
 
 

26 Απριλίου 2020 

Πολυνομοςχζδιο για τθν Παιδεία: Αποςπαςματικι, χωρίσ ςχζδιο και προοδευτικό 
όραμα, χωρίσ διάλογο, οπιςκοδρομικι προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ! 

Άμεςθ απόςυρςθ του και ζναρξθ ςοβαροφ διαλόγου 
 

Δζκα μινεσ «κυοφοροφςε» θ πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ, το περιβόθτο 
πολυνομοςχζδιο για τθν Παιδεία και το ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα, εν μζςω κορωνοϊοφ. Ζνα νομοςχζδιο 
που είναι μακριά από τισ ανάγκεσ που ζχει ςιμερα θ εκπαίδευςθ κι από το οποίο απουςιάηει 
παντελϊσ, ακόμθ και ςτο ελάχιςτο, το όραμα για τθν παιδεία του παρόντοσ και του μζλλοντοσ. 

Σο πολυδιαφθμιςμζνο νομοςχζδιο επιχειρεί μια νεοςυντθρθτικι οπιςκοδρόμθςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ κι είναι βγαλμζνο από το χρονοντοφλαπο των νόμων τθσ ΝΔ, των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του 
90 (τότε που επανζφεραν τισ γραπτζσ εξετάςεισ ανά εξάμθνο ςτο δθμοτικό ςχολείο). Ξζκαψαν ακόμθ 
και τθν επαναφορά τθσ αναγραφισ τθσ διαγωγισ ςτουσ τίτλουσ των μακθτϊν, για να δείξουν ςτο 
ςυντθρθτικό ακροατιριό τουσ ότι αυτό που πρωτίςτωσ τουσ ενδιαφζρει είναι θ "τάξθ" και θ 
"πεικαρχία" και δευτερευόντωσ ι και κακόλου θ ουςιαςτικι διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και τθσ Παιδείασ. 

Εν μζςω πανδθμίασ, θ κυβζρνθςθ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και θ θγεςία του Τπουργείου 
Παιδείασ δείχνουν το νεοςυντθρθτικό τουσ πρόςωπο, αφοφ φοβοφνται τον ουςιαςτικό διάλογο και 
τθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ κόςμου, για το νομοςχζδιό τουσ κι επιμζνουν να το ψθφίςουν τϊρα που 
τα ςχολεία είναι κλειςτά, τϊρα που ιςχφουν οι περιοριςμοί για τισ ςυγκεντρϊςεισ, πιςτεφοντασ πωσ 
ζτςι δεν κα ζχουν αντιδράςεισ. 

Δεν είχαμε καμιά αμφιβολία, ωσ παράταξθ, ότι οι προτάςεισ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ ΝΔ δεν κα 
ιταν τίποτε άλλο από μια ςυρραφι διατάξεων, από διάφορουσ νόμουσ του παρελκόντοσ και τίποτε, 
το πραγματικά αναγκαίο, που να ανταποκρίνεται ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία, δεν κα υπιρχε. Κι αυτό 
γιατί θ Νζα Δθμοκρατία, ωσ κόμμα, πάντα πολζμθςε ι ιταν αντίκετθ ςε όλεσ τισ ουςιαςτικζσ 
μεταρρυκμίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και τίποτε το καινοτόμο δεν νομοκζτθςε κατά τθ μακρόχρονθ 
κυβερνθτικι τθσ κθτεία. 

Ιταν αντίκετθ με τα Παιδαγωγικά Σμιματα, με τθν κατάργθςθ του επικεωρθτι, με τον 
Ν.1566/1985 που ειςιγαγε τισ ειδικότθτεσ ςτο δθμοτικό ςχολείο, με το ολοιμερο δθμοτικό και 
νθπιαγωγείο, με τα ςχολεία ΕΑΕΠ, με τα νζα αναλυτικά προγράμματα που κακιζρωναν τθν 
περιβαλλοντικι αγωγι, τθν αγωγι υγείασ κλπ. Ιταν αντίκετθ με ό,τι προςπακοφςε να αμβλφνει τισ 
κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά των φτωχότερων κοινωνικοοικονομικϊν 
ςτρωμάτων τθ δυνατότθτα ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ.  

Αυτό φαίνεται, πζρα από τισ διατάξεισ του νομοςχεδίου, και τϊρα ςτθν κακθμερινότθτά μασ, 
όπου δυο μινεσ μετά το κλείςιμο των ςχολείων δεν ζχει δϊςει ακόμα οφτε ζνα φορθτό υπολογιςτι ςτα 
παιδιά των ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων για να μποροφν να μετζχουν ςτθν εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ και περιορίηεται ςε τθλεοπτικζσ φιζςτεσ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ, χωρίσ κανζνα απολφτωσ 
αντίκρυςμα. 



Είναι δε χαρακτθριςτικι, θ κυβερνθτικι αμθχανία και θ ζλλειψθ ςχεδίου, κακϊσ οφτε μια 
διάταξθ για τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ δεν ζχει περιλθφκεί ςτο νομοςχζδιο, παρά το γεγονόσ 
πωσ θ εκπαίδευςθ ουςιαςτικά λειτουργεί αυτό το διάςτθμα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Οι 
«αντιγραφείσ» δυςκολεφονται να λειτουργιςουν, όταν δεν ζχουν διακζςιμα «ςκονάκια» από το 
παρελκόν! 

υγκεκριμζνα με το ςχζδιο νόμου του Τ.ΠΑΛ.Κ.: 
 
 Επιχειρείται πιλοτικά θ δοκιμαςτικι προςκικθ νζων κεματικϊν κφκλων ςτο Νθπιαγωγείο 

και ςτο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δθμοτικοφ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 
καλλιζργειασ ιπιων δεξιοτιτων, δεξιοτιτων ηωισ και δεξιοτιτων τεχνολογίασ και επιςτιμθσ 
ςτουσ μακθτζσ. Με υπουργικι απόφαςθ κα ορίηονται θ χρονικι διάρκεια εφαρμογισ, οι 
ςχολικζσ μονάδεσ και το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτϊν, οι ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν για τθ 
διδαςκαλία των νζων ενοτιτων, ο τρόποσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν και κάκε ςχετικό κζμα. 
Από τισ δικεν καινοτόμεσ αυτζσ κεματικζσ, οι περιςςότερεσ είναι ενταγμζνεσ εδϊ και 
χρόνια ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ είτε ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ είτε ςτο πλαίςιο των 
προγραμμάτων αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ που 
εκπονοφνται ςε ετιςια βάςθ από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
υπευκφνουσ των Διευκφνςεων Π.Ε.. Επικίνδυνα προβλθματικό είναι όμωσ το ενδεχόμενο 
περικοπισ και άλλων ωρϊν διδαςκαλίασ διδακτικϊν αντικειμζνων που 
πραγματοποιοφνται από τον δάςκαλο τθσ τάξθσ, γιατί ςε ςυνδυαςμό με τθ μείωςθ του 
ωραρίου των ςχολείων από τθ ςυγκυβζρνθςθ των ΤΡΛΗΑΝΕΛ θ οποία διατθρείται από τθν 
κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ, οδθγοφν ςε περικοπι πολλϊν κζςεων εργαςίασ και ανοίγουν τον δρόμο 
ςε μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 ςε περιςςότερα ςχολεία, προκειμζνου να καλφψουν το 
εργαςιακό τουσ ωράριο.  
 

 Προβλζπεται θ πιλοτικι εφαρμογι εναςχόλθςθσ μακθτϊν νθπιαγωγείων με τθν αγγλικι 
γλϊςςα μζςω δραςτθριοτιτων, κατά τθ διάρκεια των οποίων οι μακθτζσ αλλθλεπιδροφν με 
εκπαιδευτικό ΠΕ06-Αγγλικισ γλϊςςασ, παρουςία νθπιαγωγοφ. Με υπουργικι απόφαςθ 
ορίηονται θ χρονικι διάρκεια εφαρμογισ τθσ πιλοτικισ δράςθσ, θ διάρκεια εναςχόλθςθσ των 
μακθτϊν με τθν αγγλικι γλϊςςα, ο αρικμόσ και θ γεωγραφικι κατανομι των ςχολικϊν 
μονάδων ςτισ οποίεσ ειςάγεται πιλοτικά θ εναςχόλθςθ αυτι και ρυκμίηεται κάκε κζμα 
ςχετικό με τθν εφαρμογι του πιλοτικοφ προγράμματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 
οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ ςχετικϊν επιμορφωτικϊν και υποςτθρικτικϊν δραςτθριοτιτων. 
φγχρονεσ επιςτθμονικζσ απόψεισ, τονίηουν ότι το Νθπιαγωγείο είναι θ πρϊτθ αλλά και θ 
ςθμαντικότερθ βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ είναι θ πρϊτθ επαφι του νθπίου με το 
ςχολείο, θ οποία κακορίηει και τθ διαμόρφωςθ κετικισ ι αρνθτικισ ςχζςθσ με το ςχολικό 
περιβάλλον και τθ γνϊςθ γενικότερα. Οι εμπειρίεσ των παιδιϊν ςτθν προςχολικι θλικία δεν 
επθρεάηουν μόνο τθν κατοπινι ςχολικι διαδρομι τουσ, αλλά ολόκλθρθ τθ ηωι τουσ, για 
αυτό είναι ςθμαντικό να ζχουν πολλαπλζσ μακθςιακζσ ευκαιρίεσ, να αναπτφςςουν κετικζσ 
ςχζςεισ με άλλα νιπια & ενθλίκουσ, να εξερευνοφν ενδιαφζροντα περιβάλλοντα, όπου ζχουν 
πολλά πράγματα να κάνουν και να μάκουν. 
Θ μάκθςθ τον 21ο αιϊνα, όπωσ τονίηεται ςτον νζο οδθγό ςπουδϊν του νθπιαγωγείου του 
2014, δεν μπορεί να ςτθρίηεται ςε προγράμματα ςπουδϊν που οργανϊνονται, 
αποκλειςτικά, ςφμφωνα με τα γνωςτικά αντικείμενα. Σα παιδιά χρειάηεται να αναπτφξουν 
ικανότθτεσ «κλειδιά» που κα τα βοθκιςουν να αποκτιςουν μια κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ 
μάκθςθ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να μακαίνουν και να εξελίςςονται κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 



ηωισ τουσ. υγκεκριμζνα, τα ςφγχρονα προγράμματα ςπουδϊν καλοφνται να εφοδιάςουν 
τουσ μακθτζσ με τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ, τισ οποίεσ «…χρειάηονται οι πολίτεσ για τθν 
προςωπικι τουσ ολοκλιρωςθ, τθν κοινωνικι ζνταξθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι». Οι ικανότθτεσ 
αυτζσ αποτελοφν ζναν ςυνδυαςμό γνϊςεων, δεξιοτιτων, αξιϊν και ςτάςεων. 
Θ επικοινωνία, θ δθμιουργικι και κριτικι ςκζψθ, θ προςωπικι ταυτότθτα και θ αυτονομία, 
είναι οι ικανότθτεσ που προωκεί το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν και ορίηονται από τθν εκνικι 
και ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν Παιδεία. 
Σο πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο νθπιαγωγείο όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί ζνα δυναμικό 
εργαλείο, ςτα χζρια των νθπιαγωγϊν, διαμορφϊνοντασ ζνα κοινό πλαίςιο για τθ μάκθςθ και 
τθ διδαςκαλία, δίνοντασ όμωσ και τθν ευκαιρία να οργανωκοφν δράςεισ που πθγάηουν από 
τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν, που απαντοφν ςτισ ανάγκεσ και τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά 
χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ τουσ. 
Θ εφαρμογι του Διακεματικοφ Ενιαίου Πλαίςιου Προγραμμάτων πουδϊν (ΔΕΠΠ), το 2002, 
αποτζλεςε μια ςθμαντικι προςπάκεια μετάβαςθσ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ ςτθ φιλοςοφία 
των ςφγχρονων προγραμμάτων ςπουδϊν, που προωκοφν τθν ιδζα τθσ ολιςτικισ αντίλθψθσ 
του κόςμου από τα παιδιά, τον κοινωνικό χαρακτιρα τθσ γνϊςθσ, τθ ςθμαςία τθσ 
βιωματικισ μάκθςθσ, τον ρόλο τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ και τθ δθμιουργικι 
αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ ηωι και τθν εκπαίδευςθ των ατόμων. το πρόγραμμα 
ςπουδϊν του νθπιαγωγείου υπάρχει οι ΣΠΕ και θ Φυςικι Αγωγι ωσ μακθςιακζσ περιοχζσ, 
άρα δεν είναι κάτι νζο, που κα προςτεκεί. 
Είναι φανερό ότι επιχειρείται θ αλλαγι τθσ φιλοςοφίασ του προγράμματοσ και ο 
κατακερματιςμόσ του ςε γνωςτικά αντικείμενα ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ ςτθ διδαςκαλία. 
Θ αλλαγι, όμωσ, του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςτο νθπιαγωγείο και ο κατακερματιςμόσ του 
προγράμματοσ ςε διδακτικά αντικείμενα, δεν αποτελεί εξζλιξθ ςτθν εκπαίδευςθ των 
παιδιϊν, παραγκωνίηει τισ ανάγκεσ τουσ, τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ 
θλικίασ τουσ, χωρίσ να βαςίηεται ςε ςφγχρονα επιςτθμονικά δεδομζνα. 
Σα παιδιά του νθπιαγωγείου διανφουν τθν πιο κρίςιμθ περίοδο κατά τθν οποία οι άνκρωποι 
αναπτφςςουν όχι τόςο τισ γνωςτικζσ δεξιότθτζσ τουσ, αλλά τον ςυναιςκθματικό τουσ κόςμο, 
τθ γλϊςςα και τθ νοθμοςφνθ τουσ με τρόπουσ που δεν μποροφν να αναπλθρωκοφν 
αργότερα. Σα παιδιά χρειάηεται να μάκουν πϊσ να μακαίνουν, χρειάηεται θ ανάπτυξθ τθσ 
επικοινωνίασ, τθσ δθμιουργικισ, κριτικισ ςκζψθσ, των κοινωνικϊν ικανοτιτων. Απαιτείται ο 
ςεβαςμόσ ςτθν ανομοιογζνεια ςτουσ χϊρουσ τθσ εκπαίδευςθσ, θ αναγνϊριςθ του 
διαφορετικοφ μακθςιακοφ προφίλ, που μπορεί να ζχει ζνα παιδί και θ εξαςφάλιςθ 
ιςοδφναμων ευκαιριϊν ςτθ εκπαίδευςθ. 
Δεν χρειάηεται ζνα ακόμθ αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, αλλά επιμόρφωςθ ςτθν 
κατανόθςθ και τθν εφαρμογι αυτοφ που ιδθ υπάρχει. Δεν χρειάηονται τα αγγλικά ςε αυτι 
τθν θλικία, για να ςυμπλθρωκοφν οι δθμιουργικζσ δράςεισ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ 
αναφζρει θ αιτιολογικι ζκκεςθ του νομοςχεδίου, αλλά θ κατάκτθςθ τθσ δικισ μασ γλϊςςασ. 
Είναι πραγματικά τραγικό, χωρίσ καμία επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ, το Τπουργείο Παιδείασ 
να προχωρά ςε τόςο ςθμαντικζσ αλλαγζσ, όταν θ υλοποίθςθ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ, ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, παραμζνει ακόμα άπιαςτο όνειρο. Θ 
απόφαςθ τθσ υνόδου των Προζδρων των Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων τθσ Χϊρασ και των 
Κοςμθτόρων των Πανεπιςτθμίων θ οποία εξζφραςε τθν αντίκεςι τθσ ςτθν ειςαγωγι 
εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςτα νθπιαγωγεία αποτελεί κόλαφο για το Τπουργείο Παιδείασ. 
 

