
Εκ	  Παιδείας	  ‘Αρξασθε	  
	  
Η	  δημόσια	  Παιδεία,	  από	  τις	  κατώτερες	  μέχρι	  τις	  ανώτερες	  βαθμίδες	  της,	  	  	  
αποτελεί	  ίσως	  το	  ουσιατικότερο	  ζήτημα	  αυτή	  την	  εποχή	  για	  την	  χώρα	  μας,	  	  
Πέρα	  από	  τις	  γενικότητες	  και	  τις	  μεγαλοστομίες	  που	  ευδοκιμούν	  αυτόν	  τον	  
καιρό,	  λίγοι	  πραγματικά	  συνειδητοποιούν	  το	  πόσο	  σημαντικό	  ρόλο	  παίζει	  η	  
Παιδεία	  σε	  όλες	  τις	  πτυχές	  της	  ζωής	  μια	  μικρής	  επαρχιακής	  πόλης.	  Φανταστείτε	  
μια	  Έδεσσα	  με	  σχολεία	  που	  σφύζουν	  από	  δραστηριότητες,	  μαθητές	  και	  σχολικές	  
ομάδες	  που	  διακρίνονται	  σε	  κάθε	  ειδους	  αθλητικούς	  και	  ακαδημαϊκούς	  
διαγωνισμούς,	  ή	  	  συλλόγους	  γονέων	  που	  συμμετέχουν	  ενεργά	  στην	  σχολική	  ζωή.	  
Μια	  τέτοια	  Έδεσσα	  θα	  ήταν	  σίγουρα	  διαφορετική.	  Αν	  επιπλέον	  η	  «αριστεία»	  
αυτή	  της	  τοπικής	  Παιδείας	  γίνει	  ευρύτερα	  γνωστή	  στην	  Ελλάδα,	  τότε	  μπορούμε	  
να	  είμαστε	  αισιόδοξοι	  για	  κάποιες	  θετικές	  οικονομικές	  και	  αναπτυξιακές	  
εξελίξεις	  π.χ.	  άνοδο	  της	  αξίας	  του	  τουριστικού	  αλλά	  και	  του	  γεωργικού	  
προϊόντος	  μας,	  ποιοτική	  αλλαγή	  στην	  αγορά	  της	  διασκέδασης	  των	  νέων	  με	  
ανάπτυξη	  καινούργιων	  μορφών	  ψυχαγωγίας,	  ή	  ακόμη	  και	  την	  ουσιαστική	  
περιβαλλοντική	  συνειδητοποίηση	  των	  νέων	  που	  θα	  κάνει	  την	  πόλη	  βιωσιμότερη	  
και	  επομένως	  ευκολότερα	  αναπτυσσόμενη.	  	  
	  
Την	  περίοδο	  αυτή	  βιώνουμε	  δομικές	  αλλαγές	  στην	  Παιδεία.	  Εμείς,	  οι	  κάτοικοι	  
της	  Ελληνικής	  επαρχίας,	  συνηθίζουμε	  να	  απέχουμε	  από	  «εθνικές»	  εξελίξεις	  σε	  
σημαντικά	  θέματα	  αναμένοντας	  οδηγίες	  από	  «χάμω».	  Το	  μέγιστο	  που	  καμμιά	  
φορά	  γίνεται	  είναι	  η	  ενεργοποίηση	  τοπικών	  θεσμικών	  και	  συνδικαλιστικών	  
οργάνων,	  των	  οποίων	  όμως	  τα	  κίνητρα	  και	  η	  αποτελεσματικότητα	  είναι	  
αμφισβητούμενα	  ακόμη	  και	  από	  τους	  ίδιους	  τους	  συμμετέχοντες	  σε	  αυτά.	  
	  
Φτάνουμε	  λοιπόν	  στο	  δια	  ταύτα	  λοιπόν.	  Υπάρχει	  πάντα	  ο	  δρόμος	  της	  αδράνειας.	  
Για	  τους	  περισσότερους	  γονείς	  το	  μόνο	  ζητούμενο	  από	  την	  τοπική	  Παιδεία	  είναι	  
η	  εισαγωγή	  των	  παιδιών	  μας	  σε	  μια	  καλή	  σχολή	  όσο	  πιο	  ομαλά	  και	  ανώδυνα	  
γίνεται.	  Έτσι,	  η	  συμμετοχή	  σε	  μια	  έστω	  και	  θετική	  διαταραχή	  της	  τοπικής	  
Παιδείας	  πνίγεται	  από	  τον	  φόβο	  για	  τις	  τυχόν	  συνέπειες	  από	  τις	  αναμενόμενες	  
αντιδράσεις	  του	  συστήματος.	  Είναι	  θεμιτός	  και	  απόλυτα	  κατανοήσιμος	  ο	  δρόμος	  
αυτός.	  	  
	  
