
Γιαλούρης Παρασκευάς,  Συντονιστής του Τμήματος Τεκμηρίωσης Εκπαιδευτικών 

Ζητημάτων της ΠΕΣΣ: 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, στελέχη της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και εκπαιδευτικής 

ηγεσίας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, 

Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν για την υλοποίηση της σημερινής 

ημερίδας. 

Η ημερίδα αυτή είναι η πρώτη που διοργανώνει το Τμήμα Τεκμηρίωσης Εκπαιδευτικών 

Ζητημάτων της ΠΕΣΣ, που δημιουργήθηκε εδώ και μερικούς μήνες. Στόχος του Τμήματος 

αυτού είναι η ανάδειξη και  η αξιοποίηση του τεράστιου επιστημονικού και Παιδαγωγικού 

πλούτου των Σχολικών Συμβούλων, πλούτου που απορρέει τόσο από τις υψηλού επιπέδου 

σπουδές όσο και από την τεράστια εμπειρία που αποκτάται μέσα από την καθημερινή 

επαφή με τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές και τους 

συλλόγους γονέων. Αυτό τον πλούτο θέλουμε να συστηματοποιήσουμε και να 

αξιοποιήσουμε  θέτοντάς τον στη διάθεση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.  

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τμήματος Τεκμηρίωσης, στη σημερινή ημερίδα θα 

αναπτυχθούν θέματα που συνδέονται με την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ένα ζήτημα που 

είναι ιδιαίτερα  επίκαιρο. Εκτός όμως από το θέμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,  το 

Τμήμα Τεκμηρίωσης έχει επεξεργασθεί πλαίσιο προτάσεων για την αναβάθμιση του 

Λυκείου, τις γενικές αρχές του οποίου η ΠΕΣΣ είχε την ευκαιρία διαγραμματικά να 

παρουσιάσει στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη 

συνεδρίαση της 31 Ιανουαρίου 2017. Για το θέμα αυτό, το οποίο θεωρούμε ως ιδιαίτερα 

σημαντικό, πολύ σύντομα, στο πλαίσιο μιας άλλης ημερίδας, θα είμαστε σε θέση να 

παρουσιάσουμε ολοκληρωμένη και λεπτομερειακή πρόταση.   

Το Τμήμα Τεκμηρίωσης Εκπαιδευτικών Ζητημάτων θα  συνεχίσει με την επεξεργασία και 

άλλων εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η οργάνωση 

της διοίκησης της εκπαίδευσης, το πλαίσιο της λειτουργίας της Προσχολικής Αγωγής κ.α. Η 

επεξεργασία όλων των θεμάτων γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται πάντα μέσα από 

επιστημονικό και παιδαγωγικό πρίσμα,  με μόνο στόχο να συμβάλλουμε στη βελτίωση της 

εκπαίδευσης, που αποτελεί την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη επένδυση για την 

πατρίδα μας. 

Ευχαριστώ.  


