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Νζο δίκτυο δομϊν υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου: 
Πολιτικι ςυνενϊςεων και ςυγκεντρωτιςμοφ 

  

 Με μια "πανθγυρικι" εκδιλωςθ - θμερίδα, παρουςίαςε το Υπουργείο Παιδείασ τθν 
πρόταςι του για το Νζο Δίκτυο Δομϊν Τποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και αφοφ είχε 
ςτείλει τθν πρόταςθ μόλισ μία θμζρα πριν, ςτισ εκπαιδευτικζσ Ομοςπονδίεσ, προκειμζνου να τθν 
επεξεργαςτοφν(!!!) και να τοποκετθκοφν επί του ςχεδίου τθσ κυβζρνθςθσ. Στθν εκδιλωςθ δεν 
δόκθκε καμία ερμθνεία για τισ αςάφειεσ και τισ γενικότθτεσ του κειμζνου και ουςιαςτικά 
παρουςιάςτθκαν μόνο όςα αναφζρονται ςτο κείμενο. 

 Ανεξάρτθτα όμωσ από τθ ςτάςθ τθσ θγεςίασ του Υπουργείου Παιδείασ και του κ. Γαβρόγλου, 
θ πρόταςθ που κατατζκθκε επί τθσ ουςίασ είναι πρόχειρθ, προβλθματικι και υπονομεφει τθ 
λειτουργία τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. Διαπνζεται από μία λογικι ςυγχωνεφςεων και 
ςυγκεντρωτιςμοφ και φαίνεται ότι ζρχεται για να χωρζςει ςτο "μνθμονιακό κοςτοφμι" που ζχει 
ράψει θ κυβζρνθςθ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ για τθν εκπαίδευςθ. 

 Μία πρόταςθ, που δεν τθρεί οφτε τα προςχιματα, δεν υπογράφεται από καμία 
επιςτθμονικι ομάδα, δεν τεκμθριϊνεται με παράκεςθ βιβλιογραφίασ, δεν αναφζρεται ςε καλζσ 
πρακτικζσ που τυχόν ζχουν προκφψει από τθν εφαρμογι τθσ ςε κάποιο περιβάλλον. Είναι 
προφανζσ πωσ κάποιοι "ξερόλεσ" παρατρεχάμενοι, αποφάςιςαν να ολοκλθρϊςουν το ζργο, 
εριμθν τθσ Πανεπιςτθμιακισ αλλά και τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, λεσ και θ εκπαίδευςθ 
αφορά μόνο τουσ ίδιουσ και τισ ιδεολθψίεσ τουσ. 

 "Ανακαλφπτουν" τθν αποκζντρωςθ και τθν αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ, με 
κακυςτζρθςθ πολλών χρόνων και ξανά λανκαςμζνα και αφοφ παλαιότερα ςτα "ξζγνοιαςτα" χρόνια 
τθσ "ανζμελθσ" αντιπολίτευςθσ ςτα πλαίςια τθσ επαναςτατθμζνθσ τουσ αριςτεροςφνθσ, 
προςπακοφςαν να ερμθνεφςουν τουσ όρουσ, διαςτρεβλώνοντάσ τουσ, κακοποιώντασ και 
ςτοχοποιώντασ τουσ. 

 Μιλοφν ςτο ςχζδιο κειμζνου για αποκζντρωςθ και ςτθν ουςία κάνουν το αντίκετο. Με τθ 
δθμιουργία και λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. δίπλα ςτθν Περιφζρεια τθσ Εκπαίδευςθσ και τθν κατάργθςθ 
του κεςμοφ των Σχολικών Συμβοφλων που λειτουργοφςαν ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, 
υποβακμίηουν τον αποκεντρωτικό και υποςτθρικτικό ρόλο που κα μποροφςε να ζχει προσ τισ 
ςχολικζσ μονάδεσ οποιαδιποτε δομι.  Η παιδαγωγικι κακοδιγθςθ εξ αποςτάςεωσ, δεν μπορεί 
να λφςει ηθτιματα, ενϊ θ επιμόρφωςθ  που ουςιαςτικά δεν μποροφμε να αντιλθφκοφμε τθν 
κατεφκυνςθ τθσ, παραμζνει ςφνκθμα και ευχι.  

