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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για τον εσωτερικό κανονισµό 

 
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ δεν παύει να µας εκπλήσσει µε συνεχείς 

κινήσεις που αποδεικνύουν το µέγεθος της άγνοιας της για την εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα και αλλά και την πλήρη αδιαφορία της για όσα ταλανίζουν την 
εκπαιδευτική κοινότητα. 

Ένα χρόνο µετά την πρώτη αναστολή λειτουργίας των σχολικών µονάδων, 
κατά τη διάρκεια του οποίου τα σχολεία ανοιγοκλείνουν συνεχώς, µε τα προβλήµατα 
τους -υγειονοµικά, εκπαιδευτικά και ψυχοπαιδαγωγικά- να γιγαντώνονται, αφού 
ΥΠΑΙΘ και κυβέρνηση δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό µέτρο, η προτεραιότητα 
για το ΥΠΑΙΘ είναι η σύνταξη ενός εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας των 
σχολείων! Τι κι αν τα σχολεία δεν λειτουργούν; Τι κι αν µαθητές/τριες και 
εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει στα όριά τους µε την κατάσταση που βιώνουν; Το 
ΥΠΑΙΘ απαιτεί να µπουν αυστηροί κανόνες για όλους/ες!  

Η συγκεκριµένη διαδικασία προβλέπεται από τον ν.4692/20 που ψήφισε η 
κυβέρνηση της Ν.Δ τον περασµένο Μάιο. Ο εσωτερικός κανονισµός δεν είναι απλά 
µια τυπική υποχρέωση. Η κυβέρνηση ανοίγει επικίνδυνους δρόµους. Έχει άλλες 
στοχεύσεις. 

• Ο «εσωτερικός» κανονισµός δεν θα ορίζεται µόνο από την εκπαιδευτική 
κοινότητα του κάθε σχολείου, αλλά ακόµα και από εκπρόσωπο του Δήµου, 
ενώ απαιτείται και έγκρισή του από τους ΣΕΕ και τους ΔΔΕ! Είναι αυτονόητο 
ότι ο περίφηµος  Νέος Κανονισµός δεν είναι αποτέλεσµα της δηµοκρατικής 
συνεργασίας των µελών του συλλόγου, άλλα επιβάλλεται, µετά από την 
έγκριση των προϊσταµένων αρχών και µε τη συµµετοχή όλων των 
εµπλεκοµένων φορέων 

• Είναι απορίας άξιο γιατί µια σειρά ζητήµατα, που καλύπτονται από το 
γενικότερο νοµοθετικό πλαίσιο και αποτελούν αντικείµενα απασχόλησης 
του Συλλόγου Διδασκόντων (π.χ. σχολικές εκδηλώσεις, δράσεις, 
πρωτοβουλίες, σχολικός εκφοβισµός), εντάσσονται στα πλαίσια του 
«εσωτερικού κανονισµού. Στην πράξη υποβαθµίζεται και απαξιώνεται ο 
ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων.  

• Το Υπουργείο λες και απευθύνεται  σε εισαγγελικά όργανα  και όχι σε 
δασκάλους των παιδιών αναφέρεται στην «κατασταλτική» αντιµετώπιση 
των σχολικών παραπτωµάτων, ενώ σε ζητήµατα αντιµετώπισης 
συµπεριφορών o κυρίαρχος ρόλος του συλλόγου διδασκόντων υποβαθµίζεται 
µε την ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή, του συµβούλου σχολικής ζωής,  
και του Συντονιστή του Εκπαιδευτικού Έργου. 

• Εκεί που πραγµατικά είναι να απορεί κάποιος είναι που το Υπουργείο 
αναφέρεται στην ανάγκη να ενισχυθεί το αίσθηµα ευθύνης των µαθητών για 
την ποιότητα του σχολικού χώρου. Δεν θα διαφωνούσε φυσικά κανείς µε 
την ανάγκη οι µαθητές να εκτιµούν και να σέβονται τον χώρο του σχολείου. 
Μήπως όµως πρέπει κάποιος (το κράτος µήπως;) να αρχίσει να φτιάχνει 
τέτοιους χώρους, «καθαρούς και συντηρηµένους χώρους αιθουσών, 



εργαστηρίων που διαµορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο µέσα στον οποίο 
είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού»; Αντί λοιπόν να φροντίσει 
για τη σωστή συντήρηση των σχολικών κτιρίων, την κατασκευή νέων, 
σύγχρονων σχολικών µονάδων  και την αύξηση της κρατικής 
χρηµατοδότησης ώστε µπορούν τα σχολεία να καλύπτουν τις λειτουργικές 
τους ανάγκες, φτάνει µάλιστα στο σηµείο να επιβαρύνει τους γονείς µε το 
κόστος επιδιόρθωσης των «φθορών» που θα προκαλέσουν οι µαθητές. 
Βρέθηκε, λοιπόν, ο ένοχος για τα κακά χάλια των σχολικών υποδοµών.  

• Μάλιστα το Υπουργείο σαν έτοιµο από καιρό θεσπίζει την Έκθεση 
αποτίµησης – ανατροφοδότηση του εσωτερικού Κανονισµού ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα. 

• Ο «εσωτερικός κανονισµός», που µόνο εσωτερικός δεν είναι, σχετίζεται 
άµεσα µε την «εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση». Στον θεµατικό άξονα 9 
(Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής µονάδας), της Υπουργικής 
Απόφασης για Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση, αξιολογείται ο δείκτης: 
Διασφάλιση της εφαρµογής του σχολικού κανονισµού. Ακόµα και η 
δηµοσίευση του «εσωτερικού κανονισµού» οδηγεί στη σύγκριση, τον 
ανταγωνισµό και την κατηγοριοποίηση αφού το ίδιο το περιεχόµενό του 
άπτεται βασικών πλευρών λειτουργίας του σχολείου. 

 
Κανείς δεν αµφισβητεί την χρησιµότητα ύπαρξης κανόνων που αποσκοπούν στη 

δηµιουργία ενός παιδαγωγικού κλίµατος ισότητας, εµπιστοσύνης και δηµοκρατίας 
µέσα στο οποίο καλλιεργείται το αίσθηµα της ασφάλειας, της υπευθυνότητας, της 
αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασµού  στα µέλη της σχολικής κοινότητας. Γι αυτό 
άλλωστε, παρότι το ΥΠΑΙΘ νοµίζει ότι ανακάλυψε τον τροχό, ο εσωτερικός 
κανονισµός των σχολείων, συναποφασιζόµενος από εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευόµενους, υπάρχει εδώ και χρόνια. 
Ωστόσο, στο προηγούµενο πλαίσιο, το περιεχόµενο και η θεµατολογία των 

κανόνων αυτών αποφασιζόταν από το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεργασία µε 
τις µαθητικές κοινότητες, χωρίς καµία εµπλοκή εξωσχολικών προσώπων και 
χωρίς να απαιτείται η έγκριση των ανωτέρων. Το πλαίσιο αυτό έδειχνε την 
αυτονόητη εµπιστοσύνη στην παιδαγωγική ικανότητα των εκπαιδευτικών.  
Αντιθέτως, µε την ΥΑ 13423/ΓΔ4 της υφυπουργού, η πολιτική ηγεσία δείχνει να 

µην έχει καµία εµπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αφού φτάνει στο σηµείο 
να δίνει λεπτοµερείς οδηγίες ακόµα και για το πώς θα διαχειρίζονται τους 
αργοπορηµένους µαθητές! Η κ. Μακρή που πρόσφατα δήλωσε ότι η τηλεκπαίδευση  
είναι απολύτως ισότιµη µε την δια ζώσης διδασκαλία, φανερώνοντας την προκλητική 
της άγνοια, νοµίζει ότι γνωρίζει καλύτερα τις παιδαγωγικές µεθόδους αντιµετώπισης 
των όποιων ζητηµάτων προκύπτουν στη σχολική ζωή… 
Και σαν να µην επιβαρύνονται αρκετά οι εκπαιδευτικοί από την ανικανότητα και 

τις εµµονές του ΥΠΑΙΘ, έχουν το ΙΕΠ, που ενώ σε όλα τα τεράστια παιδαγωγικά 
προβλήµατα τηρεί σιγήν ιχθύος, δηµοσίευσε έναν ενδεικτικό εσωτερικό 
κανονισµό, που αγνοεί όλες τις επιστηµονικές παιδαγωγικές αρχές που διέπουν 
τη σύνταξη του κανονισµού των σχολείων. Από το µέγεθος του ενδεικτικού αυτού 
κανονισµού (9 σελίδες!) µέχρι και τους «δείκτες» που προτείνει φανερώνεται η 
πλήρης άγνοια των παιδαγωγικών αρχών αλλά και η στόχευση του ΙΕΠ. Επαναφέρει 
µέχρι την «ευπρέπεια» της εµφάνισης των µαθητών, αδιαφορώντας επιδεικτικά για 
την ανάγκη της καλλιέργειας του σεβασµού στη διαφορετικότητα και της ελευθερίας 
έκφρασης των µαθητών/τριων, βασικών δικαιωµάτων του παιδιού, όπως αυτά 
ορίζονται από τους αρµόδιους διεθνείς και εγχώριους οργανισµούς. Ταυτόχρονα, σε 



κοινή γραµµή µε το ΥΠΑΙΘ, προσπαθεί να µεταβιβάζει τις ευθύνες του ΙΕΠ στους 
εκπαιδευτικούς, προτείνοντας ως «εσωτερικό κανόνα» την υποχρέωση των 
εκπαιδευτικών στην αυτοεπιµόρφωση!  

Η στόχευση του ΥΠΑΙΘ και του ΙΕΠ για άλλη µία φορά είναι προφανής. 
Από τη µία ο εξωτερικός έλεγχος των σχολείων, αφού ο «εσωτερικός» 
κανονισµός και η τήρησή του αποτελούν άξονα αξιολόγησης των σχολείων και 
από την άλλη η µεταβίβαση των ευθυνών τους στα ίδια τα σχολεία, τους/τις 
εκπαιδευτικούς και τους/τις µαθητές/τριες. 

Καλούµε το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ να ασχοληθούν επιτέλους µε τα 
πραγµατικά προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης και να αφήσουν στην άκρη 
τις ιδεοληπτικές εµµονές τους!  

Να αποσύρουν την ΥΑ 13423/ΓΔ4 και να δείξουν επιτέλους την 
απαραίτητη εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, που έτσι κι αλλιώς κρατούν 
µόνοι τους όρθιο το δηµόσιο σχολείο! 

Καλούµε τους Συλλόγους Διδασκόντων να µην χρησιµοποιήσουν τον 
ενδεικτικό εσωτερικό κανονισµό που προτείνει το ΙΕΠ, αλλά να 
επικαιροποιήσουν τον ήδη υπάρχοντα κανονισµό του σχολείου τους µε όσα οι 
ίδιοι και οι µαθητές/τριες τους κρίνουν απαραίτητα. 

Καλούµε τους/τις συναδέλφους να συνεχίσουν µε την ίδια παιδαγωγική 
ευσυνειδησία το εκπαιδευτικό τους έργο, αγνοώντας πλήρως τις αναχρονιστικές 
και αντιεπιστηµονικές υποδείξεις του ΙΕΠ και του ΥΠΑΙΘ. Ο σχολικός 
κανονισµός αποτελεί ένα «παιδαγωγικό συµβόλαιο» µεταξύ εκπαιδευτικών και 
µαθητών/τριών και µόνο ως τέτοιο µπορεί να φανεί χρήσιµος και να γίνει 
αποδεκτός. 
 
 
 
 

 
 
 
 


