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Αλαθνίλσζε  
 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 δεκνζηεύηεθε ην θπβεξλεηηθό πξόγξακκα ηνπ 

Τ.ΡΘΖ.Α. γηα ηελ Παηδεία ην νπνίν πεξηείρε πνηθίιεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο, 

ελζσκαηώλνληαο αξθεηέο από ηηο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαλώζεσλ. 

Τπνζηεξίρηεθε όηη νη πξνηάζεηο απηέο ζα απνηεινύζαλ πνιηηηθή ππμίδα γηα ηε 

εθαξκνγή θπβεξλεηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κεηά ηηο εθινγέο. 

 Η επηθξάηεζε ηνπ Τ.ΡΘΖ.Α. ηνλ Θαλνπάξην ηνπ 2015 άλνημε ηνλ δξόκν γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο πεξλώληαο από ηνλ 

θαηαγγειηηθό αληηπνιηηεπηηθό ηνπ ιόγν ζηελ ππνρξέσζε πινπνίεζεο κηαο λέαο 

πνιηηηθήο. Η εκπεηξία ηεο νθηάκελεο ζπγθπβέξλεζεο Τ.ΡΘΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. έθεξε 

ζηελ επηθάλεηα όιεο ηηο ππαξθηέο αδπλακίεο θαζώο επίζεο θαη ηηο ιατθηζηηθέο 

δηαθεξχμεηο θαη ανξηζηίεο ελόο αληηκλεκνληαθνύ ιόγνπ πνπ νδήγεζε ζηελ 

εγθαηάιεηςε πνιιψλ ππνζρέζεσλ θαη δηάςεπζε ειπίδσλ κηαο δηαθνξεηηθήο 

πξννδεπηηθήο πνιηηηθήο. 
 ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όιν απηό ην παξαπάλσ δηάζηεκα, βαζηθή επηδίσμε ηεο 

Κπβέξλεζεο ππήξμε ε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ κέηξσλ πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο ηνλ 

ηξφπν επηινγήο ηειερψλ Δθπαίδεπζεο, ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, ηα Πξφηππα, 

ηελ θαηάξγεζε ηεο αξηζηείαο θιπ., κέηξα ηα νπνία απνδείρηεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ 

αλαπνηειεζκαηηθά θαη σο πξντφληα ηδενιεςίαο δελ ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

νπζηαζηηθή αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Η λέα εθινγηθή λίθε ησλ δπλάκεσλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο Τ.ΡΘΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. 

έθεξε ζηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λέα πξόζσπα πνπ θιήζεθαλ λα 

ζπλερίζνπλ ην δξόκν ηεο πνιηηηθήο ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ κε βάζε έλα 

θπβεξλεηηθό πξόγξακκα ηνπ νπνίνπ ε πινπνίεζε βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο 

επηηήξεζεο, αιιά θαη ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ ηνπ ηξίηνπ 

κλεκνλίνπ. 
 Η λέα εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πξνθαλώο θάησ από απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο έρεη εμαγγείιεη δηαδηθαζίεο εζληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ Παηδεία 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ζπλαηλεηηθώλ απνθάζεσλ γηα όια ηα ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Από ηνλ 

ηξόπν όκσο πνπ ηα έρεη δξνκνινγήζεη θαη θπξίσο ηνπο ζεζκνύο θαη ηα πξόζσπα πνπ 

έρεη επηιέμεη πξνθχπηνπλ εχινγα εξσηήκαηα ζρεηηθά, όρη κόλν γηα ηηο βαζύηεξεο 

πξνζέζεηο ηεο λέαο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά θαη ηηο ζθνπηκόηεηεο πνπ 

ππνθξύπηνληαη. 
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 Σα παξαπάλσ δεηήκαηα έρνπλ ζρέζε κε εξσηήκαηα όπσο: 

 Υσξίο λα ακθηζβεηείηαη ε επηζηεκνζύλε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο Εζληθνύ 

Δηαιόγνπ είλαη άμην απνξίαο γηαηί ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηεο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο αλαλεσηηθήο θαη ξηδνζπαζηηθήο 

"αξηζηεξάο" απνθιεηζηηθά, έρνληαο κάιηζηα ζεηεχζεη σο θπβεξλεηηθνί 

αμησκαηνχρνη άιισλ επνρψλ, δίρσο κάιηζηα λα έρεη δεηεζεί ε γλψκε γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηή ηελ επηηξνπή πξνζσπηθνηήησλ χζηεξα απφ γλψκε 

ζεζκηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ; 

 Είλαη δπλαηόλ ην έξγν κηαο ηόζν ζεκαληηθήο Επηηξνπήο λα νινθιεξώλεηαη 

κόιηο κέζα ζε ηξεηο κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα όιν ην επόκελν δηάζηεκα λα 

παγώζεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο; 

 Απηό ην δηάζηεκα είλαη επαξθέο γηα λα αλαπηπρηνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ 

κε ζθαηξηθό θαη πνιπεπίπεδν ηξόπν όιεο νη ππαξθηέο αλαδεηήζεηο θαη 

πξνηάζεηο γηα όιν ην θάζκα ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο 

ζπζηήκαηνο; 

 Πώο είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη αμηνπηζηία ζηνλ πνιηηηθό ιόγν κηαο εγεζίαο, 

αιιά θαη έθθξαζε εκπηζηνζύλεο όηη νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ζα γίλνπλ 

ζεβαζηέο θαη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθήο όηαλ γηα παξάδεηγκα, ελψ δηαηππψλεηαη θάζεηε αληίζεζε αθελφο 

γηα ηηο ζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πξφζθαηε Έθζεζε ηνπ Ο.Ο..Α., 

νκνινγείηαη φηη απηέο ζα γίλνπλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο (σξάξην 

δηδαζθαιίαο εθπαηδεπηηθψλ, αλαινγία καζεηή δαζθάινπ θιπ) πξνθαλψο 

γηα λα ιεθζνχλ ζρεηηθέο απνθάζεηο; 

 Ελώ αλαγλσξίδεηαη όηη ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζεη από ηηο θαηώηεξεο βαζκίδεο πξνο ηηο αλώηεξεο, 

γηα πνην ιφγν δελ ππάξρνπλ σο κέιε ηεο επηηξνπήο απηήο κάρηκνη 

εθπξφζσπνη ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο; 

 Ο Εζληθόο Δηάινγνο ζε πνηα θείκελα ζα ζηεξηρηεί; Θα είλαη έλαο 

αζπληόληζηνο, γεληθεπκέλνο, απινπζηεπηηθόο δηάινγνο πνπ δε ζα ζηεξίδεηαη 

ζε θαλέλα ππαξθηό πόξηζκα επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, αιιά θαη επηηξνπώλ ηνπ 

Εζληθνύ πκβνπιίνπ Παηδείαο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζε άιιεο επνρέο, αιιά 

εληνύηνηο αθόκα θαη ζήκεξα έρνπλ επίθαηξν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαζία  

 Πνηα ζα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνχ Γηαιφγνπ θαη 

Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο; Θα ππάξμεη 

ζπληνληζκόο, αιιεινεπηθάιπςε; 

 Σα πξνβιήκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο όπσο ε θπζηνγλσκία ηνπ 

Οινήκεξνπ ρνιείνπ, ε επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, νη θαηλνηφκεο δξάζεηο, ε αλαδηνξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε πνην ηξφπν ζα ηχρνπλ νπζηαζηηθήο πξνζέγγηζεο φηαλ γηα 

φια απηά ηα παξαπάλσ δεηήκαηα απνπζηάδνπλ φπσο θαίλεηαη απφ ηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ηερλνθξαηηθά ζηειέρε θαη παηδαγσγνί πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε επηζηεκνληθέο επηηξνπέο γηα ηα ζέκαηα απηά θαηαζέηνληαο 

ζέζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη θαη πεξηεθηηθνί θαη 

γηα ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα; 

 Η αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνβιεκάησλ πόζν εθηθηή θαη 

απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη όηαλ δε ζπλνδεύεηαη από αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πνηνηηθήο δηαρείξηζή ηνπο; 



 Μήπσο ε δηάζεζε γηα δηάινγν κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ε 

δηεξεύλεζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκώλ ηνπο είλαη πξντφλ απιά 

κηαο ζεσξεηηθήο επρήο, αθνύ δελ εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθνύ πνιηηηθνύ δηαιόγνπ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν; 

 

 Ο εζληθόο δηάινγνο γηα ηελ Παηδεία είλαη αιήζεηα όηη απνηειεί απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπλαηλέζεσλ, αληηδηαζηέιιεηαη 

φκσο θαη είλαη αζχκβαηνο κε θάζε κνξθήο αηθληδηαζκνχο, κνλνκέξεηεο 

πξνζρεκαηηθέο επηινγέο θαη θαζεζησηηθέο λννηξνπίεο. 
 

 Ο ύιινγνο Εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο «ν Μαθξπγηάλλεο» 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζε κηα δηαδηθαζία εηιηθξηλνύο θαη γόληκνπ 

δηαιόγνπ πνπ ζα έρεη αξρέο, ραξαθηεξηζηηθά, ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζπκκεηνρή όισλ. 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη έζησ θαη ππόλνηα, πσο ν δηάινγνο ζα έρεη σο 

ζηφρν λα επηθπξψζεη πξναπνθαζηζκέλα ζελάξηα ζα ζηαζεί απέλαληη θαη ζα 

θαηαγγείιεη όζνπο έρνπλ ηέηνηεο απόςεηο θαη πξαθηηθέο. 

 

 Γηα ην Δ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


