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Θέμα:   Έργο Σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικοί 

« Ο  νεοφιλελευθερισμός  και η αγορά θρέφουν βαθιά περιφρόνηση για την 
δημοκρατία, την κριτική σκέψη, την ελευθερία του λόγου και την μόρφωση ως 
όχημα αυτοπραγμάτωσης και πολιτισμού» 

Henry Giroux  ( Καθηγ. Κριτικής  Παιδαγωγικής ) 

Συνάδελφοι, 

Είναι, πιστεύω, φανερό ότι οι όποιες ελπίδες ανατροπής της αναξιόπιστης και 
αναποτελεσματικής Παιδείας και Εκπαίδευσης στον τόπο μας, που παραπαίει 
ανερμάτιστη και χωρίς προφανείς στόχους, στηρίζονται στο μεράκι, την 
αξιοπρέπεια  και την παιδαγωγική αυτονομία των μαχόμενων εκπαιδευτικών, μέσα 
από τη συνεχή προσωπική και συλλογική αναζήτηση και ενημέρωση.  

Των εκπαιδευτικών που σήμερα αντιστέκονται στον μνημονιακό τυφώνα της 
εξαθλίωσης-φτωχοποίησης τους και της ολοκληρωτικής υποβάθμισης και 
απαξίωσης του δημόσιου σχολείου. 

Στις τάξεις αυτών των εκπαιδευτικών βρίσκονται και πολλοί σχολικοί σύμβουλοι, οι 
οποίοι με το έργο τους και την δραστηριότητά τους, χωρίς την ουσιαστική και 
συνεχή συνδρομή της πολιτείας, τιμούν τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
στηρίζουν το θεσμό και τι σημαντικότερο βρίσκονται αλληλέγγυοι και πρόθυμοι 
συνεργάτες των εκπαιδευτικών της τάξης και της κιμωλίας. 

Υπάρχουν όμως, δυστυχώς και σύμβουλοι οι οποίοι θεωρούν ότι η παρουσία τους 
και η παρέμβασή τους στην επισήμανση των αδυναμιών και δυσκολιών στην 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία 
θετικών κινήτρων, η βοήθεια και η αλληλοτροφοδότηση με τους καθηγητές των 
σχολείων, αρχίζει, υλοποιείται και τελειώνει, με κάποιες στείρες οδηγίες για την 
διδακτέα ύλη, την καταγραφή της, και το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον 
«μπαμπούλα» της αξιολόγησης-χειραγώγησης σύμφωνα με τις κυβερνητικές 
επιταγές.  

Η ουσία λοιπόν της ύπαρξης του σχολικού συμβούλου, με την αμεσότητα του 
διαλόγου για τα καθημερινά και τα χρόνια προβλήματα, με την βοήθεια 
επιστημονική, παιδαγωγική και ηθική στον εκπαιδευτικό, και ιδιαίτερα στον 
εγκαταλειμμένο σύγχρονο «ασκητή» εκπαιδευτικό της άγονης γραμμής, που μέχρι 
σήμερα εκφυλιζόταν, σε πολλές περιπτώσεις, στους συναδελφικούς χαιρετισμούς 
και την εκτίμηση, στην τελευταία αράδα των «οδηγιών» για την κάλυψη της ύλης,  
σηματοδοτείται από την παρουσία «κομισάριων» της τρόικας για την βαθμολογική, 
μισθολογική και επιστημονική καθήλωση των μη «αρεστών» και πειθήνιων.  



Στο σχόλιο αυτό, οφείλω να τονίσω, για μια ακόμη φορά, ότι η Υπουργική απόφαση 
του 2002, γνωστή και ως «Καθηκοντολόγιο»( θα συμβούλευα όλοι να το 
γνωρίζουμε) έχει καταγγελθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα  σαν μια 
προσπάθεια  εμπέδωσης του «διοικητισμού» στην παιδαγωγική λειτουργία του 
σχολείου, στείρας και από τα «πάνω» αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και 
των εκπαιδευτικών, και ποτέ δεν νομιμοποιήθηκε στην συνείδηση και καθημερινή 
πράξη των εκπαιδευτικών. 

Η ίδια δε η πολιτεία, 10 χρόνια μετά, δεν προχώρησε στην έκδοση διαταγμάτων για 
την υλοποίηση και εφαρμογή των άρθρων της. 

Παραθέτω, όμως τα σχετικά άρθρα της απόφασης αυτής, που αφορούν στα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων, τονίζοντας μάλιστα 
κάποιες παραγράφους (τις πιο σημαντικές), για δύο λόγους: 

Πρώτον γιατί η Υπουργική απόφαση είναι σε ισχύ, και η ενεργοποίησή της ασκείται 
ουσιαστικά μόνο για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών των 
σχολείων. 

Δεύτερον γιατί  όσοι «αφελείς» ακόμη δεν το γνωρίζουν, πρέπει να καταλάβουν ότι 
τους νόμους που επικαλούνται κατά πως τους «βολεύει», τους γνωρίζουμε το ίδιο 
καλά , ίσως και καλύτερα. 

Όσοι λοιπόν συνάδελφοι έρχονται αντιμέτωποι με το «πατρονάρισμα» ή τις απειλές 
των ελάχιστων πιστεύω ή θέλω να πιστεύω, «βασιλικότερων του βασιλέως» 
επίδοξων αξιολογητών, να ερωτούν πρώτοι αυτοί σε ποια από τα καθήκοντα και 
υποχρεώσεις που το «δικό» τους καθηκοντολόγιο επιβάλλει, έχουν στοιχειωδώς 
ανταποκριθεί. 

Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ήδη ξεκινούν οι 
επιμορφώσεις σχολικών συμβούλων και διευθυντών για το πώς θα αξιολογούν τους 
εκπαιδευτικούς. 

Πρέπει τώρα να αντισταθούμε στην «αξιολόγηση»-κατηγοριοποίηση των  
σχολείων και των εκπαιδευτικών. 

Να αγωνιστούμε ώστε να μη χαθεί καμιά οργανική θέση και όλοι οι εκπαιδευτικοί 
να έχουν οργανική θέση. 

Να αντισταθούμε στην επιβολή του νέου σχολείου της αγοράς και να 
απαιτήσουμε ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους.  

 

 


