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Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας

του Ι. Πανάρετου*

(∆ηµοσιεύθηκε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στις 3/12/00)

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Π. Ευθυµίου, µετά τη ανάληψη των
καθηκόντων του, δήλωσε ότι θα ενεργοποιήσει το Εθνικό Συµβούλιο
Παιδείας προκειµένου σε αυτό να διεξάγεται ο εθνικός διάλογος για την
Παιδεία. Την θέση αυτή επανέλαβε προ ηµερών στη Βουλή, ενώ σε
συνέντευξή του αναφερόµενος στο θέµα της αξιολόγησης των Ιδρυµάτων
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας, γνωστοποίησε ότι αυτή θα
διεξάγεται στο πλαίσιο του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας. (Σηµειώνεται
ότι τέτοια ρύθµιση υπήρχε στον καταργηθέντα από τον προηγούµενο
Υπουργό Ν. 2327/95 για το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας). ∆εδοµένης της
πρόθεσης αυτής του Υπουργού για επαναλειτουργία του ΕΣΥΠ, θα
ήθελα να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις που ενδεχοµένως θα ήταν
χρήσιµες όσο αφορά την δοµή και λειτουργία του Συµβουλίου
προκειµένου αυτό να αποτελεί ένα χρήσιµο όργανο που να επιτρέπει και
στην κοινωνία να διατυπώνει τις απόψεις της και στον Υπουργό να
αξιοποιεί τις απόψεις αυτές.
Οι σκέψεις που θα διατυπώσω στηρίζονται τόσο στην εµπειρία µου και
στις προσπάθειες που έκανα να λειτουργήσει ο θεσµός την προηγούµενη
τετραετία όσο και στις εξελίξεις που συµβαίνουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στον τοµέα αυτό.
Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να διευκρινισθεί είναι ο κύριος σκοπός
ύπαρξης ενός Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας. Κατά την γνώµη µου, αλλά
και σύµφωνα µε τα διεθνώς ισχύοντα, κύριος ρόλος ενός Εθνικού
Συµβουλίου Παιδείας είναι η συµµετοχή των κοινωνικών φορέων που
ενδιαφέρονται για τα τεκταινόµενα στον χώρο της Παιδείας και
επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τις εξελίξεις στο χώρο αυτό. Γι’ αυτό,
η άποψη που είχε διατυπωθεί παλαιότερα, ότι σε ένα τέτοιο Συµβούλιο
δεν χρειάζεται να συµµετέχουν κοινωνικοί φορείς π.χ. η ΓΣΕΕ ή το
Τεχνικό Επιµελητήριο ή η Εκκλησία, δεν συµφωνεί µε την ουσία του
στόχου ενός Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε
και στις περισσότερες χώρες όπου λειτουργεί Εθνικό Συµβούλιο
Παιδείας το όργανο αυτό είναι πολυπληθές. Εξίσου λανθασµένη είναι η
άποψη συγκρότησης του ΕΣΥΠ µε εξειδικευµένους επιστήµονες.
Μείωση των µελών του ΕΣΥΠ µπορεί να γίνει αν σε αυτό δεν
συµµετέχουν όλοι οι Πρυτάνεις και  οι Πρόεδροι των ΤΕΙ (όπως
προέβλεπε η προηγούµενη νοµοθεσία) αλλά µόνο το Προεδρείο της κάθε
µιας κατηγορίας εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Ετσι, ο αριθµός των µελών
του Συµβουλίου θα µειωθεί κατά 30 περίπου µέλη.



