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Αλαθνίλσζε 
 

Με κηα "παλεγπξηθή" εθδήιωζε - εκεξίδα, παξνπζίαζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηελ 

πξόηαζή ηνπ γηα ην Νέν Δίθηπν Δνκώλ Τπνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη αθνύ 

είρε ζηείιεη ηελ πξόηαζε κόιηο κία εκέξα πξηλ, ζηηο εθπαηδεπηηθέο Οκνζπνλδίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ επεμεξγαζηνύλ(!!!) θαη λα ηνπνζεηεζνύλ επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

θπβέξλεζεο. ηελ εθδήιωζε δελ δόζεθε θακία εξκελεία γηα ηηο αζάθεηεο θαη ηηο 

γεληθόηεηεο ηνπ θεηκέλνπ θαη νπζηαζηηθά παξνπζηάζηεθαλ κόλν όζα αλαθέξνληαη ζην 

θείκελν. 

 Αλεμάξηεηα όκωο από ηε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ θ. 

Γαβξόγινπ, ε πξόηαζε πνπ θαηαηέζεθε επί ηεο νπζίαο είλαη πξόρεηξε, πξνβιεκαηηθή 

θαη ππνλνκεύεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Δηαπλέεηαη από κία ινγηθή 

ζπγρσλεύζεσλ θαη ζπγθεληξσηηζκνύ θαη θαίλεηαη όηη έξρεηαη γηα λα ρσξέζεη ζην 

"κλεκνληαθό θνζηνύκη" πνπ έρεη ξάςεη ε θπβέξλεζε ησλ ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. 

 Μία πξόηαζε, πνπ δελ ηεξεί νύηε ηα πξνζρήκαηα, δελ ππνγξάθεηαη από θακία 

επηζηεκνληθή νκάδα, δελ ηεθκεξηώλεηαη κε παξάζεζε βηβιηνγξαθίαο, δελ αλαθέξεηαη 

ζε θαιέο πξαθηηθέο πνπ ηπρόλ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ εθαξκνγή ηεο ζε θάπνην 

πεξηβάιινλ. Είλαη πξνθαλέο πσο θάπνηνη απνθάζηζαλ λα νινθιεξώζνπλ ην έξγν, 

εξήκελ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο αιιά θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ιεο θαη ε 

εθπαίδεπζε αθνξά κόλν ηνπο ίδηνπο θαη ηηο ηδενιεςίεο ηνπο. 

 Μηινύλ ζην ζρέδην θεηκέλνπ γηα απνθέληξσζε θαη ζηελ νπζία θάλνπλ ην 

αληίζεην. Με ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηωλ ΠΕ.ΚΕ.. δίπια ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο 

Εθπαίδεπζεο  θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ηωλ ρνιηθώλ πκβνύιωλ πνπ ιεηηνπξγνύζαλ 

αλά Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο, ππνβαζκίδνπλ ηνλ απνθεληξσηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό ξόιν 

πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο νπνηαδήπνηε δνκή. Η παηδαγσγηθή 

θαζνδήγεζε εμ απνζηάζεσο, δελ κπνξεί λα ιύζεη δεηήκαηα, ελώ ε επηκόξθσζε πνπ 

νπζηαζηηθά δελ κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε ηελ θαηεύζπλζε ηεο παξακέλεη ζύλζεκα 

θαη επρή. 

 Μηινύλ ζην ζρέδην θεηκέλνπ γηα απηνλνκία θαη ζηελ νπζία θάλνπλ ην αληίζεην. 
Αλαζέηνπλ έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηωλ δνκώλ ζε κηα πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε πνπ ν ξόινο 

ηεο έωο ηώξα, δελ καο αθήλεη πεξηζώξηα λα ειπίδνπκε όηη θαη ε λέα δνκή ζα έρεη άιιν 

πξνζαλαηνιηζκό πέξα από ηελ πξνώζεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο θπβεξλεηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, όπωο ζηελά ζέινπλ λα πξνωζνύλ νη εθάζηνηε ππνπξγνί παηδείαο, ζε κηα 

Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο πνπ νπζηαζηηθά δελ απαληά ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγεί θαη ωο ηξνρνπέδε. 
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 Τινπνηνύλ ζθιεξή πνιηηηθή ζπγρσλεύζεσλ - ζπλελώζεσλ δνκώλ, ρωξίο 

νπζηαζηηθή επεμεξγαζία, απιά θαη κόλν γηα λα εμνηθνλνκεζεί πξνζωπηθό. Σα ΚΕ.Τ 

νπζηαζηηθά θαηαξγνύλ θαη ζπγρσλεύνπλ ηα ΚΕΔΔΤ, ηα ΚΕΠΛΗΝΕΣ, ηα ΚΕΤΠ, 

ηνπο ηαζκνύο πκβνπιεπηηθήο Νέσλ θαη κε ηε ζύλζεζε πνπ απνθηνύλ από ηα πξώελ 

ζηειέρε απηώλ ηωλ θνξέωλ θαζώο θαη ηελ «επηινγή» κε νξγαληθή ζέζε ή κε απόζπαζε 

εθπαηδεπηηθώλ κε κόιηο πεληαεηή ζεηεία, απνθηνύλ κηα «ρύκα» ιεηηνπξγία. Θα έρεη 

πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ λα καο ηεθκεξηώζνπλ ηε ζπλύπαξμε ηωλ δηαγλωζηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

Εηδηθήο Αγωγήο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο ππνζηήξημεο ηωλ εξγαζηεξίωλ ηωλ Η/Τ ζε απηή ηε 

δνκή. 

 Ξαλαβαπηίδνπλ ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζε ΚΕΑ "ρώλνληαο" εθεί 

ηνπο ππεύζπλνπο ηωλ άιιωλ θαηλνηόκωλ δξάζεωλ κε κνλαδηθό ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε 

ζέζεωλ εξγαζίαο. 

 Μαο αλεζπρεί ηδηαίηεξα ε "πξόβα" ζπλελώζεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο κε ην πξόζρεκα ησλ θνηλώλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ, 
όπωο θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό θαη Απνινγηζκό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ύιινγνο Δηδαζθόληωλ, κειώλ ΔΕΠ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 

θνξέσλ(!!!). Η ζπκκεηνρή ηωλ γνλέωλ κέζα από ηα ζπιινγηθά ηνπο όξγαλα είλαη 

πξνϋπόζεζε νινθιεξωκέλεο ιεηηνπξγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, απνθηά όκσο δηαθνξεηηθή 

δηάζηαζε όηαλ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ απηναμηνιόγεζε θαη ζηηο πξνηάζεηο 

παηδαγσγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 πλελώζεηο, ζπγθεληξσηηζκόο, γξαθεηνθξαηία θαη «πεξίεξγνη ζπλεηαίξνη» 
απνηεινύλ ηελ πνιηηηθή  γηα ηηο Νέεο Δνκέο, πνπ ζα θέξεη αλαζθάιεηα, 

αλαπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ππνβάζκηζε ηεο Δεκόζηαο Εθπαίδεπζεο. Με απηή ηελ πνιηηηθή 

δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ηζρπξή δεκόζηα εθπαίδεπζε πνπ λα ιεηηνπξγεί πξνο όθεινο ηωλ 

καζεηώλ θαη ηεο ειιεληθήο θνηλωλίαο. 

  

Γηα ην Δ.. 
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