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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε μια διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ πραγματικότθτα με πολλαπλζσ ςυνζπειεσ ςτθν
κοινωνικι ηωι των ατόμων, θ ανάγκθ για επαναςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν
κακίςταται πιο απαραίτθτθ από ποτζ.
Ο επαναςχεδιαςμόσ των δομϊν τθσ εκπαίδευςθσ κακίςταται πρϊτιςτθ
προτεραιότθτα κακϊσ ςυναρτάται με ηθτιματα αφενόσ προςαρμογισ ςτισ νζεσ ανάγκεσ
που δθμιουργοφν οι κοινωνικζσ αλλαγζσ και αφετζρου ευκφνθσ ςυγκρότθςθσ ενόσ
ςυγκεκριμζνου πλαιςίου εφαρμογισ και υλοποίθςθσ με αξιακζσ αναφορζσ, λαμβάνοντασ
υπόψθ και τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία. Το πλαίςιο αυτό
προςανατολιςμζνο ςε ανκρωπιςτικζσ αναφορζσ, ζχει ςτόχο να αντιμετωπίςει τισ όποιεσ
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ προκλικθκαν εξ αιτίασ των ραγδαίων εξελίξεων ςτα κζντρα
οργάνωςθσ τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ηωισ των πολιτϊν (ακοφςιεσ μετακινιςεισ από τον
τόπο οικογενειακισ εγκατάςταςθσ, μεταβολζσ των εργαςιακϊν δεδομζνων και άλλα) με τισ
άμεςεσ και ζμμεςεσ ςυνζπειζσ τουσ ςτα κεμελιακά ςυςτιματα κοινωνικισ ζνταξθσ του
παιδιοφ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ αντανάκλαςθ των παραπάνω ςτθ ςχολικι κοινότθτα, που
αποτελεί βαςικό ςυντελεςτι υλοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, δθμιουργεί τθν
ανάγκθ :
α) αναπροςανατολιςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και
β) επαναπροςδιοριςμοφ και αναδιάρκρωςθσ των δομϊν, των λειτουργιϊν, των
αρμοδιοτιτων και των κακθκόντων των οργάνων διοίκθςθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και τθσ ποιότθτασ του
εκπαιδευτικοφ ζργου.
Η ςταδιακι αποκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ωσ βαςικό ςτοιχείο τθσ
μεταρρυκμιςτικισ πολιτικισ, αποτελεί εναλλακτικι λφςθ για τον εκδθμοκρατιςμό του με
τθν ενίςχυςθ τθσ εφαρμογισ ςυμμετοχικϊν μοντζλων ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, ςτα οποία ςυμμετζχουν όλοι οι βαςικοί ςυντελεςτζσ τθσ (Πολιτεία,
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ μζςω των Μακθτικϊν Συμβουλίων κακϊσ και θ ευρφτερθ κοινωνία
μζςω των Συλλόγων γονζων και κθδεμόνων και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ).
Δομϊντασ ζνα αποκεντρωμζνο ςφςτθμα διοίκθςθσ γίνεται μεταφορά ςθμαντικϊν
αρμοδιοτιτων ωσ προσ τθ λιψθ αποφάςεων και παραχωρείται παιδαγωγικι ελευκερία ςτισ
ςχολικζσ μονάδεσ ενϊ παράλλθλα προβλζπονται ςυνζργειεσ και ςυνεργαςίεσ ςε επίπεδο
δομϊν για τθν υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων.
Η προτεινόμενθ οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ δικτφου υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ ζργου:
α) κζτει τα κεμζλια για τθν πραγμάτωςθ ενόσ ευρφτερου οράματοσ για ζνα ςχολείο
δθμόςιο, δημοκρατικό και ςυνεργατικό,
β) ενδυναμώνει τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να ανταποκρίνεται
ςτισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν,
γ) ορίηει με ςαφινεια τισ αρμοδιότητεσ των ςυμμετεχόντων ςτο υποςτθρικτικό
δίκτυο και τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ τουσ,
δ) απαντά ςτθν ανάγκθ για δθμιουργία ενόσ περιςςότερο αποκεντρωμζνου
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ που να επιτρζπει και να επιδιϊκει τθ «διαφοροποίθςθ» με τθν
ζννοια τθσ ανταπόκριςθσ ςτθν ετερογζνεια των αναγκϊν και των ενδιαφερόντων όλων των
μακθτϊν και
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ε) ενιςχφει τον κοινωνικό ρόλο του ςχολείου, το οποίο προςπακεί να επιτελζςει το
ζργο του μζςα ςτθ δίνθ μιασ πολφμορφθσ και παρατεταμζνθσ κρίςθσ, με ζντονεσ
κοινωνικζσ ανιςότθτεσ.
Γενικότερα, με την παροφςα πρόταςη δομοφνται, προάγονται και ενιςχφονται:
1.
Η Ραιδαγωγική Αυτονομία τησ Σχολικήσ Μονάδασ, με τθν ενίςχυςθ των
αρμοδιοτιτων του Συλλόγου Διδαςκόντων και του Διευκυντι του Σχολείου
2.
Ο Ρεριφερειακόσ Εκπαιδευτικόσ Σχεδιαςμόσ, με τθ δθμιουργία των
Περιφερειακϊν Κζντρων Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) και
3.
Η εκπαιδευτική και ςυμβουλευτική υποςτήριξη και γενικότερα θ πολφμορφθ
υποςτήριξη του εκπαιδευτικοφ ζργου, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ με:
α) τθ δθμιουργία των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.),
β) τθ λειτουργία των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και
γ) τισ δικτυϊςεισ και τισ ςυνεργαςίεσ ςε επίπεδο Ομάδασ Σχολείων αλλά και μεταξφ των
υποςτθρικτικϊν δομϊν.

Α. Σχολική Μονάδα
Ζνα από τα κφρια ηθτοφμενα τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων αποτελεί θ
δυνατότθτα αυτόνομου ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου. Το
εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, ωσ κεντρικά και ςχολαςτικά ςχεδιαηόμενο για το ςφνολο των
παραμζτρων-ζμψυχων και υλικϊν- τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςτθν πράξθ ζχει
δθμιουργιςει ζνα αςφυκτικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο καλοφνται, όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ
τθσ χϊρασ να λειτουργιςουν ομοιογενϊσ, χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τισ εκάςτοτε
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και ςυνκικεσ.
Η Προκροφςτεια αυτι πραγματικότθτα αδρανοποιεί τισ δθμιουργικζσ δυνατότθτεσ
προςαρμογϊν, ςχεδιαςμοφ και αλλαγϊν μζςα από πρωτοβουλίεσ των ίδιων των μελϊν τθσ
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Ταυτόχρονα δικαιολογεί ωσ λογικι αντίδραςθ τθν
«αποςταςιοποίθςθ» των εκπαιδευτικϊν από το ίδιο το ζργο τουσ από τθ ςτιγμι που δεν
αναγνωρίηουν μζςα ςε αυτό τον εαυτό τουσ ωσ μζτοχο και ςυμμζτοχο του πλαιςίου εντόσ
του οποίου καλοφνται να λειτουργιςουν. Αυτι θ «εξωτερικότθτα» του πλαιςίου, τουσ
μετατρζπει περιςςότερο ςε «αποξενωμζνουσ εκτελεςτζσ» και «εντολοδόχουσ» ενόσ ζργου
και όχι ςε παραγωγοφσ και ςυντελεςτζσ του. Αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι θ δυςκολία
αποδοχισ κάκε προτεινόμενθσ αλλαγισ αλλά και ελζγχου του ζργου τουσ αφοφ ςχεδιάηεται
πζρα και ζξω από αυτοφσ, προερχόμενθ από τα άνωκεν κζντρα ςχεδιαςμοφ.
Στον αντίποδα, θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των ιδίων ςε ζνα ςφνολο προτάςεων
ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και αυτοελζγχου του παιδαγωγικοφ τουσ ζργου, ςε ςυνδυαςμό
με τθν ενδυνάμωςι τουσ ,μζςω επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, κα επιτφγχανε τθ ςταδιακι
ουςιαςτικι εμπλοκι τουσ ςτθν όλθ διαδικαςία με τελικό ςτόχο τθν αυτοδζςμευςι τουσ ςτισ
αποφάςεισ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Η διαδικαςία αυτι οδθγεί, πζραν των άλλων, ςτθν
χειραφζτθςθ του εκπαιδευτικοφ τόςο ωσ μονάδα όςο και ωσ μζλοσ ενόσ επαγγελματικοφ
και επιςτθμονικοφ ςυνόλου.

