε αμηνιόγεζε
δηεπζπληώλ θαηά ην πξόηππν ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ηνπ πξνεγνύκελνπ λνκνζεηηθνύ
πιαηζίνπ) ή πνπ ζα θξηζνύλ αληηζπληαγκαηηθά κε ηελ πξώηε ελδερόκελε πξνζθπγή (π.ρ. νη
ζεηείεο ζηειερώλ). Σν βέβαην είλαη όηη πξνζπαζνύλ λα ειέγμνπλ ηε δηνίθεζε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη εθεί νθείινληαη νη δηαξθείο αιιαγέο.
Επαίξνληαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Π.Δ.152/2013 γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ
επαλαθέξνπλ, πξνβιέπνληαο κάιηζηα ζθιεξνύο αμηνινγηθνύο ραξαθηεξηζκνύο (κεξηθώο
επαξθή ζηειέρε, κέηξηα, αλεπαξθή), ελώ γηα πξώηε θνξά εηζάγνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκό
"ζηειέρε αθαηάιιεια γηα ηε ζέζε". Σν γεγνλόο όηη δελ πξνηείλνπλ ηίπνηα πνπ λα αθνξά
ζηελ επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ, δεκηνπξγεί εύινγα θόβνπο θαη απνξίεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε πνπ ζα έρνπλ ηα ζηειέρε πνπ ζα ραξαθηεξηζηνύλ κε απηό ηνλ ηξόπν.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε εκπινθή ηνπ ρνιηθνύ πκβνπιίνπ (γνλείο θαη ηνπηθή
απηνδηνίθεζε) ζηηο δηαδηθαζίεο απηναμηνιόγεζεο κε δεδνκέλεο κάιηζηα ηηο επηδηώμεηο
απηνδηνηθεηηθώλ θύθισλ (ΚΕΔΕ), ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ,
ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην θαη ηνλ ππάξρνληα ξόιν ηνπο, απνθηά
δηαθνξεηηθή δηάζηαζε κε ην λα ιακβάλνπλ κέξνο, ζύκθσλα κε ην λέν ζ/λ, ζηελ
απηναμηνιόγεζε θαη ηηο πξνηάζεηο παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δξάζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Σέινο, νη αιιαγέο νλνκάησλ δνκώλ, νη πεξηθνπέο πξνζσπηθνύ, νη ζπλελώζεηο, ηα
ζπλερόκελα λνκνζεηήκαηα γηα ηηο επηινγέο ζηειερώλ δελ απνηεινύλ θάηη ην πξσηνπνξηαθό
θαη ζε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ δελ απαληνύλ ζηα αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ.
Γηα ην Δ..
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