 Μιλοφν ςτο ςχζδιο κειμζνου για αυτονομία και ςτθν ουςία κάνουν το αντίκετο. 
Ανακζτουν ζνα ςθμαντικό κομμάτι των δομών ςε μια περιφερειακι διοίκθςθ που ο ρόλοσ τθσ ζωσ 
τώρα, δεν μασ αφινει περικώρια να ελπίηουμε ότι και θ νζα δομι κα ζχει άλλο προςανατολιςμό 
πζρα από τθν προώκθςθ  του ςχεδιαςμοφ τθσ κυβερνθτικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, όπωσ ςτενά 
κζλουν να προωκοφν οι εκάςτοτε υπουργοί παιδείασ, ςε μια περιφερειακι διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ 
που ουςιαςτικά δεν απαντά ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ και ςε αρκετζσ περιπτώςεισ λειτουργεί και ωσ 
τροχοπζδθ. 



 Τλοποιοφν ςκλθρι πολιτικι ςυγχωνεφςεων - ςυνενϊςεων δομϊν, χωρίσ ουςιαςτικι 
επεξεργαςία, απλά και μόνο για να εξοικονομθκεί προςωπικό. Σα ΚΕ.Τ ουςιαςτικά καταργοφν και 
ςυγχωνεφουν τα ΚΕΔΔΤ, τα ΚΕΠΛΗΝΕΣ, τα ΚΕΤΠ, τουσ τακμοφσ υμβουλευτικισ Νζων και με τθ 
ςφνκεςθ που αποκτοφν από τα πρώθν ςτελζχθ αυτών των φορζων κακώσ και τθν «επιλογι» με 
οργανικι κζςθ ι με απόςπαςθ εκπαιδευτικών με μόλισ πενταετι κθτεία, αποκτοφν μια «χφμα» 
λειτουργία. Θα ζχει πραγματικό ενδιαφζρον να μασ τεκμθριώςουν τθ ςυνφπαρξθ των διαγνωςτικών 
διαδικαςιών Ειδικισ Αγωγισ και τθσ Πλθροφορικισ υποςτιριξθσ των εργαςτθρίων των Η/Υ ςε αυτι 
τθ δομι. Πώσ ταιριάηουν μεταξφ τουσ; 

 Ξαναβαπτίηουν  τα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςε ΚΕΑ "χώνοντασ" εκεί τουσ 
υπεφκυνουσ των άλλων καινοτόμων δράςεων με μοναδικό ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ κζςεων 
εργαςίασ. 

 Μασ ανθςυχεί ιδιαίτερα θ "πρόβα" ςυνενϊςεων τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ με το πρόςχθμα των κοινϊν υποςτθρικτικϊν δομϊν, όπωσ και θ ςυμμετοχι ςτον 

Προγραμματιςμό και Απολογιςμό των ςχολικϊν μονάδων, που πραγματοποιεί ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων, μελϊν ΔΕΠ, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν φορζων(!!!). Η ςυμμετοχι των γονζων 

μζςα από τα ςυλλογικά τουσ όργανα είναι προχπόκεςθ ολοκλθρωμζνθσ λειτουργίασ ςτθν 

εκπαίδευςθ, αποκτά όμωσ διαφορετικι διάςταςθ όταν λαμβάνουν μζροσ ςτθν αυτοαξιολόγθςθ 

και ςτισ προτάςεισ παιδαγωγικοφ ςχεδιαςμοφ και δράςεων των εκπαιδευτικϊν και τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. 

 υνενϊςεισ, ςυγκεντρωτιςμόσ, γραφειοκρατία και «περίεργοι ςυνεταίροι» αποτελοφν τθν 

πολιτικι για τισ Νζεσ Δομζσ, που κα φζρει αναςφάλεια, αναποτελεςματικότθτα και υποβάκμιςθ τθσ 

Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ. Με αυτι τθν πολιτικι δεν μπορεί να δθμιουργθκεί ιςχυρι δθμόςια 

εκπαίδευςθ που να λειτουργεί προσ όφελοσ των μακθτών και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 
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