Ραιδαγωγική Αυτονομία Σχολικήσ Μονάδασ
Η Παιδαγωγικι Αυτονομία δεν εκλαμβάνεται ωσ αυτονομία διαχείριςθσ, αλλά ωσ
διαδικαςία για τθ διαμόρφωςθ ςυναντίλθψθσ που οδθγεί ςε υπεφκυνεσ αποφάςεισ και
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ςυλλογικι δράςθ που αφορά όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αλλά και τθν τοπικι και
τθν ευρφτερθ κοινωνία.
Με τθν Παιδαγωγικι Αυτονομία των ςχολικϊν μονάδων μεταφζρονται αρμοδιότθτεσ
ωσ προσ τθ λιψθ αποφάςεων ςε περιφερειακό επίπεδο και ςτο πλαίςιο αυτό:
α) προβλζπεται ο ςυντονιςμόσ των δομϊν υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν αποτελεςματικι
οργάνωςθ τθσ επιςτθμονικισ-παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ των ςχολικϊν μονάδων,
β) κάκε εκπαιδευτικι περιφζρεια προςαρμόηει τισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ που
εκπορεφονται από το ΥΠΠΕΘ ςτισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των ςχολικϊν τθσ μονάδων,
γ) οι ςχολικζσ μονάδεσ μποροφν να κακορίηουν τα ςθμεία ζμφαςθσ και να τα
εντάςςουν ςτο ςχεδιαςμό τουσ, τεκμθριϊνοντασ τισ επιλογζσ τουσ με τον προγραμματιςμό
και τθν αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και
δ) οι γονείσ και κθδεμόνεσ κακϊσ και θ τοπικι κοινωνία δφνανται να ςυμμετζχουν
ουςιαςτικά ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα πλαιςιϊνοντασ με τισ προτάςεισ και τισ δράςεισ
τουσ το Σχολικό Συμβοφλιο τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Πργανα διοίκηςησ ςχολικήσ μονάδασ
Τα όργανα διοίκθςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ είναι ενιςχυμζνα ςε αρμοδιότητεσ,
προσ τθν κατεφκυνςθ πάντοτε τθσ ενίςχυςθσ τθσ παιδαγωγικισ ελευκερίασ τθσ. Τα νζα
κακθκοντολόγια του Συλλόγου Διδαςκόντων, του Διευκυντι του Σχολείου και του Σχολικοφ
Συμβουλίου, μεταξφ άλλων, ςτοχεφουν: α) ςτθν ενίςχυςθ τθσ Συλλογικισ & Συμμετοχικισ
Διοίκθςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ και β) ςτθν απόδοςθ περαιτζρω παιδαγωγικϊν και
διοικθτικϊν αρμοδιοτιτων ςτον Διευκυντι και ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων.
Επίςθσ, υιοκετείται και εφαρμόηεται ο κεςμόσ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ
λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςτο πλαίςιο του οποίου τα μζλθ τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ ςυνδιαμορφϊνουν τουσ κανόνεσ τθσ ςχολικισ ηωισ.

Σφλλογοσ Διδαςκόντων
Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων αποτελείται από το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν που
διδάςκουν ςε μια ςχολικι μονάδα, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και ςυνιςτά το
κυρίαρχο όργανο διοίκθςθσ ςε αυτι. Ζχει αποφαςιςτικζσ, γνωμοδοτικζσ, παιδαγωγικζσ και
διαχειριςτικζσ αρμοδιότθτεσ, λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ νομοκεςίασ και των
κείμενων διατάξεων, προςδίδοντασ δθμοκρατικό χαρακτιρα ςτθν άςκθςθ διοίκθςθσ ωσ
ςυνδιαμορφωτισ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.
Ζχει τθν ευκφνθ να υλοποιεί τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτο πρϊτο άρκρο του ν. 1566/85 και ορίηει και διατυπϊνει το
παιδαγωγικό όραμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ, ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ (ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, γονείσ, μακθτζσ, τοπικι κοινότθτα).
Ζχει τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ του προγραμματιςμοφ και τθσ αποτίμθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ. Στο πλαίςιο αυτό επιδιϊκει τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ του παραγόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου, εντοπίηει και αναλφει ςτθν πορεία
υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ τα ςθμεία υπεροχισ, τα προβλιματα και τισ αδυναμίεσ
που προζκυψαν κατά τθν υλοποίθςθ δράςεων και δραςτθριοτιτων και μζςα από
ςυμμετοχικζσ-ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ αναςτοχαςμοφ, αποτιμά το ςυνολικό εκπαιδευτικό
ζργο εςτιάηοντασ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που προζκυψαν, αναδιατυπϊνοντασ ι/και
αναπλαιςιϊνοντασ τουσ ςτόχουσ του αρχικοφ εκπαιδευτικοφ προγραμματιςμοφ.
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Διαμορφϊνει τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του ςχολείου λαμβάνοντασ
υπόψθ του τισ προτάςεισ των μακθτϊν και των ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων, κακϊσ θ
τιρθςι του αφορά όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και εδράηεται ςτισ αρχζσ τθσ
δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ και τθσ παροχισ ίςων ευκαιριϊν για
όλουσ ςτθ μάκθςθ.
Στοχεφει ςτθ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ με τθν τοπικι κοινωνία, αναπτφςςει
δεςμοφσ ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ οργανιςμοφσ και επιδιϊκει διαςφνδεςθ με
πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και υποςτθρικτικζσ δομζσ τθσ οικείασ διοικθτικισ περιφζρειασ,
αλλά και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ, με ςκοπό να αποτελζςουν υποςτθρικτικό βραχίονα του
ςχολείου.
Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων με τισ δράςεισ, τισ ενζργειεσ και τισ αποφάςεισ του προάγει
τθν εκπαίδευςθ τθν αειφορία, υπεραςπίηεται τθ διαφορετικότθτα και δρα οργανωμζνα και
ςυςτθματικά, ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, για τον
ςχολικό/κοινωνικό εγγραμματιςμό, τθν προϊκθςθ τθσ ενταξιακισ εκπαίδευςθσ και τθν
εξάλειψθ των ανιςοτιτων.
Συνεδριάηει τακτικά τουλάχιςτον μία (1) φορά το μινα για τθν αντιμετϊπιςθ όλων
των ηθτθμάτων αρμοδιότθτάσ του και για να φζρει ςε πζρασ τον προγραμματιςμό, τθ
διαμορφωτικι και τελικι αποτίμθςθ τθσ δράςθσ του μζςα από ςυλλογικζσ και ςυνεργατικζσ
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων.

Διευθυντήσ/ντρια ςχολικήσ μονάδασ
Ο/Η Διευκυντισ/ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ αςκεί διοικθτικά, επιςτθμονικά και
παιδαγωγικά κακικοντα και επιτελεί τον ρόλο του ςυνεργαηόμενοσ με τον Σφλλογο
Διδαςκόντων, τα κζντρα υποςτιριξθσ ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ & ΚΕΑ, τα ςτελζχθ τθσ Διοίκθςθσ, τον
Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, τουσ μακθτζσ, εκπροςϊπουσ τθσ επιςτθμονικισ
κοινότθτασ και φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Σε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Διδαςκόντων ζχει τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ τθσ
διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ του ςχολείου
και τθσ διαδικαςίασ προγραμματιςμοφ και αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου,
υποςτθρίηει τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ, ςυμβάλλει ςτθ ςχολικι
αποτελεςματικότθτα και ενιςχφει τθν εφαρμογι καινοτομιϊν που αφοροφν ςε
εναλλακτικζσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ μεκόδουσ, με τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι
αντιςτακμιςτικϊν προγραμμάτων, τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ, τθν αξιοποίθςθ και
χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία, τθ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τον
Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με φορείσ τθσ
τοπικισ κοινότθτασ.
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για κζματα εκπαιδευτικά, διοικθτικά, διαχειριςτικά και
φροντίηει θ λιψθ αποφάςεων να είναι ςυμμετοχικι και προϊόν τθσ ςυλλογικισ απόφαςθσ
όλου του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, ϊςτε να οδθγεί ςε αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ
αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ
λειτουργίασ τθσ.

