Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Υπουργόσ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ζκεςε ςτισ 09.11.2017, θμζρα
Πζμπτθ και ϊρα 11.50, ςε δθμόςια θλεκτρονικι διαβοφλευςθ, το ςχζδιο τθσ υπουργικισ
απόφαςθσ με τίτλο «Εγγραφζσ, μετεγγραφζσ, φοίτθςθ και κζματα οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ
ηωισ ςτα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ».

Η δθμόςια διαβοφλευςθ διιρκεςε μία εβδομάδα, ζωσ 16.11.2017 και ϊρα
15.00, και ςτθ διάρκειά τθσ διατυπϊκθκαν 306 ςχόλια για το ςφνολο ςχεδόν των
άρκρων, αςκικθκε κριτικι, ζγιναν παρατθριςεισ και διατυπϊκθκαν προτάςεισ για
όλα τα κζματα.
Συνοπτικά, το περιεχόμενο των ςχολίων κατά άρκρο ι ομάδα άρκρων ζχει
ωσ εξισ:
Το άρκρο 1, το ςχετικό με τθν ζναρξθ και τθ λιξθ του ςχολικοφ και του
διδακτικοφ ζτουσ, ςυγκζντρωςε 18 ςχόλια. Προτάκθκε ςε αυτά να ορίηεται ςτθν ΥΑ
θ θμερομθνία λιξθσ των μακθμάτων ςτα Λφκεια, όπωσ και ςτα Γυμνάςια, ϊςτε να
γίνεται ζγκαιρα ο προγραμματιςμόσ και να λιγουν τθν ίδια θμζρα τόςο για τα
Γυμνάςια όςο και για τα Λφκεια. Ωσ προσ τθν αναπλιρωςθ των απολεςκειςϊν
ωρϊν, ςχολιάςτθκε ωσ προςχθματικι θ πρόβλεψθ για αναπλιρωςι τουσ, με τον
ιςχυριςμό ότι οι περιςςότερεσ χάνονται λόγω τθσ κακυςτερθμζνθσ πρόςλθψθσ
εκπαιδευτικϊν.
Το άρκρο 2, το ςχετικό με τισ «διακοπζσ, αργίεσ, εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ»,
ςυγκζντρωςε 23 ςχόλια. Κάποιοι κεϊρθςαν ότι δεν είναι ςαφισ θ αναφορά ςτον
ιςχφοντα για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ νόμο που ρυκμίηει το κακεςτϊσ του
Σαββάτου και άλλοι ςχολίαςαν ωσ προβλθματικό το κακεςτϊσ αργίασ των θμερϊν
των τριϊν Ιεραρχϊν, τθσ 25θσ Μαρτίου και τθσ 28θσ Οκτωβρίου, αφοφ κάποιοι
εκπαιδευτικοί υποχρεϊνονται να ςυμμετζχουν ςτισ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ και
πρότειναν να αποηθμιϊνονται για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτουσ εορταςμοφσ κατά τισ
θμζρεσ αυτζσ. Κάποιοι πρότειναν να καταργθκοφν οι κρθςκευτικοφ χαρακτιρα
αργίεσ (τριϊν Ιεραρχϊν, Αγ. Πνεφματοσ), ενϊ άλλοι να προβλζπονται για τθν ίδια ι
τθν προθγοφμενθ θμζρα εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ.

Τα άρκρα 3, 4, 5, 6 και 7 (Κεφ. Β), τα ςχετικά με τθν τιρθςθ των
υπθρεςιακϊν βιβλίων και εντφπων, ςυγκζντρωςαν 38 ςχόλια. Η πρόταςθ που
κυριάρχθςε ιταν να προβλεφκεί άμεςα θ θλεκτρονικι τιρθςθ ςχεδόν όλων
(Πρωτόκολλο, Βιβλίο Πράξεων Διευκυντι, Ημερολόγιο, Μθτρϊο, Ευρετιριο