 Αλλάηει θ κατανομι του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο ςτα τετρακζςια και άνω 
Δθμοτικά χολεία και αυξάνεται κατά μία ϊρα θ διδαςκαλία των Αγγλικϊν ςτθν Α’ και Β’ 



τάξθ, ενϊ περικόπτεται αντίςτοιχα μία ϊρα από τθ διδαςκαλία τθσ Μελζτθσ 
Περιβάλλοντοσ. Θ αναφορά ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ πωσ «θ τροποποίθςθ αυτι κρίνεται 
απαραίτθτθ, κακώσ θ μία ώρα τθν εβδομάδα δεν είναι αρκετι για τθν αποτελεςματικι 
διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλώςςασ και τθν εμπζδωςι τθσ από τουσ μικροφσ μακθτζσ τθσ Α’ και 
τθσ Β’ τάξθσ του Δθμοτικοφ, ενώ θ ςυνακόλουκθ αναπροςαρμογι των ωρών διδαςκαλίασ τθσ 
Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ κρίνεται επαρκισ για τθν επίτευξθ των εκπαιδευτικών ςτόχων του 
μακιματοσ.» εκκζτει για μια ακόμθ φορά τουσ ςυντάκτεσ του νομοςχεδίου. Ποιοι αλικεια 
είναι αυτοί που το ζκριναν; ε ποια δεδομζνα ςτθρίχτθκαν; Ποια ζρευνα ζγινε; Ποια είναι τα 
πορίςματά τθσ; Ποφ ανακοινϊκθκαν;  
Εάν θ πολιτικι θγεςία του Τ.ΠΑΙ.Θ. επικυμοφςε πραγματικά τθν ενίςχυςθ τθσ διδαςκαλίασ 
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, δεν ζχει παρά να εφαρμόςει το πρόγραμμα των ςχολείων ΕΑΕΠ 
που κατάργθςε θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ, όπου προβλζπονταν περιςςότερεσ ϊρεσ 
αγγλικϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο. θμαντικι, επίςθσ, κα ιταν θ τελικι πιςτοποίθςθ τθσ 
γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ με Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ, το οποίο κα 
αποκτάται εντόσ του δθμόςιου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 
 

 Με το άρκρο «Συνολικόσ προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου και ομάδεσ δράςεων 
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ», το οποίο εμπλουτίηει επί τα χείρω, με ιςχυροποίθςθ των 
υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τον ν.4547/2018, του πρϊθν Τπουργοφ Παιδείασ Κ. 
Γαβρόγλου, για τον προγραμματιςμό και τθν αποτίμθςθ και του οποίου αποτελεί ςυνζχεια, 
ςυντάςςεται ζκκεςθ ςτθν οποία αναφζρονται οι τομείσ, οι ςτόχοι, οι δράςεισ και τα 
προγράμματα. Για τον ςκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψθ από τον ςφλλογο διδαςκόντων τόςο 
θ απολογιςτικι ζκκεςθ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ 
μονάδασ του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ όςο και οι παρατθριςεισ, προτάςεισ και 
εκκζςεισ τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςισ τθσ, κακϊσ και οι απόψεισ του χολικοφ υμβουλίου, 
δθλαδι με τθ ςυμμετοχι του υλλόγου Γονζων και εκπροςϊπου τθσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. Θ ζκκεςθ καταχωρίηεται ςτα πρακτικά του ςυλλόγου διδαςκόντων και 
απόςπαςμα τθσ αναρτάται αμελλθτί (!!) με ευκφνθ του Διευκυντι ςτθν ιςτοςελίδα του 
χολείου, κακϊσ και ςε ειδικι θλεκτρονικι εφαρμογι του ΙΕΠ ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ 
τα ςτελζχθ τθσ εκπαιδευτικισ ιεραρχίασ, το ΙΕΠ και θ αρχι διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ 
ςτθν Α/κμια και Β/κμια Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 
 