Υπάρχει	  όμως	  και	  ο	  δρόμος	  της	  δημιουργικής	  παρέμβαση	  σε	  συγκεκριμένα	  
πρακτικά	  θέματα	  με	  σκοπό	  και	  	  ελπίδα	  να	  γίνουν	  τα	  σχολειά	  μας	  καλύτερα.	  
Εμείς	  οι	  γονείς,	  σαν	  ¨καταναλωτές	  του	  επαιδευτικού	  προϊόντος¨,	  μπορεί	  να	  μην	  
έχουμε	  την	  υποχρέωση	  ανάληψης	  πρωτοβουλίας,	  αλλά	  έχουμε	  άμεσο	  συμφέρον	  
να	  το	  κάνουμε.	  	  
	  
Μια	  συγκεριμένη	  λοιπόν	  δημιουργική	  παρέμβαση	  θα	  ήταν	  η	  καθιέρωση	  δύο	  
πρακτικών	  ενεργειών	  από	  τους	  Συλλόγους	  Γονέων	  κάθε	  σχολείου	  ξεχωριστά,	  
στην	  αρχή	  και	  το	  τέλος	  κάθε	  σχολικής	  χρονιάς:	  

n Πριν	  από	  την	  άρχη	  της	  χρονιάς	  να	  παρουσιάζει	  εγγράφως	  στην	  
διεύθυνση	  του	  Σχολείου	  τις	  προτάσεις	  του	  για	  βελτίωση	  συγκεκριμένων	  
θεμάτων	  της	  πρακτικής	  και	  ακαδημαϊκής	  λειτουργίας	  τους	  σχολείου.	  
Ταυτόχρονα,	  να	  απαιτεί	  την	  ανάλογη	  έγγραφη	  πρόταση	  για	  τον	  
σχεδιασμό	  της	  νέας	  σχολικής	  χρονιάς	  από	  την	  διεύθυνση	  του	  σχολείου.	  



n Με	  το	  τέλος	  της	  κάθε	  σχολικής	  χρονιάς	  	  να	  δίνει	  εγγράφως	  στην	  
διεύθυνση	  σου	  σχολείου	  την	  συνολική	  αποτίμηση	  της	  χρονιάς	  που	  
πέρασε	  επισημαίνοντας	  τα	  θέματα	  που	  θεωρεί	  σημαντικά.	  Ταυτόχρονα,	  
να	  απαιτεί	  το	  ανάλογο	  έγγραφο	  από	  την	  διεύθυνση	  του	  σχολείου,	  δηλαδή	  
μια	  έγγραφη	  αυτοαξιολόγηση.	  

	  
Προλαβαίνοντας	  κάποιες	  πρώτες	  αντιρρήσεις	  σημειώνω:	  
	  

n Τα	  συντασσόμενα	  έγγραφα	  θα	  πρέπει	  να	  είναι	  σύντομα	  και	  
επιγραμματικά.	  Μια-‐δύο	  το	  πολύ	  σελίδες	  είναι	  υπέρ	  αρκετές.	  

n Τα	  έγγραφα	  δεν	  αντικαθιστούν	  τις	  νέες	  διαδικασίες	  αξιολόγησης,	  οι	  
οποίες	  	  είναι	  τεχνικά	  κείμενα	  που	  αφορούν	  το	  εσωτερικό	  του	  κλάδου	  των	  
εκπαιδευτικών.	  Τα	  παραπάνω	  έγγραφα	  απευθύνονται	  αποκλειστικά	  
στους	  «καταναλωτές»	  του	  κρατικού	  προϊόντος	  της	  Παιδείας,	  δηλαδή	  
στους	  γονείς.	  

n 	  Για	  να	  μην	  καταλήξει	  η	  πρόταση	  να	  είναι	  μια	  ανούσια	  σειρά	  καταγγελιών	  
κατά	  παντός	  υπευθύνου,	  	  ας	  μην	  γίνουν	  αρνητικές	  παρατήρησεις	  ή	  
αξιολογήσεις	  την	  πρώτη	  φορά.	  Ας	  αναφέρουν	  και	  οι	  δύο	  πλευρές	  
μόνο	  τις	  θετικές	  ενέργειες	  που	  μπορούν	  να	  γίνουν	  ενόψιν	  της	  νέας	  
σχολικής	  χρονιάς.	  	  

n Τέλος,	  είναι	  πολύ	  σημαντικό	  οι	  αποτιμήσεις	  και	  οι	  αξιολογήσεις	  και	  από	  
τις	  δύο	  πλευρές	  να	  γίνουν	  εγγράφως.	  Οτιδήποτε	  άλλο	  θα	  υποβίβαζε	  την	  
σοβαρότητα	  του	  θέματος.	  Και	  επειδή	  scripta	  manent,	  τα	  έγγραφα	  αυτά	  
θα	  αποτελούν	  κάθε	  χρόνο	  την	  βάση	  μιας	  ειλικρινούς	  και	  παραγωγικής	  
συνεργασίας	  ανάμεσα	  στους	  γονείς	  και	  τους	  εκπαιδευτικούς.	  	  
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