ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΠΔΕ ΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Οι προτάσεις του Π.Ι. και τα πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων του
ΣΠΔΕ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Ι.
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά σχόλια μελών του ΣΠΔΕ για την
παρουσία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στον Εθνικό διάλογο για την
παιδεία.
2η Συνεδρία ΣΠΔΕ (27‐3‐09):
Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΣΟΚ): « … Θα έλεγα λοιπόν, ο
κ. Γκλαβάς με την πείρα που έχει, και το λέω αυτό έχοντας και
προσωπική γνώση των ικανοτήτων του, μπορεί κατά τη γνώμη μου
αρκετά εύκολα να συνοψίσει σε τρεις σελίδες, δυο σελίδες, για το
κάθε θέμα, τις απόψεις, τις θέσεις που έχουν διερευνηθεί και συζη‐
τηθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ώστε αυτό να το έχουμε ως στο‐
ιχείο, κατά προτίμηση πριν την επόμενη συνεδρίαση…», «…Θα
πάω λίγο παραπέρα τον έπαινό σας προς το Παιδαγωγικό Ινστιτο‐
ύτο αν και δεν επιδαψιλεύω συνήθως επαίνους…»
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΔΕ): «…Η προσέγγιση του κ.
Γκλαβά, με την πείρα που έχει από την εκπαίδευση, μάς ανέδειξε
τα κύρια, ή μεγάλα τέλος πάντων προβλήματα που έχουμε να αν‐
τιμετωπίσουμε…».
Χ. ΓΟΥΛΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΣΕΕ): «Κα‐
ταρχήν κι εγώ να συγχαρώ τον κ. Γκλαβά, ήταν μια πολύ ουσιαστι‐
κή τοποθέτηση. Ήταν γενναία θα έλεγα, για έναν κρατικό φορέα, ο
οποίος ακούμπησε τα πράγματα ακριβώς όπως τα ξέρουμε όλοι
μέσα μας και ίσως πολλές φορές δεν τολμάμε να τα πούμε…».
Χ. ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΔΕΠ): «Καταρχήν θέλω να πω
ότι βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την εισήγηση του κ. Γκλαβά
και το σύνολο των προβλημάτων τα οποία έθεσε...».
η
4 Συνεδρία ΣΠΔΕ (23‐4‐09):
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΔΕ): «…Προτού πει κάτι ο κ.
Γκλαβάς, θέλω να επιστήσω την προσοχή σε όσους δεν το έχουν
προσέξει, ότι είναι μια εκπαιδευτική δουλειά, έρευνα, από πολλούς
ανθρώπους, η οποία έχει καλύψει πάρα πολλά, αν όχι όλα, αλλά θα
έλεγα τα περισσότερα από τα θέματα που συζητάμε και, επειδή
υπήρξα ένας εκ των αξιολογητών ως Πρύτανης τότε, πρέπει να πω
ότι εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι,
εκπαιδευτικοί κατά κανόνα, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εκ‐
τός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Και αυτοί κ. Πανάρετε έχουν δου‐
λέψει, προς τιμήν τους… Νομίζω ότι αποτελεί μια δουλειά του Παι‐
δαγωγικού Ινστιτούτου που το τιμά και που λύνει και προβλήματα.
Όλα αυτά δηλαδή που συζητούμε, σ’ ένα μεγάλο βαθμό τα έχουν
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δουλέψει, έχουν εκτιμήσει, έχουν απόψεις, δε σημαίνει ότι πρέπει
να συμφωνήσουμε πάντοτε, αλλά έχει γίνει μια δουλειά βάσεως.
Και αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και μπράβο κ. Γκλαβά
που το φέρατε εδώ να το μοιράσουμε και να έχουμε και το χρόνο να
το δούμε όλοι…».
Γ. ΤΖΙΜΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.:
«…Συγχαρητήρια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ιδιαίτερα στον κ.
Γκλαβά, από την πλευρά της ειδικής αγωγής, διότι δείχνει μια πάρα
πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα που μας απασχολούν…»
Σ. ΓΚΛΑΒΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ι.): «…Κατʹ αρχήν να ευχαριστήσω
όλους εκείνους που έκαναν αναφορά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
και τον κ. Κουρουτό ιδιαίτερα, για την αναφορά του στην ανάδειξη
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου…».
η
5 Συνεδρία ΣΠΔΕ (23‐4‐09):
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΙΕΛΕ): «…Εγώ αισ‐
θάνομαι την υποχρέωση να ξεκινήσω με θερμές ευχαριστίες στον
κ. Γκλαβά, γιατί μάζεψε όλα αυτά τα στοιχεία που μας έφερε και
παρ’ όλο που είναι κλασική η αντιμετώπισή του, όπως επισημάν‐
θηκε ρητά, ή λιγότερο ρητά προηγουμένως, νομίζω ότι αυτή είναι η
σωστή αρχή, να ξεκινάς από μια κλασική καταγραφή…».
10η Συνεδρία, 17‐7‐09:
Δ. ΜΠΡΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΕ): «Να πω κάτι εγώ για τον κ.
Γκλαβά κ. Πρόεδρε. Κάτι να πω για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
πριν προχωρήσουμε. Θέλω να πω ότι η πρόταση που κατέθεσε για
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί μια θετική προ‐
σέγγιση πραγματικά και με πολύ μεγάλη ευαισθησία έβαλε το ζή‐
τημα. Και μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης…».