 Με άρκρο που τιτλοφορείται «Αυτοαξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικών 
μονάδων», που, ςαφϊσ, παραπζμπει ςτθν αλιςτου μνιμθσ εποχι τθσ υπουργίασ 
Αρβανιτόπουλου που ςυνάντθςε τθ δυναμικι αντίδραςθ του κλάδου -το Π.Δ.152/2013 για 
τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν μζνει για να ςυμπλθρωκεί το παηλ- ορίηεται ότι θ 
αυτοαξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τον υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
και λαμβάνονται υπόψθ οι απόψεισ του χολικοφ υμβουλίου. Θ ςχετικι ζκκεςθ 
καταχωρίηεται ςτα πρακτικά του .Δ., ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι εφαρμογι, όπωσ και θ ζκκεςθ για τον Προγραμματιςμό. 

 
 Θεςμοκετείται θ «Εξωτερικι αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν 

μονάδων». Πραγματοποιείται από τουσ υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, οι οποίοι 
διατυπϊνουν τισ παρατθριςεισ τουσ, τισ προτάςεισ υποςτιριξθσ και βελτίωςθσ, οι οποίεσ 
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Π.Ε.Κ.Ε.. χωρίσ αναφορζσ ςε ςυγκεκριμζνα ςχολεία, κακϊσ 
και ςτθν ειδικι εφαρμογι των προθγοφμενων άρκρων για τον Προγραμματιςμό και τθν 
Αυτοαξιολόγθςθ. Σο ΠΕ.Κ.Ε.., αφοφ λάβει υπόψθ τισ ετιςιεσ απολογιςτικζσ εκκζςεισ των 



ςχολικϊν μονάδων, ςυντάςςει ςυνολικι ζκκεςθ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ για τθ διαδικαςία 
του προγραμματιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων 
τθσ οικείασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, θ οποία αποτελεί αντικείμενο 
επεξεργαςίασ  τθσ Α.ΔΛ.Π.Π.Δ.Ε. ι/και του Λ.Ε.Π. αν κρίνεται και από τουσ δφο φορείσ 
αναγκαίο. 
 

 Από τθ μελζτθ των άρκρων για τον προγραμματιςμό, τθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ και τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ προκφπτει ότι ςε κανζνα ςθμείο των άρκρων αυτϊν, 
δεν γίνονται αναφορζσ και δεν αποςαφθνίηονται τόςο θ ζννοια όςο και ο ςκοπόσ, τα 
χαρακτθριςτικά και, ςε τελικι ανάλυςθ, θ λογικι και θ φιλοςοφία που διζπουν τον 
χαρακτιρα τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, όπωσ ρυκμίηονται με το ςχζδιο 
νόμου. 
Τπάρχει ςαφζςτατο ζλλειμμα επιςτθμονικισ κεμελίωςθσ. Οι διατάξεισ κρίνονται ωσ 
αποςπαςματικζσ επιλογζσ «κοπτικισ – ραπτικισ» που ζχουν τθν αναφορά τουσ ςε ςχζδια 
νόμου άλλων εποχϊν και που δεν ςυνδζονται μεταξφ τουσ. 
Τπάρχει ουςιαςτικόσ κίνδυνοσ να εξελιχκεί θ διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ ςε γραφειοκρατικό γεγονόσ που ςυρρικνϊνει και «αφυδατϊνει» εντελϊσ κάκε 
νόθμα αναηιτθςθσ δθμιουργικισ ανατροφοδότθςθσ του περιεχομζνου τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ ςτο ςχολείο. 
Αποτελοφν προςχθματικζσ και εντελϊσ αντιφατικζσ ρυκμίςεισ ωσ προσ τον χαρακτιρα και τθ 
διάςταςι τουσ, διοικθτικι και παιδαγωγικι. Παραχωροφν τυπικά ςτον φλλογο 
Διδαςκόντων το δικαίωμα τθσ ςφνταξθσ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ του προγραμματιςμοφ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου, όμωσ ςε άλλεσ διατάξεισ, γίνεται λόγοσ για κεματικοφσ άξονεσ 
αναφοράσ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ και των ςχεδιαηόμενων δράςεων και 
ερευνθτικϊν προγραμμάτων, οι οποίεσ δφναται να κακορίηονται με απόφαςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ., 
που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π. 
Θ εμπλοκι του υντονιςτι εκπαιδευτικοφ ζργου, με τον τρόπο που προβλζπεται, ςτθ 
διαδικαςία τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ κα μετατρζψει τθ ςχζςθ υντονιςτι-
χολείου-Εκπαιδευτικϊν από ςχζςθ κριτικοφ φίλου ςυνεργάτθ και ςυμπαραςτάτθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ εξωτερικοφ ελεγκτι τθσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ του 
ςχολείου. 

 
 Κάκε ςχολικι μονάδα από το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 οφείλει να ζχει εγκεκριμζνο 

εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ, ο οποίοσ ςυντάςςεται φςτερα από ειςιγθςθ του 
Διευκυντι, με τθ ςυμμετοχι του ςυλλόγου διδαςκόντων, του ςυλλόγου γονζων και 
κθδεμόνων και εκπροςϊπου του οικείου διμου. Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ εγκρίνεται από 
τον υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ ζργου και τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 
Θ φπαρξθ κανονιςμοφ λειτουργίασ του ςχολείου και οριοκζτθςθσ των ςχζςεων των 
εμπλεκόμενων φορζων (ςχολικισ κοινότθτασ, γονζων και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ) ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, είναι ζνα χριςιμο εργαλείο το οποίο αποτρζπει τθ δθμιουργία 
δυςάρεςτων καταςτάςεων οι οποίεσ μπορεί να προζρχονται από άγνοια, παρερμθνεία ι και 
λανκαςμζνθ εικόνα κάποιων για τον ρόλο τουσ. 
Θ νζα διάταξθ για τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ δεν είναι βζβαια τόςο νζα, αφοφ 
είχε περιλθφκεί το 2011 ςε ςχζδιο νόμου του υπουργείου Παιδείασ με τίτλο: 
«Αναδιάρκρωςθ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ (31/03/2011). 
Τπάρχει, όμωσ, θ ςθμαντικι διαφορά ότι, ενϊ ςε εκείνο το ςχζδιο νόμου θ εφαρμογι του 
κανονιςμοφ επαφίονταν ςτθν αρμοδιότθτα του υλλόγου Διδαςκόντων και του Διευκυντι 



του χολείου, τϊρα με τισ νζεσ διατάξεισ θ ζγκριςι του γίνεται αποκλειςτικά με απόφαςθ 
του υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου και του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, γεγονόσ που, ςε 
ςυνδυαςμό με τθ ςυμμετοχι ςτθ ςφνταξι του των ςυλλόγων γονζων και τθσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, αποδεικνφει τθ ςαφι υποτίμθςθ του ρόλου του υλλόγου Διδαςκόντων, 
αλλά και τον προςανατολιςμό του Τ.ΠΑΛ.Κ. για τον αςφυκτικό διοικθτικό ζλεγχο τθσ 
εκπαίδευςθσ. 

 
 Με απόφαςθ του υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου, φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι 

και πρόταςθ του υλλόγου Διδαςκόντων ορίηονται ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ ζτουσ δφο 
εκπαιδευτικοί εμπιςτοςφνθσ, ο αρικμόσ των οποίων μπορεί να αυξομειϊνεται ανάλογα με 
τον αρικμό των οργανικϊν κζςεων των εκπαιδευτικϊν και το μακθτικό δυναμικό τθσ 
ςχολικισ μονάδασ και οι οποίοι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ ςυγκεκριμζνων τμθμάτων και 
τάξεων μακθτϊν. Επιμορφϊνονται ςε περιοδικι βάςθ από το ΛΕΠ και τουσ υντονιςτζσ. 
Ενεργοφν όποτε τουσ ηθτθκεί ι με δικι τουσ πρωτοβουλία, όταν υποπζςει ςτθν αντίλθψθ 
τουσ κατάςταςθ θ οποία χριηει ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ και αςκοφν τα κακικοντα τουσ 
ςυμπλθρωματικά, χωρίσ να υποκακιςτοφν τισ αρμοδιότθτεσ του υλλόγου Διδαςκόντων, του 
Διευκυντι και του υντονιςτι. 
ε ό,τι αφορά τον κεςμό αυτό, είναι απόλυτα βζβαιο πωσ είναι καταδικαςμζνοσ ςε πλιρθ 
αποτυχία, κακϊσ και ο πλζον αδαισ μπορεί να αντιλθφκεί ότι για τουσ μικροφσ μακθτζσ του 
δθμοτικοφ ςχολείου, το κυρίαρχο πρόςωπο που εμπιςτεφονται είναι ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ 
τουσ και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με διοικθτικζσ πράξεισ. Θ εμπιςτοςφνθ «χτίηεται» και 
δεν προκφπτει από ανάκεςθ. 
Ο όροσ «εκπαιδευτικόσ εμπιςτοςφνθσ» είναι εντελϊσ άςτοχοσ και προςβλθτικόσ προσ το 
ςφνολο των υπόλοιπων εκπαιδευτικϊν. Είναι πολφ πικανό πωσ, ςε περίπτωςθ που 
προκφψουν οι διαδικαςίεσ ανάλθψθσ των ςυγκεκριμζνων κακθκόντων του, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται, το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν για τθν ανάλθψθ αυτισ τθσ κζςθσ να είναι 
ανφπαρκτο. Τπάρχει ζντονοσ κίνδυνοσ να δθμιουργθκοφν εντάςεισ και αντιπαλότθτεσ μεταξφ 
μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ του ςχολείου και με δεδομζνο ότι θ ανάλθψθ αυτισ τθσ 
ευκφνθσ γίνεται φςτερα από πρόταςθ του υντονιςτι του εκπαιδευτικοφ ζργου, υπάρχει το 
ενδεχόμενο να αποςτακεροποιθκοφν και να προκλθκοφν ανάλογεσ εντάςεισ και ςτθ ςχζςθ 
του υντονιςτι με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. 
Επιπλζον, το γεγονόσ ότι για τθν άςκθςθ των ςυγκεκριμζνων κακθκόντων του, δεν ζχουν 
προβλεφκεί ουςιαςτικά κίνθτρα διοικθτικοφ και παιδαγωγικοφ περιεχομζνου, όπωσ 
μείωςθ ωραρίου αλλά και ρυκμίςεισ ςτο ωρολόγιό του πρόγραμμα, είναι αναπόφευκτο ότι 
κα καταςτιςει τον ςυγκεκριμζνο κεςμό εντελϊσ ανεδαφικό και δυςλειτουργικό. 
Οι αρμοδιότθτεσ, όμωσ, όπωσ και οι λόγοι οι οποίοι κεωρθτικά αναφζρονται ωσ 
παράγοντεσ αναγκαιότθτασ κεςμοκζτθςισ του ζχουν βάςθ εξαιτίασ τθσ εμφάνιςθσ ςτα 
ςχολεία νζων φαινομζνων, όπωσ θ ενδοςχολικι βία, θ παραβατικότθτα, ο κοινωνικόσ 
ρατςιςμόσ κλπ. Για τον λόγο αυτό είναι ουςιαςτικότερθ θ ςυλλογικι ομάδα διαχείριςθσ 
κρίςεων και ψυχικισ υγείασ ςε κάκε ςχολείο με τον ςυντονιςμό του Διευκυντι του 
ςχολείου. Θ ομάδα αυτι κα μπορεί να ζχει τθ ςυνεργαςία του ςυλλόγου γονζων και 
κθδεμόνων, επιςτθμονικϊν φορζων, κακϊσ και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ και 
εξειδικευμζνων ειδικϊν επιςτθμόνων ςε κζματα ψυχικισ υγείασ, ζτςι ϊςτε τα όποια 
προβλιματα παρουςιάηονται να αντιμετωπίηονται αποτελεςματικά και διεπιςτθμονικά. 

 
 Προβλζπεται διπλι μοριοδότθςθ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ για τθν ζνταξθ ςτουσ 

αξιολογικοφσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν με ανϊτατο όριο τισ 120 μονάδεσ, ωσ εξισ: Από μία 



μονάδα ανά μινα πραγματικισ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ ζωσ 120 μινεσ και από δφο 
μονάδεσ ανά μινα ςε δυςπρόςιτεσ περιοχζσ ι ςε ςχολικζσ μονάδεσ καταςτθμάτων κράτθςθσ 
ζωσ 60 μινεσ. 
Σο κετικό αυτό μζτρο ζρχεται να αναιρζςει, θ αφξθςθ τθσ ποινισ, παραγνωρίηοντασ τα 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί, ςτισ παρακάτω 
περιπτϊςεισ: 

 Εκπαιδευτικοί και μζλθ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προςλαμβάνονται ςτα ςχολεία 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ ι 
ωρομίςκιοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου και δεν 
αναλαμβάνουν υπθρεςία ι αναλαμβάνουν υπθρεςία και ςτθ ςυνζχεια παραιτοφνται, 
αποκλείονται από τισ προςλιψεισ κατά το ςχολικό ζτοσ που διανφεται κατά τθν 
ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψθσ, κακϊσ και κατά το επόμενο ςχολικό ζτοσ. 

 Εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προςλαμβάνεται ωσ αναπλθρωτισ ςε 
κενό με τθν ειδικι πρόςκλθςθ, φςτερα από τθν αίτθςθ-διλωςθ ςυμμετοχισ του και 
δεν αναλαμβάνει υπθρεςία ι αναλαμβάνει υπθρεςία και ςτθ ςυνζχεια παραιτείται, 
αποκλείεται από τισ προςλιψεισ κατά το ςχολικό ζτοσ που διανφεται κατά τθν 
ανακοίνωςθ τθσ πρόςλθψθσ, κακϊσ και κατά τα δφο επόμενα ςχολικά ζτθ. 