Σχολικό Συμβοφλιο
Σε κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο προεδρεφει ο
Διευκυντισ του ςχολείου και αποτελείται από:
α) τον Σφλλογο Διδαςκόντων,
β) το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων,
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γ) τον εκπρόςωπο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθ Σχολικι Επιτροπι και
δ) τρεισ (3) εκπροςϊπουσ των μακθτικϊν κοινοτιτων, που ορίηονται με απόφαςθ του
ςυμβουλίου τουσ, για τα Σχολικά Συμβοφλια των ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ.
Βαςικό ζργο του είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ και θ ενίςχυςθ των
ςκοπϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ με κάκε πρόςφορο τρόπο.
Το Σχολικό Συμβοφλιο εντοπίηει τα προβλιματα και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ που
αντιμετωπίηει το ςχολείο και προτείνει λφςεισ και αναπτφςςει πρωτοβουλίεσ για τθν
επίλυςθ κεμάτων, όπωσ: επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ, ανάπτυξθσ ςυνεργειϊν με τουσ κοινωνικοφσ φορείσ, υγιεινισ, αςφάλειασ και
πρόλθψθσ ατυχθμάτων ςτον ςχολικό χϊρο, υλικοτεχνικισ υποδομισ, κ.ά.
Το Σχολικό Συμβοφλιο ςυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και
αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ, εκφράηοντασ προτάςεισ, ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, που επθρεάηουν κετικά το ποιοτικό αποτζλεςμα του
παραγόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου.

Σχολικόσ Κανονιςμόσ
Ο Σχολικόσ Κανονιςμόσ περιλαμβάνει το ςφνολο των όρων και των κανόνων που
ρυκμίηουν τθ ςυνφπαρξθ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, τθν οργάνωςθ και τθ
λειτουργία του ςχολείου και διαςφαλίηουν τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι επίτευξθ
του εκπαιδευτικοφ ζργου.
Ενιςχφει και κεμελιϊνει ςτο ςχολείο τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, του
αλλθλοςεβαςμοφ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ανεκτικότθτασ, τθσ
αλλθλεγγφθσ και τθσ ςυνεργαςίασ, εμπνζεται από τισ αρχζσ τθσ καλισ λειτουργίασ του
ςχολείου αλλά και των κακθμερινϊν ςχζςεων μεταξφ μακθτϊν/τριϊν, εκπαιδευτικϊν και
γονζων και λειτουργεί περιςςότερο προλθπτικά παρά καταςταλτικά.
Βαςικι αρχι για τθν κατάρτιςθ του Σχολικοφ Κανονιςμοφ είναι θ ιςότιμθ ςυμμετοχι
όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Στθ ςφνταξθ του Σχολικοφ Κανονιςμοφ
ςυμβάλλουν με τισ προτάςεισ τουσ οι μακθτζσ και μακιτριεσ, οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείσ/κθδεμόνεσ.

Β. Ομάδεσ Σχολείων
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ορίηουν ομάδεσ όμορων ςχολείων και κάκε ςχολικι
μονάδα εκπροςωπείται ςτθν Ομάδα Σχολείων από τον Διευκυντι και τον Υποδιευκυντι ι
όπου δεν προβλζπεται από ζναν εκπαιδευτικό, ο οποίοσ επιλζγεται από τον Σφλλογο
Διδαςκόντων. Τα ολιγοκζςια ςχολεία εκπροςωποφνται μόνο από τον Προϊςτάμενο τουσ.
Οι εκπρόςωποι των ςχολικϊν ομάδων τθσ ςυνεργαηόμενθσ Ομάδασ Σχολείων
πραγματοποιοφν κοινζσ ςυςκζψεισ τουλάχιςτον τρεισ (3) φορζσ ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ
ζτουσ, κατά τισ οποίεσ ανταλλάςςονται ιδζεσ, προτάςεισ, προβλθματιςμοί γφρω από τθν
ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και δράςεων για τθν επίλυςθ παιδαγωγικϊν ηθτθμάτων.
Οι Σφλλογοι Διδαςκόντων των ομάδων ςχολείων βρίςκονται ςε ςυνεχι επικοινωνία
και αλλθλοενθμζρωςθ ςχετικά με επιμορφωτικζσ πρωτοβουλίεσ, δράςεισ, ςυμμετοχι ςε
ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ κοινι
εμπλοκι των εκπαιδευτικϊν τουσ κοινοτιτων. Οι εκπαιδευτικοί μιασ ςχολικισ μονάδασ
μποροφν να παρακολουκιςουν, να υποςτθρίξουν ι να ςυμμετάςχουν ςε προγράμματα των
άλλων ςχολικϊν μονάδων τθσ ομάδασ ςχολείων.
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Γ. Ρρογραμματιςμόσ & Αποτίμηςη Εκπαιδευτικοφ Ζργου
1.
Σκοπόσ του προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου είναι θ διευκόλυνςθ του
ςυλλόγου διδαςκόντων να επιτελζςει το ζργο του μζςα από τον διάλογο, τθν αποςαφινιςθ
των ςτόχων τθσ ςχολικισ χρονιάσ και τθν επιλογι ςτοχευμζνων δράςεων, ςε επίπεδο
ςχολικισ μονάδασ.
2.
Στόχοσ τησ αποτίμηςησ του εκπαιδευτικοφ ζργου είναι θ προςπάκεια
αναςτοχαςμοφ και ςυνεχοφσ βελτίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου με βάςθ τθν τεκμθρίωςθ
και τον διάλογο και με οφζλθ τόςο για τθ ςυνεχι επαγγελματικι αναβάκμιςθ των
εκπαιδευτικϊν και τθν ικανοποίθςθ από το ζργο τουσ, όςο και για τθν εκπαίδευςθ των
μακθτϊν/τριϊν.
3.
Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ ςυνεδριάηει για τθ
ςφνταξθ του προγραμματιςμοφ και δφναται να καλεί ςτελζχθ του ΠΕΚΕΣ, του ΚΕΣΥ ι του
ΚΕΑ, μζλθ ΔΕΠ ι εκπροςϊπουσ επιςτθμονικϊν, κοινωνικϊν ι πολιτιςτικϊν φορζων, που
κατά τθν κρίςθ του κα ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ κατάλλθλου ςχεδίου δράςθσ για
τθν επίτευξθ των ςτόχων του εκπαιδευτικοφ ζργου.
4.
Για τθν επιλογι των ςτόχων του ςχεδίου δράςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ ζκκεςθ
αποτίμθςθσ τθσ προθγοφμενθσ ςχολικισ χρονιάσ. Η τελικι επιλογι των ςτόχων
ςυνδιαμορφϊνεται, μετά από διερεφνθςθ των κεμάτων που απαςχολοφν το ςφλλογο
διδαςκόντων και μετά από τθ ςυνεκτίμθςθ των προτάςεων όλων των μελϊν τθσ
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.
5.
Ο αρχικόσ προγραμματιςμόσ μπορεί να εμπλουτιςτεί μετά από ςχετικζσ
επιμορφωτικζσ δράςεισ και ςυνεργαςίεσ των εκπαιδευτικϊν κατά τθν πορεία τθσ
ςχολικισ χρονιάσ, είτε ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ ομάδασ ςχολείων, είτε εκτόσ
αυτισ. Συνεπϊσ, το ςχζδιο δράςθσ δφναται να επικαιροποιείται και να
αναδιαμορφϊνεται κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, μετά από τεκμθρίωςθ
αναγκϊν ι/και ευκαιρίεσ αξιοποίθςθσ νζων προτάςεων, ςυνεργειϊν κ.α. που μπορεί να
προκφψουν.
6.
Οι πικανοί-ενδεικτικοί κεματικοί άξονεσ τίκενται μζςω ςχεδίου προγραμματιςμοφ
το οποίο κακορίηεται με ΥΑ και παρουςιάηεται ςτα ςχολεία με οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ και
ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των Διευκυντϊν των ςχολείων από τα ςτελζχθ του ΠΕΚΕΣ.
7.
Στο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων αποτυπϊνει τθν κριτικι
αποτίμθςθ του παραγόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου ςτθ ςχολικι μονάδα, με μοναδικό
ςκοπό τθ βελτίωςι του προσ όφελοσ των μερϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Εςτιάηει ιδιαίτερα
ςτθν αποτελεςματικι επίτευξθ των διατυπωμζνων ςτόχων, ςτον εντοπιςμό των
προβλθμάτων και δυςκολιϊν που ενδεχομζνωσ προζκυψαν ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ
εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ κακϊσ και ςτον τρόπο αντιμετϊπιςισ τουσ, ϊςτε τα νζα
δεδομζνα να αποτελζςουν πθγι ανατροφοδότθςθσ.
8.
Η ςχολικι μονάδα κοινοποιεί τον προγραμματιςμό και τθν αποτίμθςθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο οικείο ΠΕΚΕΣ.

