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ΘΘέέμμαα  11οο::  ««116611  ννέέαα  ΟΟλλοοήήμμεερραα  ΔΔηημμοοττιικκάά  ΣΣχχοολλεείίαα  μμεε  ΕΕννιιααίίοο  

ΑΑννααμμοορρφφωωμμέέννοο  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα»»  

  

Με απόφαση το υπουργείο παιδείας, στις 30 Μαΐου, καθόρισε 135 δηµοτικά σχολεία 
ως ολοήµερα σχολεία µε ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  

Στην Κρήτη τα νέα ολοήµερα σχολεία ενιαίου αναµορφωµένου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος ανά ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

  

Επίσης µετατρέπονται 26 ολοήµερα δηµοτικά σχολεία σε ολοήµερα ενιαίου 
αναµορφωµένου προγράµµατος, τα οποία είχαν οριστεί ως πειραµατικά. Στην Κρήτη 
µετατρέπονται 2 σχολεία και συγκεκριµένα στο νοµό Ηράκλειου. Το ολοήµερο ∆ηµοτικό 
σχολείο Λιµένα Χερσονήσου και το ολοήµερο ∆ηµοτικό σχολείο Μαλίων.  

Αυτά τα σχολεία συµπληρώνουν τα περυσινά 801 ολοήµερα σχολεία επεκτείνοντάς 
τα σε 961 δηµοτικά σχολεία. Το ζήτηµα που προκύπτει είναι πώς µπορεί το υπουργείο 
παιδείας να προχωρά σε διεύρυνση ενός θεσµού δίχως να έχει προβεί σε οποιαδήποτε 
επιστηµονική και εµπειρική αποτίµηση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων αυτού του 
σχολείου; Κανένας δεν έχει δικαίωµα να πειραµατίζεται µε τους µαθητές και τη νέα 
γενιά. ∆ε δεχόµαστε τα σχολεία “παιδοφυλακτήρες” που ορισµένοι σχεδιάζουν παρά 
µονάχα τα σχολεία ουσίας που ως επίκεντρο έχουν το µαθητή και την εκπαίδευσή τους. 
Σχολεία που είναι σχεδιασµένα για το αύριο, µε σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους 
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διδασκαλίας (διαθεµατικό πλαίσιο σπουδών, διεπιστηµονική µέθοδος, οµαδοσυνεργατική 
κ.λ.π.), µε παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για την άµβλυνση των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων, µε διδακτικά αντικείµενα που θα παρέχονται σε όλους τους µαθητές δίχως 
να χρειάζεται να ανατρέχουν στην ιδιωτική εκπαίδευση.  

Το υπουργείο παιδείας εποµένως οφείλει να προβεί πρωτίστως σε αποτίµηση του νέου 
θεσµού, προτού τον επεκτείνει, µε την καταγραφή και την εµπειρία των εκπαιδευτικών. 
Εφόσον τα αποτελέσµατα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και 
των νέων εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών, τότε αφενός να γενικευτεί ο θεσµός, 
αφετέρου να δηµιουργηθούν άµεσα οργανικές θέσεις για τους συναδέλφους καθηγητές 
ειδικοτήτων (µουσικών, θεατρολόγων, εικαστικών, γυµναστών, πληροφορικής, αγγλικών, 
γαλλικών, γερµανικών κ.α.).  Κανένας θεσµός δεν µπορεί να λειτουργήσει, εάν δεν υπάρχουν 
γερά θεµέλια. Τα θεµέλια ενός εκπαιδευτικού θεσµού είναι η παιδαγωγική και 
κοινωνικοπολιτισµική του χρησιµότητα – αναγκαιότητα καθώς και το µόνιµο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. ∆ίχως συµµέτοχους τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την 
κοινωνία δεν µπορεί να πετύχει καµιά εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και κανένα «νέο σχολείο». 
Το µόνο που πρέπει να κάνει το υπουργείο παιδείας είναι να δει µε σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα τα ζητήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης δίχως λογιστικές και 
“µνηµονιακές” λογικές. 
  

  

ΘΘέέμμαα  22οο::  ««ΕΕνν  ααννααμμοοννήή  ττηηςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυ  γγιιαα  ττιιςς  ααιιττήήσσεειιςς  ααπποοσσππάάσσεεωωνν  

ααππόό  ΠΠΥΥΣΣΠΠΕΕ  σσεε  ΠΠΥΥΣΣΠΠΕΕ»»  

 
Η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ αναµένεται να ανακοινωθεί 

από το υπουργείο παιδείας το πρώτο 15θήµερο του Ιουνίου, όπως ενηµερώνει ο αιρετός του 
ΚΥΣΠΕ ∆ηµήτρης Μπράτης.  