Το δεύτερο σηµείο το οποίο θα πρέπει να γίνει σαφές είναι η λογική του
διαλόγου και ειδικά τι δεν σηµαίνει διάλογος. ∆ιάλογος δεν σηµαίνει µια
ατέρµονα παρουσίαση θέσεων και εκφορά µονολόγων. ∆ιάλογος σε ένα
τέτοιο όργανο νοείται η τεκµηριωµένη   παρουσίαση θέσεων των φορέων
που συµµετέχουν και η ανταλλαγή απόψεων πάνω στις θέσεις αυτές,
ώστε να διευκρινίζονται οι λόγοι που οδηγούν στις θέσεις των φορέων,
αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα συναντίληψης για τα θέµατα που
συζητούνται. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητη η συναίνεση ή η λήψη
απόφασης σε ένα τέτοιο όργανο. Είναι όµως χρήσιµη, τόσο για την
πολιτεία όσο  και για την κοινωνία ευρύτερα,  η κατανόηση των θέσεων
και των επιχειρηµάτων που θα έχουν εκτεθεί στο Συµβούλιο.
Εχει διατυπωθεί  η άποψη ότι η ανταλλαγή απόψεων και ο διάλογος
µπορεί να γίνεται από τον Υπουργό ή την πολιτική ηγεσία άµεσα µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς. Αυτό και βέβαια µπορεί να γίνεται είναι, όµως,
κάτι διαφορετικό. Ο διάλογος του Υπουργού µε τους φορείς σηµαίνει
αυτόµατα διαπραγµάτευση. ∆ιάλογος στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας
σηµαίνει τεκµηριωµένη παρουσίαση θέσεων και ανταλλαγή απόψεων
µεταξύ φορέων που ενδεχοµένως σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντίθετες
απόψεις ή και αντίθετα συµφέροντα (π.χ. Τεχνικό Επιµελητήριο και ΤΕΙ
στην παρούσα συγκυρία). ∆ιάλογος σε ένα τέτοιο όργανο όχι µόνο θα
επιτρέψει την παρουσίαση των απόψεων τεκµηριωµένα, αλλά θα
αναγκάσει και τους άµεσα ενδιαφερόµενους να υποστούν την βάσανο του
διαλόγου και της τεκµηρίωσης για την υποστήριξη των θέσεων τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί την σηµασία της εκπαίδευσης στις
χώρες µέλη αλλά και την ανάγκη συµµετοχής στα τεκταινόµενα της
εκπαίδευσης όλων των κοινωνικών φορέων που επηρεάζονται από ή
επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά πράγµατα και εποµένως τον συγκροτηµένο
κοινωνικό διάλογο. Επίσης, η σύνοδος των Υπουργών Παιδείας το 1995
είχε αναγνωρίσει την ανάγκη της κοινωνικής συµµετοχής στην
εκπαίδευση. Γι’ αυτό τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εδώ και
τρία χρόνια µια προσπάθεια για την δηµιουργία ∆ικτύου Εθνικών
Συµβουλίων Παιδείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σηµειώνεται
ότι, όπως έχει προκύψει από σχετική έρευνα που έκαναν τα Εθνικά
Συµβούλια Παιδείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το µισό του
πληθυσµού των χωρών αυτών έχει άµεση ή έµµεση εµπλοκή στα
εκπαιδευτικά θέµατα. Μετά από αρκετές συζητήσεις και συναντήσεις, η
προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε µε επιτυχία προ έτους, όταν
υιοθετήθηκε και το καταστατικό αυτού του δικτύου και εξελέγη το
πρώτο προσωρινό τριµελές διοικητικό συµβούλιό του (µε Πρόεδρο τον
Πρόεδρο του ΕΣΥΠ της Πορτογαλίας και αντιπρόεδρο τον
υπογράφοντα). Τα βασικά συµπεράσµατα στα οποία οδήγησαν οι
προβληµατισµοί για την δηµιουργία του δικτύου και οι επιστηµονικές



έρευνες που προηγήθηκαν της συγκρότησης του δικτύου κατέληξαν σε
ορισµένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα συµβούλια αυτά
προκειµένου να εξυπηρετούν τον σκοπό τους. Οι κυριότερες αρχές είναι
οι εξής:
i)  Απαραίτητα προϋπόθεση για να εκπληρώνει το ρόλο του ένα Εθνικό
Συµβούλιο Παιδείας  είναι να λειτουργεί ανεξάρτητο. Θα πρέπει να
έχει τον δικό του προϋπολογισµό και την δυνατότητα να επιλέγει το
ίδιο το προσωπικό του. Μόνο έτσι µπορεί να είναι αξιόπιστο τόσο για
την κοινωνία όσο και για τους συµµετέχοντες σε αυτό.