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΔΕ): «Επιμείναμε όλοι και
βλέπω ότι είναι και προσωπική άποψη του κ. Γκλαβά, που προς τι‐
μήν του διαφοροποιείται, όπου το κρίνει σκόπιμο, ως άτομο, ενώ
μας δίνει τις θέσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πάντοτε με α‐
κρίβεια…» (αναλυτικά, βλ. πρακτικά συνεδριάσεων ΣΠΔΕ, στον
κόμβο του Π.Ι.).
12η Συνεδρία, 2‐9‐09:
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΔΕ): «Κύριε Πρόεδρε του Πα‐
ιδαγωγικού Ινστιτούτου για μια ακόμα φορά με πληρότητα και πο‐
λύ συστηματικά και στο κείμενό σας και στην προφορική ανάπτυ‐
ξη, μας δώσατε μία στέρεη και αναλυτική εικόνα του θέματος αυ‐
τού, για το οποίο, κύριοι συνάδελφοι, εμείς δεν ανακαλύπτουμε τον
κόσμο βέβαια…».
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Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΣΟΚ): «…Και θα διαπιστώσα‐
τε κι εσείς.. ότι το ίδιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει βελτιώσει τις
εισηγήσεις του. Από κάποιες γενικότερες που γίνονται, οι δε πα‐
ρεμβάσεις του κ. Γκλαβά όταν επεξηγεί την εισήγηση είναι ακόμα
πιο ουσιαστικές…».
Ν. ΠΑΪΖΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΙΕΛΕ): «…Κύριε Γκλαβά, τα κείμενα
τα οποία έχει δουλέψει η Επιτροπή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
τουλάχιστον ως προς το δικό μας το σχεδιασμό, που έλεγε ότι είναι
σύστημα η εκπαίδευση και ο συστημικός χαρακτήρας της ανάλυσής
της είναι αυτό που πρέπει να γίνει και μάλιστα να καταλήξει και
κάπου, εμάς μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό που μας βοήθησε πε‐
ρισσότερο ‐και το σημείωσε και ο κ. Πανάρετος‐ είναι ο τρόπος που
το παρουσιάζετε. Διότι μέσα στην περιγραφή των επιμέρους δίνετε
την έμφαση την ουσιαστική…», «…Έχει καταθέσει στρατηγικό
σχεδιασμό για αναλυτικά προγράμματα (το Π.Ι.). Και μάλιστα έχει
την τόλμη ο Πρόεδρος, ο παρών Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστι‐
τούτου, τον κρίνει και λέει: ανεπαρκές το κράτος εκεί, ανεπαρκές
εκεί, ανεπαρκές…Το ερώτημα λοιπόν είναι, αφού τολμάει ο Πρόεδ‐
ρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και κάνει την περιγραφή της
πραγματικότητας, ποιο είναι το στοιχείο; Και είναι κομβικό, είναι
πολύ κρίσιμο. Δεν θα πετύχει κανένας στρατηγικός σχεδιασμός.
Και δεν πετυχαίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι και πολιτικά και επιστη‐
μονικά πιθανότατα να μην είναι ανακοινώσιμο…».
Α. ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν.Δ.): «…Η εισήγηση του Παι‐
δαγωγικού Ινστιτούτου εμένα με έχει καλύψει σε όλα τα επιστημο‐
νικά και οργανωτικά ζητήματα, με κάποιες αν θέλετε παραλλα‐
γές…».
13η Συνεδρία, 10‐9‐09:
Ν. ΠΑΪΖΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΙΕΛΕ): «..Όσοι ήσασταν παρόντες σε
όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει, είναι οι λέξεις‐κλειδιά
που εγώ κράταγα σημείωση από την εισήγηση του καθένα. Κύριε
Γκλαβά έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Διότι δεν παρουσιάσατε απλά
τις απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που είναι αποτέλεσμα
έρευνας, αλλά βάλατε προσωπική χροιά και τουλάχιστον βοηθού‐
σατε έναν ερευνητή ‐σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια‐ να κα‐
ταγράψει τα σημεία‐κλειδιά. Νομίζω ότι το όραμα που περιγράφατε
ως πρόσωπο εσείς για μια αλλαγή εμπεριέχει όλες αυτές τις αξίες
μέσα. Από κει και ύστερα, κανένας μπορεί να φτιάξει πολλά άλλα
σχέδια…».
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16η Συνεδρία, 20‐11‐09:
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΔΕ): «…Καθοριστικός υπήρ‐
ξε ο ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, νομίζω ότι αναγνωρίσ‐
τηκε απ’ όλους. Και μεταξύ μας τώρα που είμαστε, αλλά και
μπροστά στην Υπουργό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ.
Γκλαβά, ο οποίος ήρθε με εισηγήσεις, με μία στήριξη που μας βοή‐
θησε στις συζητήσεις μας…»
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΔΕ): « …Θέλω κυρία Υπουρ‐
γέ να σας ευχαριστήσω... Και βεβαίως μας βοήθησε ιδιαίτερα, και
θέλω να το εκτιμήσετε αυτό, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Παι‐
δαγωγικό Ινστιτούτο στη δουλειά μας εδώ έπαιξε έναν κεντρικό
ρόλο που θεσμικά τον έχει . Ιδιαίτερα ο κ. Γκλαβάς, ο νυν Πρόεδρος,
ερχόταν πάντοτε με εισηγήσεις και με γνώση και κατανόηση των
θεμάτων και χωρίς αμετακίνητες θέσεις. Αυτό αναγνωρίστηκε απ’
όλα τα μέλη εδώ του Συμβουλίο...»
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