Δομζσ Υποςτήριξησ Εκπαιδευτικοφ Ζργου
1. ΡΕ.Κ.Ε.Σ.
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Σε κάκε Ρεριφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ (ΠΔΕ) λειτουργοφν Ρεριφερειακά
Κζντρα Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με ζργο τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, τθν
επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν, τθν οργάνωςθ τθσ
επιμόρφωςθσ και τθν υποςτιριξθ του προγραμματιςμοφ και τθσ αποτίμθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ. Κάκε ΠΕΚΕΣ ζχει
ωσ ζδρα τθν ζδρα τθσ ΠΔΕ και διακζτει γραμματειακι υποςτιριξθ.
Το ΠΕΚΕΣ ςτελεχϊνεται από Περιφερειακοφσ Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και
Επιμόρφωςθσ, ανά κλάδο και ειδικότθτα, με αυξθμζνα ακαδθμαϊκά και διοικθτικά
προςόντα, οι οποίοι επιλζγονται από το Συμβοφλιο Επιλογισ. Με απόφαςθ του ιδίου
Συμβουλίου Επιλογισ ζνασ εκ των Περιφερειακϊν Συντονιςτϊν ορίηεται Οργανωτικόσ
Συντονιςτισ. Οι Οργανωτικοί Συντονιςτζσ των ΠΕΚΕΣ ζχουν άμεςθ επικοινωνία με το ΙΕΠ και
το ΥΠΠΕΘ κατά περίπτωςθ.
Ο αρικμόσ ςτελεχϊν του ΠΕΚΕΣ εξαρτάται από το πλικοσ των ςχολικϊν μονάδων, των
μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν κάκε ΠΔΕ. Στισ ΠΔΕ Αττικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ
λειτουργοφν περιςςότερα του ενόσ ΠΕΚΕΣ. Με ΥΑ κακορίηονται ο αρικμόσ των ΠΕΚΕΣ ανά
ΠΔΕ και ο αρικμόσ ανά κλάδο και ειδικότθτα των Περιφερειακϊν Συντονιςτϊν ανά ΠΔΕ.
Τα ΠΕΚΕΣ ενςωματϊνουν τισ αρμοδιότθτεσ των υφιςταμζνων Περιφερειακϊν
Κζντρων Επιμόρφωςθσ (ΠΕΚ), των Προϊςταμζνων Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ
Κακοδιγθςθσ και των Σχολικϊν Συμβοφλων. Οι υποδομζσ των ΠΕΚ υπάγονται ςτισ
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και αξιοποιοφνται από τα ΠΕΚΕΣ για τθν
πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων και άλλων δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο του
ςχεδιαςμοφ και του προγραμματιςμοφ των δράςεϊν τουσ.
Οργάνωςη και Λειτουργία ΡΕ.Κ.Ε.Σ.
Ζργο του ΠΕΚΕΣ είναι ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του με
ςτόχο: α) τθν υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, β) τθ ςτιριξθ όλων των παραγόντων
τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, γ) τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δ) τθν επιςτθμονικι/
παιδαγωγικι κακοδιγθςθ αυτϊν, ε) τθν υποςτιριξθ του προγραμματιςμοφ και τθσ
αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ του,
ςτ) τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των εκπαιδευτικϊν να αντιμετωπίηουν οι ίδιοι και να
επιλφουν προβλιματα και να ςυνεργάηονται με όλουσ τουσ παράγοντεσ του εςωτερικοφ
και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ.
Ειδικότερα:
1.
Σε κάκε ΠΕΚΕΣ ορίηεται Οργανωτικόσ Συντονιςτισ με τον Αναπλθρωτι του, εκ των
Περιφερειακϊν Συντονιςτϊν, με απόφαςθ του Συμβουλίου Επιλογισ. Ο Οργανωτικόσ
Συντονιςτισ βρίςκεται ςε άμεςθ επικοινωνία με το ΙΕΠ, προκειμζνου για τον ςυντονιςμό
του Περιφερειακοφ και Εκνικοφ Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ.
2.
Οι Περιφερειακοί Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και Επιμόρφωςθσ
αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ υποςτιριξθσ ςυγκεκριμζνων ςχολικϊν μονάδων ςε όλεσ τισ
φάςεισ προγραμματιςμοφ και αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και ζχουν τθ γενικι
επιςτθμονικι και παιδαγωγικι εποπτεία των εκπαιδευτικϊν.
3.
Το ΠΕΚΕΣ ςχεδιάηει τον προγραμματιςμό των δράςεϊν του ςυνδυάηοντασ τισ
κεντρικζσ προτάςεισ του εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν επιμόρφωςθ με τισ
ανάγκεσ που προκφπτουν από τον προγραμματιςμό και τα αιτιματα των ςχολείων τθσ
περιοχισ ευκφνθσ του. Επίςθσ, διενεργεί διαμορφωτικι και τελικι αποτίμθςθ του ζργου
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του με εκκζςεισ για τθν επανεξζταςθ τθσ δράςθσ του και τθ ςυνεχι βελτίωςθ του ζργου
του. Ο προγραμματιςμόσ και θ αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ του ΠΕΚΕΣ
υποβάλλονται ςτο ΥΠΠΕΘ και ςτο ΙΕΠ.
4.
Ο προγραμματιςμόσ δράςθσ του ΠΕΚΕΣ περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό υποςτιριξθσ
του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων περιοχισ ευκφνθσ του κακϊσ και τθσ
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν τουσ, ςφμφωνα με τον οποίο οι Περιφερειακοί
Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και Επιμόρφωςθσ όλων των ειδικοτιτων ςυνεργαηόμενοι
κατά περίπτωςθ:

 Οργανϊνουν και υλοποιοφν επιμορφωτικά προγράμματα για όλουσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ, είτε ςε ςυνεργαςία με το ΙΕΠ, είτε με δικό τουσ ςχεδιαςμό για κζματα που
προζκυψαν μετά τθν καταγραφι των αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων περιοχισ ευκφνθσ
τουσ. Για τισ επιμορφωτικζσ δράςεισ αξιοποιοφν ςτελζχθ των οικείων ΚΕΣΥ και ΚΕΑ,
εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα προςόντα ι/και εμπειρία ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, κακϊσ και
το διακζςιμο ανκρϊπινο δυναμικό επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν φορζων τθσ τοπικισ
και ευρφτερθσ κοινωνίασ
 Οργανϊνουν τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα ςφγχρονα επιςτθμονικά,
παιδαγωγικά και διδακτικά κζματα και ενθμερϊνουν για τα προγράμματα Σπουδϊν, τα νζα
βιβλία, τισ αλλαγζσ ςτα αναλυτικά προγράμματα και ςτουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ
μακθμάτων και μακθτϊν.
 Μεριμνοφν, ςε ςυνεργαςία με τα οικεία ΚΕΣΥ, για τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων
ςχολικισ αποτυχίασ, διαρροισ μακθτϊν, ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, κ.α. βοθκϊντασ να
εφαρμοςτοφν αντιςτακμιςτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.
 Παρακολουκοφν και ςτθρίηουν τθ λειτουργία των εργαςτθρίων και των ςχολικϊν
βιβλιοκθκϊν και ςυντονίηουν τθν αξιοποίθςθ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ςε επίπεδο
Διεφκυνςθσ από όλα τα ςχολεία.
 Μεριμνοφν για τθν υποςτιριξθ όλων των εκπαιδευτικϊν, κζτοντασ ςτθ διάκεςι
τουσ εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίθςθ και φροντίηουν ϊςτε το εκπαιδευτικό υλικό που
παράγεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ να αναρτάται ςτα θλεκτρονικά αποκετιρια, ϊςτε να
είναι ςτθ διάκεςθ όλων.
 Στθρίηουν, ςε ςυνεργαςία με τα ΚΕΑ, τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων ςτθ διοργάνωςθ
προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων για κζματα περιβάλλοντοσ, πολιτιςμοφ και
υγείασ.
 Μεριμνοφν, ςε ςυνεργαςία με τα οικεία ΚΕΣΥ, για τθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ
αποκλειςμοφ και διακρίςεων και τθν προϊκθςθ τθσ ενταξιακισ εκπαίδευςθσ, ενιςχφοντασ
και ςτθρίηοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ με επιμορφϊςεισ .
 Οργανϊνουν επιμορφωτικά ςεμινάρια για γονείσ.
 Μελετοφν τον προγραμματιςμό δράςθσ και τθν αποτίμθςθ του ζργου των οικείων
ΚΕΣΥ και ΚΕΑ, προτείνουν παρεμβάςεισ, υποςτθρίηουν και αξιολογοφν το ζργο τουσ.
5.
Τα ΠΕΚΕΣ ςε ςυνεργαςία με τα «Περιφερειακά Συμβοφλια Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ» διαμορφϊνουν προγράμματα ενεργισ εμπλοκισ και ςυνεργαςίασ των
ςχολικϊν μονάδων και των υποςτθρικτικϊν δομϊν (ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ) με τα προγράμματα
Σπουδϊν και Ζρευνασ που πραγματοποιοφνται από τα Πανεπιςτθμιακά και Τεχνολογικά
Ιδρφματα.

2. Κ.Ε.Σ.Υ.
Σε κάκε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ λειτουργεί, κοινό και για τισ δφο βακμίδεσ
εκπαίδευςθσ, Κζντρο Εκπαιδευτικισ & Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.), το
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οποίο παρζχει υποςτιριξθ ςτο ςφνολο τθσ ςχολικισ και ευρφτερθσ κοινότθτασ τθσ περιοχισ
ευκφνθσ του (ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
εκπαιδευτικοφσ, γονείσ, μακθτζσ, τοπικι κοινότθτα) ςε πολλαπλά επίπεδα (πρόλθψθ,
αξιολόγθςθ, ειςιγθςθ, παρζμβαςθ, ενθμζρωςθ-επιμόρφωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ) με ςτόχο
τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ όλων ανεξαιρζτωσ των μακθτϊν ςτο εκπαιδευτικό
αγακό. Ανάμεςα ςτισ πολυδιάςτατεσ αρμοδιότθτζσ του φορζα περιλαμβάνονται και οι
κάτωκι:
α) θ υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων και θ παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ,
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, ςε ηθτιματα βζλτιςτθσ διδακτικισ πρακτικισ,
αναπθρίασ ι/και ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ,
ενδυνάμωςθσ ςυγκεκριμζνων μελϊν ι ευάλωτων ομάδων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ,
ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ όλων των μακθτϊν, ενίςχυςθσ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ και
αποφυγισ τθσ ςχολικισ διαρροισ κακϊσ και ομαλισ μετάβαςθσ ςτθν ενιλικθ ηωι και τθν
αγορά εργαςίασ και εφαρμογισ λοιπϊν επιςτθμονικϊν, κοινωνικϊν και άλλων
υποςτθρικτικϊν μζτρων για το ςφνολο των μακθτϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
β) παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ γονείσ ςε ςχζςθ με ηθτιματα
υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ μάκθςθσ, οργάνωςθσ τθσ μελζτθσ, υποςτιριξθσ των μακθτϊν,
ςυνεργαςίασ με το ςχολείο
γ) θ ανίχνευςθ, θ διαπίςτωςθ και θ ςυνεκτίμθςθ του είδουσ των δυςκολιϊν αλλά και
των πικανϊν φραγμϊν ςτθ μάκθςθ και ςτθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ που
αντιμετωπίηουν τα άτομα με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αλλά και το
ςφνολο των μακθτϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ
δ) θ ςυνεκτίμθςθ με τθ ςχολικι κοινότθτα ηθτθμάτων που αφοροφν, αφενόσ, τθν
κατάταξθ, τθν εγγραφι τθ φοίτθςθ μακθτϊν ςε κατάλλθλα ςχολικά πλαίςια και, αφετζρου,
τθν αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνων μεκόδων και μζςων περαιτζρω υποςτιριξθσ τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο (π.χ. παροχι τεχνικϊν
βοθκθμάτων ςε μακθτζσ, αντικατάςταςθ γραπτϊν δοκιμαςιϊν, διαφοροποίθςθ τθσ
διδαςκαλίασ, αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτθν εκπαίδευςθ κ.ο.κ.)
ε) ο ςχεδιαςμόσ επιμορφωτικϊν δράςεων, ςε ςυνεργαςία με το ΠΕΚΕΣ & το ΚΕΑ,
προσ όφελοσ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, θ προϊκθςθ ςυνεργαςιϊν και
ανάμεςα ςτα ςχολεία, τισ οικογζνειεσ και τουσ φορείσ τθσ τοπικισ και ευρφτερθσ κοινωνίασ
κακϊσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ ςε κζματα διαφορετικότθτασ,
ψυχοκοινωνικισ υγείασ και ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ
ςτ) θ αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ και επιμορφωτικοφ
ζργου, ςτθν οργάνωςθ Ηλεκτρονικϊν Δικτφων μάκθςθσ και επικοινωνίασ για τθν ςχολικι
κοινότθτα και θ τεχνικι υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων.
Τα ΚΕΣΥ ενςωματϊνουν τισ αρμοδιότθτεσ των υφιςτάμενων δομϊν ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ,
ΚΕΣΥΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ και εδρεφουν ςτισ ζδρεσ των υφιςτάμενων ΚΕΔΔΥ.
Τα Εργαςτθριακά Κζντρα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΕΚΦΕ) ενςωματϊνονται ςτα
Εργαςτθριακά Κζντρα (ΕΚ) και λειτουργοφν ςτα πλθςιζςτερα ΕΚ ι ςε αυτά που ενδείκνυνται
λόγω κτιριακϊν υποδομϊν υποςτθρίηοντασ το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με ςκοπό τθν προαγωγι τθσ
εργαςτθριακισ και πειραματικισ διδαςκαλίασ, τθν αξιοποίθςθ των ςχολικϊν εργαςτθρίων
και τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν.
Διοίκηςη - Στελζχωςη
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Το ΚΕΣΥ διοικείται από Προϊςτάμενο, ο οποίοσ επιλζγεται με διαδικαςίεσ κρίςθσ από
Περιφερειακό Συμβοφλιο Επιλογισ.
Το ΚΕΣΥ ςτελεχϊνεται, από εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ κατόπιν αίτθςισ τουσ με μετάκεςθ ι απόςπαςθ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ
των υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, με προςόντα ςτθ ςχολικι ψυχολογία ι ςτθ ςυμβουλευτικι ι
ςτθν ειδικι αγωγι, κακϊσ και ςχολικοφσ ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ,
λογοκεραπευτζσ ι/και άλλεσ ειδικότθτεσ, με εκπαιδευτικι υπθρεςία πζντε (5) ετϊν εκ των
οποίων τα τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα.
Για τθν τοποκζτθςθ των εκπαιδευτικϊν και των μελϊν του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ λαμβάνεται υπόψθ θ προχπθρεςία ςε ΣΜΕΑΕ ι ΚΕΔΔΥ ι ΣΣΝ ι ΚΕΣΥΠ ι
ΚΕΠΛΗΝΕΤ.
Με ΥΑ κακορίηονται ο κανονιςμόσ λειτουργίασ του ΚΕΣΥ κακϊσ και ο αρικμόσ των
οργανικϊν κζςεων των εκπαιδευτικϊν και του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ανά
κλάδο και ειδικότθτα για κάκε ΚΕΣΥ, ςε αναλογία αντίςτοιχθ με τθ δυναμικότθτα κάκε
Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Οι υφιςτάμενεσ οργανικζσ κζςεισ ςε κάκε ΚΕΔΔΥ των εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ
διατθροφνται ωσ ζχουν και μεταφζρονται ςτον νζο φορζα. Σε περίπτωςθ που ςτο νζο
φορζα δεν προβλζπονται κάποιεσ από τισ υφιςτάμενεσ οργανικζσ κζςεισ, οι κζςεισ αυτζσ
μετατρζπονται ςε προςωποπαγείσ και διατθροφνται μζχρι τθν υπθρεςιακι αποχϊρθςθ των
κατεχόντων τισ ςυγκεκριμζνεσ οργανικζσ κζςεισ (μετάκεςθ ι ςυνταξιοδότθςθ), οπότε οι
κζςεισ αυτζσ καταργοφνται.
Πργανα διοίκηςησ του Κ.Ε.Σ.Υ.
Όργανα διοίκθςθσ του ΚΕΣΥ είναι ο Προϊςτάμενοσ και ο Σφλλογοσ Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ.
Ρροϊςτάμενοσ του Κ.Ε.Σ.Υ.
Προϊςτάμενοσ του ΚΕΣΥ αςκεί διοικθτικά, επιςτθμονικά και παιδαγωγικά
κακικοντα. Αναφζρεται διοικθτικά ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και
επιςτθμονικά και παιδαγωγικά ςτο οικείο ΠΕΚΕΣ. Επιτελεί το ρόλο του ςυνεργαηόμενοσ με
το ΠΕΚΕΣ, τον Σφλλογο Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ, το οικείο ΚΕΑ, τα ςτελζχθ και τισ
υπθρεςίεσ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ, τουσ διευκυντζσ/προϊςταμζνουσ των ςχολικϊν
μονάδων, τουσ εκπροςϊπουσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και τουσ φορείσ τθσ τοπικισ
και ευρφτερθσ κοινωνίασ.
Ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ του ςχεδιαςμοφ και του ςυντονιςμοφ τθσ υλοποίθςθσ
του προγραμματιςμοφ δράςθσ, κακϊσ και τθσ κριτικισ αποτίμθςθσ του ζργου του ΚΕΣΥ, ςε
ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ.
Συμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του οικείου ΠΕΚΕΣ, ενθμερϊνεται για τισ
προτεραιότθτεσ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και ενθμερϊνει για τισ ιδιαιτερότθτεσ των
ςχολικϊν μονάδων περιοχισ ευκφνθσ τουσ.
Ο