Το νεότερο που προκύπτει στη διαδικασία των φετινών αποσπάσεων είναι, ότι θα 
πραγµατοποιηθούν ύστερα από µοριοδότηση συγκεκριµένων κριτηρίων που έχουν 
κατατεθεί από την αρµόδια επιτροπή του υπουργείου παιδείας. Η µοριοδότηση αποτέλεσε 
ένα από τα βασικά αιτήµατά µας, που πλέον φαίνεται να υλοποιείται στα πλαίσια της 
διαφανούς και αξιοκρατικής διαδικασίας αποσπάσεων.   

Το µόνο που περιµένουµε να διευκρινιστεί είναι ο ακριβής τρόπος της 
µοριοδότησης των κριτηρίων που θα προκύψει από την υπουργική απόφαση, η οποία 
αναµένεται να υπογραφεί πριν από την εγκύκλιο.  

Σε κάθε περίπτωση, λόγω των µειωµένων µεταθέσεων, η ικανοποίηση των αιτήσεων 
απόσπασης θα κυµανθεί σε υψηλά επίπεδα. Οι αποσπάσεις ικανοποιούνται βάσει των 
λειτουργικών κενών και από όσο γνωρίζουµε µέχρι στιγµής είναι ιδιαίτερα αυξηµένος ο 
αριθµός τους στους περισσότερους νοµούς της Ελλάδας.  

Ο ακριβής αριθµός των λειτουργικών κενών εξαρτάται από ορισµένους παράγοντες 
όπως: τις αποσπάσεις σε φορείς του υπουργείου παιδείας και τα γραφεία εκπαίδευσης, τις 
αποσπάσεις στα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, τις εκπαιδευτικές άδειες, τις 
συνταξιοδοτήσεις, τις αποσπάσεις για φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία (το Σεπτέµβριο θα 
φοιτούν όσοι βρίσκονται στο 2ο έτος), από τις άδειες κύησης και τις άδειες άνευ αποδοχών. 
Τα ακριβή λειτουργικά κενά αναµένεται να έχουν οριστικοποιηθεί στα µέσα Αυγούστου 
οπότε η εξέταση όλων των αποσπάσεων, εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ, τοποθετείται στα τέλη 
Αυγούστου.  
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Το γεγονός αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στους συναδέλφους αλλά και στη 

λειτουργία των σχολείων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι συνάδελφοι που θα 
µετακινηθούν σε διαφορετικό νοµό από αυτόν της οργανικής τους θέσης θα βρίσκονται σε 
µετακόµιση ακριβώς την περίοδο που θα έχουν ανοίξει τα σχολεία. Από την άλλη πλευρά, 
η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα δηµιουργήσει πρόβληµα στα σχολεία, µιας και την 1η 
Σεπτεµβρίου όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία τους για την 
προετοιµασία της νέας σχολικής χρονιάς. Το µεγάλο πρόβληµα που προέκυψε πέρυσι σε 
πολλούς νοµούς είχε να κάνει µε το πάγωµα των αποσπάσεων, εντός ΠΥΣΠΕ, πολλών 
συναδέλφων λόγω µη κάλυψης των λειτουργικών θέσεων που προέκυπταν. Συνέπεια 
αυτής της κατάστασης ήταν να παρουσιαστούν οι περισσότεροι συνάδελφοι στις 
οργανικές τους θέσεις και να αποσπαστούν ακόµα και µετά την έναρξη των µαθηµάτων, 
όταν αποφάσιζε το υπουργείο να προσλάβει αναπληρωτές.  

Τα σχολεία την 1η Σεπτεµβρίου πρέπει να έχουν όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό 
που χρειάζονται δίχως το παραµικρό λειτουργικό κενό. Όλα τα κενά µπορούν να 
προβλεφθούν και να καλυφθούν, αν και εφόσον υπάρχει βούληση. Ας ελπίσουµε η 
περυσινή εµπειρία να γίνει “µάθηµα” στο υπουργείο παιδείας και να µην επαναληφθεί, διότι 
το γεγονός αυτό, κάθε αυτό, θα ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της σύµπτωσης και τότε 
δικαιολογίες δεν θα υπάρχουν. 
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*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα 
σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν e-mail στο: 
giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε 
να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis). 


