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ΠΕΣΣ: «Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΣΣ»
Πραγματοποιήθηκε, κατά το διήμερο 9-10 Δεκεμβρίου 2017, το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της
Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ) στα Ιωάννινα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το Συνέδριο υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα της ΠΕΣΣ
στην Ήπειρο, τη συμπαράσταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δήμου Ιωαννιτών και της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου και παρουσίασε έντονο επιστημονικό
ενδιαφέρον. Η ΠΕΣΣ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.
Καψάλη Γεώργιο, που συνέβαλε στην επιτυχία των εργασιών του Συνεδρίου με το προσωπικό του
ενδιαφέρον, την αμέριστη συνδρομή και τη διάθεση των χώρων του πανεπιστημίου. Επίσης,
ευχαριστίες εκφράζονται στον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής καθηγητή κ. Κώτση
Κωνσταντίνο και τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθηγητή κ.
Μικρόπουλο Αναστάσιο για την ουσιαστική υποστήριξη τους.
Στην εναρκτήρια συνεδρία, παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν τις εργασίες του Συνεδρίου εκτός των
εκπροσώπων κομμάτων και των πρυτανικών αρχών οι εξής:
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ιωαννιτών κ. Κολόκας Παντελής
Η Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου κ. Φωτεινού Αγγελική
Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Παπαχρήστος Νίκος
Το μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ κ. Βενετοπούλου Γιώτα
Ο Ειδικός Γραμματέας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αναπλ. Καθηγητής κ. Μπάκας Θωμάς.
Αναλυτικότερα, την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της ΠΕΣΣ Γιώργος
Αλεξανδράτος, με λεπτομερή αναφορά στη στοχοθεσία του συνεδρίου και το ρόλο των Σχολικών
Συμβούλων στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου της ΠΕΣΣ Γιάννης Γεωργόπουλος.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, στο σύνολό τους, στους εκτενείς και ουσιαστικούς
χαιρετισμούς τους, αναφέρθηκαν με πολύ θετικό τρόπο στο έργο και στην προσφορά των Σχολικών
Συμβούλων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης του
θεσμικού τους ρόλου. Συγκεκριμένα:
Το κυβερνητικό κόμμα εκπροσώπησε ο κ. Στέφος Ιωάννης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ο οποίος εκπροσώπησε και τον Υπουργό Παιδείας.
Την Αξιωματική Αντιπολίτευση εκπροσώπησε ο βουλευτής κ. Τασούλας Κωνσταντίνος.
Το κόμμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης εκπροσώπησε ο βουλευτής κ. Κωνσταντόπουλος
Δημήτριος.
Στην ουσιαστική προσφορά των Σχολικών Συμβούλων αναφέρθηκαν στο σύνολό τους και όλοι οι
παριστάμενοι φορείς, καλώντας για ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμικού τους ρόλου, στο πλαίσιο
των νέων κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτέλεσε συνέχεια των δράσεων της ΠΕΣΣ, στην προσπάθεια των
Σχολικών Συμβούλων να συμβάλλουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική
πραγματικότητα και να διαμορφώσουν συνθήκες ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής και
εκπαιδευτικής κοινότητας, με την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών, θεωρητικών μελετών και
αναλύσεων που αφορούν στην ανάδειξη του σχολείου σε οργανισμό και κοινότητα μάθησης.
Τις εργασίες του Συνεδρίου, που περιλάμβαναν την κεντρική ομιλία από τον Καθηγητή, κ.
Κωνσταντίνου Χαράλαμπο, 192 εισηγήσεις (που τις υπέβαλαν 354 συνεισηγητές από όλη την
Ελλάδα) και δύο επιτυχείς στρογγυλές τράπεζες με θέματα: α) την πρόταση του υπουργείου για τις
υποστηρικτικές δομές και την ανάδειξη του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου στο πλαίσιο των
τελευταίων εξελίξεων και β) την ενδυνάμωση του Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση [όπου παρουσιάσθηκε η πρόταση της ΠΕΣΣ], παρακολούθησαν
εκατοντάδες μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.
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