Σφλλογοσ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ του Κ.Ε.Σ.Υ.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μζλθ του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που
υπθρετοφν ςτο ΚΕΣΥ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςυγκροτοφν τον Σφλλογο
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ.
Ο Σφλλογοσ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ του ΚΕΣΥ:
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 Συνεδριάηει, με ευκφνθ του Προϊςταμζνου, τακτικά τουλάχιςτον δφο (2) φορζσ το
μινα και ζκτακτα φςτερα από πρόςκλθςθ του Προϊςταμζνου ι φςτερα από ςχετικό αίτθμα
προσ τον Προϊςτάμενο του 1/3 των μελϊν του.

 Ζχει τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ του προγραμματιςμοφ δράςθσ και τθσ
κριτικισ αποτίμθςθσ του ζργου του ΚΕΣΥ. Κατά τισ ςυνεδριάςεισ ςχεδιαςμοφ του
προγραμματιςμοφ δράςθσ του ΚΕΣΥ μετζχει ο Συντονιςτισ Λειτουργίασ του οικείου ΚΕΑ.

 Αποφαςίηει τθ ςυγκρότθςθ των διεπιςτθμονικϊν ομάδων φςτερα από ειςιγθςθ
του Προϊςταμζνου, και κακορίηει το ζργο τουσ ανά τομζα, περιοχι και κεματικι ευκφνθ

 Οργανϊνει το ςφνολο των παρεμβάςεων του ΚΕΣΥ ςε επίπεδο πρόλθψθσ,
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ςχολικϊν μονάδων, αξιολόγθςθσ και διάγνωςθσ,
επιμόρφωςθσ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ,
 Συμμετζχει ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που
οργανϊνονται ςε ςυνεργαςία με το οικείο ΠΕΚΕΣ και ΚΕΑ.
Διοικητικόσ Γραμματζασ του Κ.Ε.Σ.Υ.
Σε κάκε ΚΕΣΥ υπθρετεί διοικθτικόσ γραμματζασ, ο οποίοσ αςκεί κακικοντα
διοικθτικισ και γραμματειακισ υποςτιριξθσ του ΚΕΣΥ και είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ
του αρχείου και των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων του Συλλόγου Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ και των διεπιςτθμονικϊν ομάδων. Οι υπθρετοφντεσ ωσ διοικθτικοί γραμματείσ
ςτα ΚΕΔΔΥ διατθροφν τισ κζςεισ τουσ ςτα ΚΕΣΥ.

3. Κζντρα Εκπαίδευςησ για την Αειφορία (ΚΕΑ)
Τα Κζντρα Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (ΚΕΑ) είναι θ μετεξζλιξθ των Κζντρων
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ) και ςε αυτά ενςωματϊνονται οι αρμοδιότθτεσ των
Υπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων και
Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων. O ρόλοσ των ΚΕΑ διαφοροποιείται και θ κεματολογία τουσ
διευρφνεται, ϊςτε να αποτελζςει ζνα ολοκλθρωμζνο διεπιςτθμονικό πεδίο με μεγαλφτερθ
ζμφαςθ ςε όλουσ κλάδουσ που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ για τθν αειφορία.
Σε επίπεδο Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ λειτουργεί, κοινό και για τισ δφο βακμίδεσ,
Κζντρο Εκπαίδευςησ για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) με ζργο τθν υποςτιριξθ των ςχολικϊν
μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε κζματα ςχετικά με τθν
εκπαίδευςθ για το περιβάλλον και τθν αειφορία.
Στο πλαίςιο αυτό τα ΚΕΑ ζχουν ωσ αποςτολι:
α) Τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για μακθτζσ και
εκπαιδευτικοφσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ των ΚΕΑ, ςε επιλεγμζνα πεδία και ςτα ςχολεία.
β) Τθν υιοκζτθςθ και προβολι προςεγγίςεων ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ που είναι
βιωματικζσ/ επικοινωνιακζσ/ενεργθτικζσ/αλλθλεπιδραςτικζσ, προςανατολιςμζνεσ ςτθν
εμπλοκι ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με τθν ευρφτερθ κοινότθτα.
γ) Τθν παραγωγι και τθ διάκεςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και τθν
κοινότθτα ςε ζντυπθ ι/και ψθφιακι μορφι.
δ) Τθν ανάπτυξθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και τθν παροχι επιμόρφωςθσ ςε
εκπαιδευτικοφσ, είτε δια ηϊςθσ είτε εξ αποςτάςεωσ.
ε) Τθ διάκεςθ των υποδομϊν τουσ αφενόσ ςε ςχολικζσ και εκπαιδευτικζσ ομάδεσ για
τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων, αφετζρου ςτθν τοπικι
κοινωνία για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν (ΠΕ/ΕΑ) δραςτθριοτιτων.
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κ) Τθ ςυνεργαςία με ΑΕΙ και ΤΕΙ για ςχετικζσ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Στελζχωςη
Κάκε ΚΕΑ ςτελεχϊνεται από Παιδαγωγικι Ομάδα ςυνολικά πζντε (5) εκπαιδευτικϊν,
με κθτεία τριϊν (3) ετϊν, οι οποίοι επιλζγονται από Περιφερειακό Συμβοφλιο Επιλογισ
φςτερα από πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με εκπαιδευτικι υπθρεςία
ζξι (6) ετϊν εκ των οποίων τα πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ ζχουν αςκιςει διδακτικά
κακικοντα ςτθν Πρωτοβάκμια και ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Προκειμζνου να
διαςφαλιςκεί ο διεπιςτθμονικόσ χαρακτιρασ τθσ ςφνκεςθσ τθσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ τα
ΚΕΑ ςτελεχϊνονται τουλάχιςτον από δφο (2) εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ και δφο (2)
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνασ (1) εξ αυτϊν να είναι κλάδου
ΠΕ60 ι ΠΕ70. Επίςθσ, τουλάχιςτον ζνασ εκ των ανωτζρω εκπαιδευτικϊν είναι ειδικότθτασ
Πλθροφορικισ (ΠΕ19-20).
Για τθ ςτελζχωςθ των ΚΕΑ λαμβάνονται υπόψθ: α) οι ςπουδζσ ςε κζματα
εκπαίδευςθσ για τθν αειφορία και β) θ προχπθρεςία ςε ΚΠΕ ι ςε κζςεισ Υπευκφνων
Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Πολιτιςτικϊν
προγραμμάτων.
Σε κάκε ΚΕΑ ζνασ εκπαιδευτικόσ από τθν πενταμελι Παιδαγωγικι Ομάδα ορίηεται ωσ
Υπεφκυνοσ Λειτουργίασ του ΚΕΑ με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Επιλογισ. Με
τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται και ο Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Λειτουργίασ του ΚΕΑ.
Καθήκοντα Υπεφθυνου Λειτουργίασ ΚΕΑ
Ο Υπεφκυνοσ Λειτουργίασ του ΚΕΑ αςκεί διοικθτικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά
κακικοντα, είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. Ζχει διοικθτικό προϊςτάμενο τον
Προϊςτάμενο του ΚΕΣΥ και επιςτθμονικά και παιδαγωγικά αναφζρεται ςτο οικείο ΠΕΚΕΣ.
Μεριμνά για τθν προϊκθςθ και υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, τον
ςχεδιαςμό του προγραμματιςμοφ δράςθσ και αποτίμθςθσ του ζργου του ΚΕΑ και τθ
βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του.
Ειδικότερα :
 Εκπροςωπεί ςτθ ςυνεργαςία με τα οικεία ΠΕΚΕΣ & ΚΕΣΥ, με άλλα ΚΕΑ και με φορείσ
τθσ επιςτθμονικισ και τοπικισ κοινότθτασ (ΟΤΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνθτικά κζντρα, μουςεία,
πολιτιςτικά κζντρα και άλλουσ φορείσ που υποςτθρίηουν τισ δράςεισ τόςο του ΚΕΑ όςο και
των ςχολικϊν μονάδων),
 Είναι υπεφκυνοσ για τθν αποςτολι του προγραμματιςμοφ δράςθσ του ΚΕΑ ςτο
οικείο ΠΕΚΕΣ και ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του ΠΕΚΕΣ εφόςον προςκαλείται για κζματα
που αφοροφν ςτθν αρμοδιότθτά του,
 Συνεργάηεται με το οικείο ΚΕΣΥ ςυμμετζχοντασ ςτισ ςυςκζψεισ για τον
προγραμματιςμό δράςθσ του ΚΕΣΥ, κακϊσ και ςε όλεσ τισ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ του
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ του οικείου ΚΕΣΥ, προκειμζνου για τθν αλλθλοενθμζρωςθ
ςχετικά με τισ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ και τον
ςυντονιςμό για τθν υποςτιριξθ αυτϊν,
 Φροντίηει για τθν από κοινοφ οργάνωςθ με το ΚΕΣΥ επιμορφωτικϊν δράςεων για
τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ και τθν υποςτιριξθ των προγραμμάτων
που υλοποιοφν οι ςχολικζσ μονάδεσ.
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Καθήκοντα Ραιδαγωγικήσ Ομάδασ ΚΕΑ
Η Παιδαγωγικι Ομάδα ςυνζρχεται ςε τακτικζσ ςυνεδριάςεισ τουλάχιςτον δφο (2)
φορζσ το μινα και ζκτακτα φςτερα από πρόςκλθςθ του Υπεφκυνου Λειτουργίασ ι φςτερα
από ςχετικό αίτθμα του 1/3 των μελϊν του. Όλα τα μζλθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ
ςυμπεριλαμβανομζνου και του Υπευκφνου Λειτουργίασ ςυμμετζχουν ιςότιμα με προτάςεισ
και ςυναποφαςίηουν για τον προγραμματιςμό του ζργου του ΚΕΑ, για τισ δράςεισ που
πρόκειται να υλοποιθκοφν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και φροντίηουν με
τισ ειςθγιςεισ τουσ και τισ αποφάςεισ τουσ να περιλαμβάνεται και να αποτυπϊνεται ςτο
περιεχόμενο των προγραμμάτων και των δράςεων του ΚΕΑ κζματα από τον ιδιαίτερο τομζα
ευκφνθσ τουσ.
Συγκεκριμζνα θ Παιδαγωγικι Ομάδα:
 Αποφαςίηει για τον προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ, τθν υλοποίθςθ, τθ
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ και τελικι αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ και επιμορφωτικοφ
ζργου του ΚΕΑ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ για αειφορία,
 Σχεδιάηει και υλοποιεί τα προγράμματα που παρζχει το ΚΕΑ και ςυμμετζχει ςτθν
παραγωγι του απαιτοφμενου εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν υποςτιριξθ των
προγραμμάτων, κακϊσ και για τθν παραγωγι επιμορφωτικοφ – εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε
ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι,
 Αξιολογεί και προτείνει τροποποιιςεισ-βελτιϊςεισ των προγραμμάτων ςφμφωνα με
τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία,
 Ιδρφει και ςυντονίηει Δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εκνικά και διεκνι) του ΚΕΑ και
αποφαςίηει τθ ςυμμετοχι του ΚΕΑ ςε Δίκτυα άλλων ΚΕΑ ι ςχολικϊν μονάδων,
 Μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ και
επιμορφωτικοφ ζργου, ςτθν οργάνωςθ Ηλεκτρονικϊν Δικτφων μάκθςθσ και επικοινωνίασ
για τθν ςχολικι κοινότθτα, για τθ διαδικτυακι ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν
(μζςω λειτουργίασ ιςτοςελίδασ, ςελίδασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, κλπ).

ΕΡΙΛΟΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συςτατικά ςτοιχεία τθσ πρόταςθσ για τθν επιλογι των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ
είναι: α) θ ςφνδεςθ των κριτθρίων τθσ επιλογισ ςτελεχϊν με το ζργο για το οποίο
προορίηονται, β) ο διαμορφωτικόσ ρόλοσ τθσ αξιολόγθςθσ αυτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
κθτείασ τουσ και κατά το ςτάδιο τθσ επιλογισ τουσ και γ) θ διαςφάλιςθ τθσ διαρκοφσ
ανατροφοδότθςθσ των ςτελεχϊν ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ με τθν κακιζρωςθ ανϊτατου
ορίου δφο ςυνεχϊν κθτειϊν ςτθν ίδια κζςθ ςτελζχουσ.
Το εκπαιδευτικό ςφςτθμα χρειάηεται ζναν αξιόπιςτο μθχανιςμό επιλογισ που
ταυτόχρονα κα προβλζπει διεργαςίεσ διαμόρφωςθσ και αξιολόγθςθσ ςτελεχϊν, που να
είναι ςε κζςθ:
Α) Να κατανοοφν τθν πολυπλοκότθτα τθσ μάκθςθσ και τθ ςυςτθμικότθτα τθσ
εκπαίδευςθσ, τθν αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο διδακτικό, ςτο παιδαγωγικό και ςτο
κοινωνικό πλαίςιο, τθν κουλτοφρα των ςχολικϊν μονάδων
Β) Να πλαιςιϊνουν τισ παρατθριςεισ και να ςχεδιάηουν ρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ για
τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά και τουσ γονείσ μζςα ςτο ςφςτθμα των αλλθλεπιδράςεϊν τουσ
και των γνωςτικϊν ςχζςεων που οικοδομοφν και
Β) Να προνοοφν για τθν αποτελεςματικι προςαρμογι και αξιοποίθςθ μοντζλων
διεπιςτθμονικισ, τεχνολογικισ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ςχολικϊν μονάδων
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και να μποροφν κατά ςυνζπεια να ςχεδιάηουν διαδικαςίεσ αναςτοχαςμοφ και αναηιτθςθσ
βελτιωτικϊν ρυκμίςεων ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ.
Ο τρόποσ επιλογισ και αξιολόγθςθσ των ςτελεχϊν πρζπει να ανταποκρίνεται ςτον
πολφπλοκο ρόλο που καλοφνται να επιτελζςουν και ωσ εκ τοφτου οποιοδιποτε ςφςτθμα
πρζπει να λάβει υπόψθ το βακμό ποικιλίασ και πολυπλοκότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου.
Συνεπϊσ :
1. Οι πθγζσ μοριοδότθςθσ κατά τθ διαδικαςία επιλογισ πρζπει να είναι ικανζσ να
καταγράφουν αφενόσ τθν ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι πορεία χωρίσ μονοδιάςτατθ
βαρφτθτα μίασ περιοχισ και ενόσ τφπου προςόντων και αφετζρου τθν ικανότθτα των
υποψιφιων ςτελεχϊν ωσ προσ το να ςυνδζουν ςπουδζσ και εμπειρία για τθν κατανόθςθ
τθσ πολυπλοκότθτασ των εκπαιδευτικϊν φαινομζνων και τθν αναγνϊριςθ των ςθμείων
δυςλειτουργίασ του παιδαγωγικοφ ζργου και
2. Η αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, πρζπει να είναι
αμφίδρομθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κρίςθ των υφιςταμζνων και των προϊςταμζνων και να
αποτιμά το ζργο των ςτελεχϊν ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ βελτιωτικϊν
παρεμβάςεων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του ζργου των εκπαιδευτικϊν και τθσ ανκεκτικότθτασ
τθσ ςχολικισ μονάδασ, με ςεβαςμό και ςυμμετοχι όλων των παραγόντων.
3. Οι εκπαιδευτικοί τησ τάξησ δεν αξιολογοφνται.

ΣΥΝΟΨΗ
Η πρόταςθ προςανατολίηεται ςτθν αντικατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ, που εξάντλθςε
ό,τι κετικό είχε να δϊςει ανταποκρινόμενο, ςτο βακμό που μπόρεςε, ςτισ ανάγκεσ των
προθγοφμενων εποχϊν με ζντονο τον προςωπικοκεντρικό χαρακτιρα, μεταφζροντασ
μοιραία τισ όποιεσ προςωπικζσ αδυναμίεσ και ςκοπιμότθτεσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Οι
κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του παρόντοσ και του μζλλοντοσ απαιτοφν μια άλλθ
δομι παιδαγωγικισ ςτιριξθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ κακϊσ και τθν ανάπτυξθ μιασ νζασ
κουλτοφρασ, που κα βαςίηεται ςτθν ςυνεργαςία και τθ ςυλλογικότθτα.
Οι εκπαιδευτικζσ δομζσ ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ & ΚΕΑ ςυνδεόμενεσ άμεςα και οριηόντια με τισ
ςχολικζσ μονάδεσ, δθμιουργοφν τισ βζλτιςτεσ προχποκζςεισ για μια διαλεκτικι ςχζςθ
μεταξφ τουσ που κα επιτρζπει τθ ςυνζνωςθ δυνάμεων, παιδαγωγικϊν και μακθςιακϊν
εργαλείων, εμπειριϊν και επιςτθμονικϊν γνϊςεων από ποικίλα πεδία με ςτόχο τισ
κεωρθτικζσ ςυγκλίςεισ που οδθγοφν ςε κοινζσ οπτικζσ και δράςεισ. Η δυναμικι τζτοιων
αλλθλοεξαρτϊμενων
ςυνεργαςιϊν
που
τισ
χαρακτθρίηει
θ
ιςοτιμία,
θ
ςυμπλθρωματικότθτα, οι ςυντονιςμζνεσ δράςεισ για κοινοφσ ςτόχουσ, θ ανοιχτι
επικοινωνία και θ κοινι λιψθ αποφάςεων για τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικισ και αειφορικισ
κουλτοφρασ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, προςδίδει προςτικζμενθ αξία ςτθ ςχολικι
κοινότθτα και ςυνολικά ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και κατατείνει ςε ριηικι μεταρρφκμιςθ.
Προφανϊσ, θ κεςμοκζτθςθ ενόσ τζτοιου πλαιςίου που κακιερϊνει διαφορετικζσ
αντιλιψεισ για τον ρόλο των ςυλλόγου διδαςκόντων και των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και
τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία, ςτθρίηεται ςτθ δράςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ βάςθσ και
ςυμβάλλει ςτθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των ςχολείων. Προχποκζτει,
επίςθσ, τθν ακφρωςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ ατομικήσ αξιολόγηςησ των
εκπαιδευτικών και τησ εξωτερικήσ αξιολόγηςησ των ςχολείων (ΡΔ 152) που οδθγεί ςτθν
κατθγοριοποίθςι τουσ.
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Με τη δημιουργία τησ νζασ δομήσ υποςτήριξησ του εκπαιδευτικοφ ζργου:
1.
Περιορίηεται θ κάκετθ εξάρτθςθ των ςχολικϊν μονάδων από τθν κεντρικι διοίκθςθ
και διαςφαλίηεται θ ενότθτα υπθρεςιϊν και δομϊν.
2.
Μειϊνεται ο όγκοσ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν και βελτιϊνεται το επίπεδο
ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ των ςχολικϊν μονάδων, λόγω μεταφοράσ αρμοδιοτιτων και
αξιοποίθςθσ των τεχνολογικϊν δυνατοτιτων.
3.
Αναδεικνφεται θ ςχολικι μονάδα ςε πρωτογενι παράγοντα προςδιοριςμοφ των
επιμορφωτικϊν και άλλων εκπαιδευτικϊν και παιδαγωγικϊν αναγκϊν τθσ με ςτόχο τθ
βζλτιςτθ λειτουργία τθσ.
4.
Αναπτφςςεται αλλθλεπιδραςτικι (δυναμικι) ςχζςθ μεταξφ του ςχολείου και των
δομϊν υποςτιριξθσ ςε επίπεδο Περιφζρειασ (ΠΕΚΕΣ) & ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ
Εκπαίδευςθσ (ΚΕΣΥ & ΚΕΑ), και οι εκπαιδευτικοί, αντί να απευκφνονται ςτον ζνα και
μοναδικό Σχολικό Σφμβουλο, αιτοφνται υποςτιριξθσ από τισ διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ που
πλαιςιϊνουν τισ εν λόγω δομζσ και εκείνεσ ανταποκρίνονται, προάγοντασ παράλλθλα τισ
αλλαγζσ και καινοτομίεσ που προβλζπονται από τον περιφερειακό και κεντρικό ςχεδιαςμό
τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.
5.
Προβάλλεται θ ολιςτικι προςζγγιςθ ςτθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ
μονάδασ και του πολφπλοκου εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ, μεταβαίνοντασ, ςτθν αντίλθψθ τθσ
ςυςτθμικισ κεϊρθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με ζμφαςθ ςτθ ςτιριξθ τόςο ςε
επίπεδο ςχεδιαςμοφ όςο και λειτουργίασ, τθσ ςχολικισ μονάδασ.
6.
Μεταβιβάηεται θ ευκφνθ υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από το ζνα
πρόςωπο ςε μια διεπιςτθμονικι ομάδα, θ οποία λειτουργεί ωσ κοινότθτα ςφνκεςθσ
γνϊςεων και δεξιοτιτων κακϊσ και ςφνδεςθσ επιςτθμονικϊν πεδίων, με επιδιωκόμενο
αποτζλεςμα τθν ευρεία διερεφνθςθ ενόσ προβλιματοσ και τθ διατφπωςθ πολλϊν
εναλλακτικϊν προςεγγίςεων, ϊςτε με τθ μεγαλφτερθ δυνατι εγκυρότθτα να επιλζγεται θ
κατάλλθλθ κάκε φορά απάντθςθ, προςαρμοςμζνθ ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο τθσ ςχολικισ
μονάδασ.
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