Επίςθσ, καταργείται θ διάταξθ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 66 του ν.4589/2019 που 
όριηε ότι οι τελικοί αξιολογικοί πίνακεσ κατάταξθσ αναπλθρωτϊν ιςχφουν για τα τρία (3) 
ςχολικά ζτθ, που ζπονται τθσ λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ κατά το οποίο ζλαβε χϊρα θ 
δθμοςίευςι τουσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 

 Διαφοροποιείται θ διαδικαςία και οι τοποκετιςεισ ςε κζςεισ Σμθμάτων Ζνταξθσ που 
πραγματοποιοφνται μετά τθν κάλυψθ όλων των κενϊν ςτισ χολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.) τθσ οικείασ περιοχισ μετάκεςθσ. Αν οι εκπαιδευτικοί 
δεν υποβάλλουν αίτθςθ προτίμθςθσ για τισ .Μ.Ε.Α.Ε., κατατάςςονται ςε ςειρά με βάςθ τισ 
λιγότερεσ μονάδεσ μετάκεςθσ. Οι .Μ.Ε.Α.Ε., ςτισ οποίεσ υπάρχουν κενά, κατατάςςονται ςε 
ςειρά με βάςθ τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. Κατόπιν αυτοφ 
τοποκετοφνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που ζχουν τισ λιγότερεσ μονάδεσ μετάκεςθσ 
ςτισ .Μ.Ε.Α.Ε. με τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. τθ ςυνζχεια εξετάηονται 
οι προτιμιςεισ για τοποκζτθςθ ςε κζςεισ των Σμθμάτων Ζνταξθσ. Σα παραπάνω ιςχφουν για 
τοποκετιςεισ μετά από μετάκεςθ, διοριςμό ι απόςπαςθ, κακϊσ και για τουσ αναπλθρωτζσ.  
Θ διάταξθ αυτι δεν λφνει το πρόβλθμα και κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μθ κάλυψθ των 
κενϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ςτο ςφνολό τουσ. 
 

 Σροποποιείται το Π.Δ.79/2019 και ορίηεται ότι ο μζγιςτοσ αρικμόσ νθπίων – προνθπίων 
είναι 24 ανά τμιμα, με δυνατότθτα προςαφξθςθσ 10% με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. Από δικζςιο νθπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ είναι 16. Επίςθσ, 
ο μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ςτα Δθμοτικά ςχολεία είναι 24 ανά τμιμα, με δυνατότθτα 
προςαφξθςθσ 10% με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. Από 7/κεςιο Δθμοτικό 
ςχολείο και άνω, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των μακθτϊν δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 20 
ανά τμιμα. Θ ιςχφσ αρχίηει για τθν εγγραφι νθπίων και μακθτϊν ςτθν Α’ τάξθ από το 
ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 
Θ αναφορά ςτθν αξιολογικι ζκκεςθ του νομοςχζδιου πωσ: «οι τροποποιιςεισ οι οποίεσ 
εφαρμόςτθκαν με το ν.4589/2019 τθ ςχολικι χρονιά 2019-2020, με μζγιςτο αρικμό τουσ 22 
μακθτζσ οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία πλαςματικών κενών, με τμιματα υπερβολικά μικρότερα 
από όςα ορίηουν τα πορίςματα τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ και οι βαςικζσ παραδοχζσ τθσ 



ορκολογικισ κατανομισ προςωπικοφ. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια να δυςχεραίνεται θ κατανομι 
προςωπικοφ, ενώ τώρα αντιμετωπίηεται χωρίσ ζκπτωςθ ςτθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαίδευςθ» είναι προκλθτικά αςτιρικτθ και απαράδεκτθ! 
Οι παραπάνω ρυκμίςεισ ςθμαίνουν περαιτζρω υποβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ 
εκπαίδευςθσ, αςφυκτικά-πλθκωρικά τμιματα, υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ μακθτϊν και 
εκπαιδευτικϊν, περιςςότερεσ υπεραρικμίεσ, λιγότερεσ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν και 
απϊλεια κζςεων εργαςίασ. 

 
Θ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. ωσ ςοβαρι κι υπεφκυνθ παράταξθ 

ενθμερϊνει αναλυτικά όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ τθσ βάςθσ για τισ διατάξεισ του πολυνομοςχεδίου, 
που αφοροφν ςτθν Π.Ε., ζτςι ϊςτε όλοι μαηί, αφοφ ενθμερωκοφμε, ενωτικά κι αποφαςιςτικά να 
αντιδράςουμε και να μθν επιτρζψουμε να ψθφιςτεί και μάλιςτα χωρίσ κανζνα διάλογο το 
νομοςχζδιο από τθ Βουλι. 

 
Καλοφμε τθν κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ και τθν θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ να το αποςφρουν 

και να ανοίξουν ζναν ευρφ διάλογο με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και τθν κοινωνία για τισ 
πραγματικζσ ανάγκεσ που ζχει ςιμερα θ εκπαίδευςθ. 

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 