Μθτρϊου, Ατομικά Δελτία Μακθτι, Βιβλίο Φοίτθςθσ), ενϊ προτάκθκαν και τρόποι
για τθν αντικατάςταςθ πολλϊν από αυτά που τθροφνται ςε ζντυπθ μορφι.
Προτάκθκε ακόμθ τα ονόματα των γονζων ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν να
καταγράφονται ςε ονομαςτικι πτϊςθ και ςε μικρογράμματθ γραφι, για να
τονίηονται ςωςτά.
Τα άρκρα 8-15 του κεφ. Γ, τα ςχετικά με τισ εγγραφζσ, ςυγκζντρωςαν 25
ςχόλια (ειδικά το άρκρο 9 είχε 17 ςχόλια.). Θεωρικθκε πωσ υπάρχουν παραλείψεισ
ςτθν περιγραφι όςων δικαιοφνται να εγγραφοφν ςτθν Α τάξθ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και ςτθ
δυνατότθτα επιλογισ Γυμναςίου για τουσ αποφοίτουσ Δθμοτικοφ τόςο ςτα χωριά
όςο και ςτα αςτικά κζντρα. Προτάκθκε επίςθσ, θ άμεςθ ενεργοποίθςθ του
μοναδικοφ αρικμοφ μακθτι που κα απαλλάξει από μεγάλο όγκο εργαςίασ τουσ
εκπαιδευτικοφσ.
Τα άρκρα 23, 24, 27 και 28, τα ςχετικά με τον χαρακτθριςμό τθσ φοίτθςθσ,
ςυγκζντρωςαν 81 ςχόλια. Επιδοκιμάςτθκε θ κατάργθςθ τθσ διάκριςθσ
δικαιολογθμζνων- αδικαιολόγθτων απουςιϊν, ενϊ προτάκθκε θ διατιρθςθ των 50
επιπλζον απουςιϊν για όςουσ ζχουν βακμό μεγαλφτερο του15 και φοιτοφν ςε ΕΠΑΛ
και Εςπερινά Λφκεια, με τθ δικαιολογία ότι εφόςον εργάηονται ι είναι ενιλικεσ
πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να αποφοιτιςουν ζςτω και με ελλιπι
παρακολοφκθςθ. Αρκετά ςχόλια αφοροφςαν τθν ανάγκθ για μεγαλφτερο όριο
απουςιϊν ςτουσ μακθτζσ ΑΜΕΑ ι με ςοβαρά και χρόνια προβλιματα υγείασ, για τα
οποία ωςτόςο δεν προβλζπεται ι δεν ενδείκνυται νοςθλεία ςτο νοςοκομείο.
Διατυπϊκθκαν, επίςθσ, προτάςεισ οι απουςίεσ να υπολογίηονται όχι γενικά αλλά
ανά μάκθμα και να τεκεί κατϊτερο όριο ωσ προχπόκεςθ για τθν προαγωγι του
μακθτι ςτο κάκε μάκθμα, όπωσ και ο περιοριςμόσ των απουςιϊν ςε 50. Ζγιναν,
τζλοσ, προτάςεισ για τρόπουσ που κα διευκολφνουν τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ
απουςιϊν και για καταμεριςμό των ςχετικϊν εργαςιϊν, τζτοιο που δε κα
επιβαρφνει κάποιουσ ζναντι των άλλων.
Το άρκρο 25, το ςχετικό με τθ δυνατότθτα απαλλαγισ από μακιματα,
ςυγκζντρωςε 20 ςχόλια, από τα οποία τα περιςςότερα επικζντρωςαν ςτα
Θρθςκευτικά. Από όςουσ αναφζρκθκαν ςτο κζμα οι περιςςότεροι προτείνουν τθν
κατάργθςθ τθσ απαλλαγισ από το μάκθμα ωσ αδικαιολόγθτθσ και ωσ τζτοιασ που
υποβακμίηει το μάκθμα και δυςκολεφει τον διδάςκοντα. Κάποιοι πρότειναν τθν
κατάργθςθ τθσ απαλλαγισ από όλα τα μακιματα (Μουςικι, Γυμναςτικι) και τθν
πρόβλεψθ ειδικϊν αςκιςεων για τα παιδιά που δεν μποροφν να παρακολουκιςουν
το κανονικό πρόγραμμα, ενϊ άλλοι προτείνουν βελτιϊςεισ ςτισ προχποκζςεισ
απαλλαγισ.
Το άρκρο 29, το οποίο αναφζρεται ςτθν ενθμζρωςθ των γονζων για τισ απουςίεσ
των μακθτϊν, είχε 16 ςχόλια, τα περιςςότερα από τα οποία ιταν προτάςεισ για
άμεςθ υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων

του myschool. Κάποιοι ςχολίαςαν ότι πρζπει να γίνει ςαφζςτερο πότε ενθμερϊνει
το ςχολείο τουσ κθδεμόνεσ και πότε οι κθδεμόνεσ το ςχολείο.
Το άρκρο 31, το ςχετικό με τα παιδαγωγικά μζτρα και τισ ενζργειεσ
παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, ςυγκζντρωςε 29 ςχόλια. Διατυπϊκθκε προβλθματιςμόσ
ςχετικά με τθ δυνατότθτα του Διευκυντι ι του Συλλόγου των Διδαςκόντων να
απαςχολοφν τουσ μακθτζσ κατά τθν αποβολι τουσ από το μάκθμα, προτάκθκαν
αλλαγζσ ςτα προβλεπόμενα μζτρα, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν κατάργθςθ τθσ
ωριαίασ αποβολισ, τθ μεγαλφτερθ κλιμάκωςθ των μζτρων πριν τθν αλλαγι
ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, τθ δυνατότθτα του Διευκυντι να επιβάλλει περιςςότερα
μζτρα χωρίσ τθν απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων, τθν κατάργθςθ όλων των
μζτρων ωσ καταςταλτικϊν αντί για τα προτιμότερα διαμορφωτικά και τθν ειςαγωγι
του κεςμοφ τθσ ςχολικισ ςυνζλευςθσ-«δικαςτθρίου» που διαχειρίηεται τισ
παρεκκλίνουςεσ ςυμπεριφορζσ, κατά το παράδειγμα του Σάμερχιλ.
Το άρκρο 32, το ςχετικό με τθ διαγωγι, ςυγκζντρωςε 4 ςχόλια. Η διατιρθςθ
του χαρακτθριςμοφ τθσ διαγωγισ μόνο ςτθ διάρκεια τθσ ςχολικισ ηωισ του μακθτι
ςχολιάςτθκε ωσ χωρίσ νόθμα και από πολλοφσ προτάκθκε θ πλιρθσ κατάργθςι του,
με μόνθ πρόβλεψθ να αντιμετωπίηονται οι ςοβαρζσ παρεκκλίςεισ ςτθ ςυμπεριφορά
των μακθτϊν.
Συνολικά, τα ςχόλια ιταν κετικά και ςτθ μεγάλθ πλειονότθτά τουσ με
διάκεςθ ςυμβολισ, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ
των ςχολείων και να κινθκεί πιο αποφαςιςτικά θ διαδικαςία εκςυγχρονιςμοφ τθσ
λειτουργίασ τουσ.