ii)  Το Συµβούλιο θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να επιλαµβάνεται
θεµάτων που το ίδιο θεωρεί σηµαντικά. ∆εν πρέπει, δηλαδή, να
περιορίζεται  ο ρόλος του σε θέµατα που ανατίθενται σε αυτό από το
Υπουργείο Παιδείας. (Στην Πορτογαλία, µάλιστα, το Εθνικό
Συµβούλιο Παιδείας υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας και όχι στον Υπουργό Παιδείας, ενώ ερωτήµατα σε αυτό
θέτει η Βουλή). Η προϋπόθεση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου το
όργανο αυτό να είναι αξιόπιστο. Η πολιτεία δεν χρειάζεται ένα ακόµα
“υπάλληλο” όργανο. Τέτοια όργανα υπάρχουν ήδη αρκετά. Όπως
προέκυψε από την προαναφερθείσα έρευνα την στιγµή αυτή
λειτουργούν 60 περίπου ανεξάρτητα Συµβούλια στην Ευρώπη. Όπως
παρατήρησε ο καθηγητής Wielemans, υπεύθυνος της έρευνας,
“Συµβούλια τα οποία δεν έχουν την ευχέρεια να παίρνουν πρωτοβουλίες
και ελευθερία στην λειτουργία τους δεν είναι αποτελεσµατικά, αλλά
απλώς χρησιµοποιούνται για να εφαρµόζεται η πολιτική που ο Υπουργός
έχει ήδη αποφασίσει”.

iii)  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου θα πρέπει να τυγχάνει της ευρύτερης
δυνατής αποδοχής, ή τουλάχιστον ανοχής. Γι’ αυτό θα πρέπει η
τοποθέτησή του να  γίνεται µε επικύρωση από την αρµόδια επιτροπή
της Βουλής, ενδεχοµένως και µε αυξηµένη πλειοψηφία. Μια άλλη
πρακτική που εφαρµόζεται σε ορισµένες χώρες και ίσως αξίζει τον
κόπο να εξετασθεί είναι ο Πρόεδρος του Συµβουλίου να επιλέγεται και
να αναφέρεται στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας (και όχι τον Υπουργό
Παιδείας).

iv)  Τα µέλη του Συµβουλίου θα πρέπει να υποδεικνύονται από τους
φορείς  και όχι να επιλέγονται από τον Υπουργό.
Ο Υπουργός Παιδείας, έστω και αν το ΕΣΥΠ είναι ανεξάρτητο και όχι
“υπάλληλο” όργανό του, θα πρέπει να το θεωρεί σύµµαχό του και όχι
ανταγωνιστή του. Ας µη ξεχνάµε άλλωστε ότι, σε τελευταία ανάλυση,
αυτός και η Κυβέρνηση αποτελούν την έκφραση της λαϊκής
πλειοψηφίας. Το ΕΣΥΠ, όµως, µπορεί να τον βοηθήσει µε τον
ειλικρινή, ανεξάρτητο και τεκµηριωµένο διάλογο που θα διεξάγεται σε
αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εµπειρία του



προηγούµενου Εθνικού Συµβούλιου Παιδείας. (Όταν, µέσα στην
κορύφωση  της κρίσης πέρυσι και παρά τις αντιδράσεις, συνήλθε η
Ολοµέλεια του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας στην πρώτη και
µοναδική συνεδρίασή της, κατέστη δυνατόν να υπάρξει σύγκλιση
απόψεων και τελικά οµόφωνη απόφαση για τις βασικές αλλαγές που
απαιτούνταν στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Σήµερα, οι προτάσεις αυτές
έχουν πλήρως υιοθετηθεί και, µάλιστα, έχουν ξεπερασθεί κατά πολύ.
Αναρωτιέται κανείς πόσες κινητοποιήσεις και πόση ένταση θα είχαν
αποφευχθεί αν το ΕΣΥΠ λειτουργούσε κανονικά και οµαλά).

Ελπίζω οι σκέψεις αυτές να συµβάλουν στην καλύτερη διαµόρφωση του
νέου πλαισίου για το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας για το καλό της
εκπαίδευσης στη χώρα µας.

                                                          
* Ο κ. Ι.Πανάρετος είναι καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας
και του Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας


