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∆ελτίο Τύπου

Σχολικός χάρτης 2011-2012
Συνενώσεις-

Ιδρύσεις

Σχολικών

Μονάδων

Πρωτοβάθµιας

και

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2011 – 2012

Ενώνουµε σχολεία, ενώνουµε δυνάµεις. Κάνουµε πράξη το «ισχύς εν τη
ενώσει», ενώνουµε υποδοµές, ενώνουµε εκπαιδευτικό δυναµικό ώστε να
έχουµε καλύτερα σχολεία παντού και για όλους

Η διαδικασία των συνενώσεων – ιδρύσεων σχολικών µονάδων ολοκληρώνεται
τώρα, έπειτα από δυο µήνες διαβουλεύσεων και ενδελεχούς µελέτης της κάθε
περίπτωσης, του κάθε σχολείου. Εφαρµόζοντας το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, το
Υπουργείο προχώρησε στις συνενώσεις και ιδρύσεις σχολείων προς όφελος
του µαθητή, µε κριτήρια πρωτίστως παιδαγωγικά.
Το Υπουργείο αλλάζει το σχολικό χάρτη της χώρας, µε στόχο την αναβάθµιση
της ποιότητας στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση. ∆ηµιουργούνται σχολεία που
εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες υποδοµές αλλά και τον απαραίτητο αριθµό
µαθητών ώστε να λειτουργούν παιδαγωγικά και να εφαρµόζουν άρτια το
ωρολόγιο πρόγραµµα.
∆ηµιουργούνται 6/θεσια και 12/θεσια ∆ηµοτικά σχολεία εκεί όπου οι µαθητικές
ανάγκες το υπαγόρευαν. Ιδρύονται σχολεία, ακολουθώντας τα δηµογραφικά
στοιχεία του µαθητικού δυναµικού, µε βασική προτεραιότητα το µαθητή και τις
ανάγκες της τάξης. Στα µεγάλα αστικά κέντρα- της Αθήνας και της
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Θεσσαλονίκης- οι συνενώσεις αφορούν κυρίως στα συστεγαζόµενα σχολεία,
ενώ στην περιφέρεια δίνεται έµφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων,
µόνο εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Η νέα σχολική χρονιά (2011-2012) θα ξεκινήσει µε σχολεία που προσφέρουν
περισσότερο στη µάθηση. Με σχολεία εύρωστα που µπορούν να εφαρµόσουν
το Ενιαίο Αναµορφωµένο Πρόγραµµα και τις καινοτόµες δράσεις που προωθεί
το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Νέου Σχολείου.

o

Οι συνενώσεις γίνονται κάθε χρόνο

Η διαδικασία των συνενώσεων και ιδρύσεων σχολικών µονάδων αποτελεί
πάγια δράση του Υπουργείου Παιδείας ∆ΒΜΘ, βάσει του υφιστάµενου νοµικού
πλαισίου (Ν. 1566/85) και αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην κατανοµή του
µαθητικού πληθυσµού της χώρας. Φέτος ιδιαίτερα, έγινε µια συστηµατική
προσπάθεια εξορθολογισµού του σχολικού χάρτη µε εκτεταµένες συνενώσεις
σχολείων

σε

µεταρρύθµιση
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Ο αριθµός µαθητών ανά τµήµα παραµένει σταθερός ,έως 25 στην
Πρωτοβάθµια, έως 25+10% στη ∆ευτεροβάθµια

Οι συνενώσεις δεν επιφέρουν αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα
πέραν του µέχρι σήµερα επιτρεπτού. Αντίθετα στα συνενωµένα σχολεία
υπάρχει κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο αριθµός των µαθητών σε κάθε
τµήµα να µην ξεπερνά τα 25 παιδιά στην Πρωτοβάθµια και τα 25 + 10% στην
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

o

Όχι στα σχολεία «µαµούθ», δεν θα ξεπερνούν τους 400 µαθητές ανά
σχολική µονάδα

Οι συνενώσεις δεν οδηγούν σε υπερµεγέθη σχολεία. Ο συνολικός αριθµός των
µαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Υπάρχουν
ελάχιστες

περιπτώσεις

-

6

Πανελλαδικώς-

σχολείων

∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, όπου τα σχολεία που προκύπτουν από τις συνενώσεις, έχουν
αριθµό µαθητών από 400 και άνω, αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500.

o

Τα δεδοµένα για τη νέα σχολική χρονιά
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Φέτος, συνενώνονται 1933 σχολεία και προκύπτουν 877 σε σύνολο 16.000
σχολικών µονάδων Πανελληνίως.

Αναλυτικά οι συνενώσεις:
 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση:
1523 σχολικές µονάδες σε 672. Από αυτές :


169 Μονοθέσια, ∆ιθέσια και Τριθέσια



98 ήταν ήδη σε αναστολή λειτουργίας



18 χωρίς µαθητές
Από τις συνενώσεις των σχολικών µονάδων της

Πρωτοβάθµιας

Εκπαίδευσης προκύπτουν:


120 νέα 6/θέσια και



61 νέα 12/θέσια σχολεία

 ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση:
410 σχολικές µονάδες σε 205. Σε αυτές:


το 30% των Γυµνασίων είχαν µαθητικό δυναµικό µικρότερο από 35
µαθητές



πάνω από το 50% των Γενικών Λυκείων που συνενώνονται είναι
λυκειακές τάξεις



ο αντίστοιχος αριθµός πέρυσι (για τη σχολική χρονιά 2010-2011) ήταν
στο ένα δέκατο περίπου ενώ



παλαιότερα ο νόµος έµενε εν µέρει ανενεργός, καθώς οι περισσότερες
αποφάσεις

συνενώσεων

-

ιδρύσεων

σχολικών

ανακαλούνταν.

o

Οι στόχοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως παιδαγωγικοί
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µονάδων

Οι λόγοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί και έχουν ως σκοπό
την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Στόχος του
Υπουργείου Παιδείας είναι η δηµιουργία εύρωστων σχολικών µονάδων
(6/θέσιων και 12/θέσιων στην Πρωτοβάθµια) τα όποια θα έχουν πλέον τη
δυνατότητα- και τις απαιτούµενες υλικοτεχνικές υποδοµές- να υποστηρίξουν
τις καινοτόµες δράσεις που δροµολογούνται στο Νέο Σχολείο.
Προς την ιδία κατεύθυνση, οι συνενώσεις καλύπτουν την ανάγκη των σχολείων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αφενός για εργαστηριακές υποδοµές, επαρκές
εκπαιδευτικό προσωπικό και αφετέρου για την εξασφάλιση ενός κατώτατου
αριθµού µαθητών, ώστε να λειτουργούν όλες οι προβλεπόµενες εξειδικεύσεις
και κατευθύνσεις, αλλά και όµιλοι δραστηριοτήτων και οι δράσεις έρευνας
(ερευνητικές διαδικασίες) που εισάγονται στο Νέο Λύκειο από τον ερχόµενο
Σεπτέµβριο.
Παράλληλα µε τους παιδαγωγικούς λόγους, οι συνενώσεις επιφέρουν και την
ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναµικού, το οποίο
είναι κατανεµηµένο στη χώρα µε άνισο τρόπο λόγω της ύπαρξης πολλών
ολιγοθέσιων και κατακερµατισµένων σχολικών µονάδων οι οποίες αδυνατούν
ως εκ τούτου να προσφέρουν την προβλεπόµενη και απαιτούµενη ποιότητα
εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
-Τα µικρά ∆ηµοτικά Σχολεία στα χωριά όπου ένας ή δύο δάσκαλοι
αναλαµβάνουν και τις 6 τάξεις και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ειδικοτήτων
όπως

γυµναστή και καθηγητή ξένης γλώσσας. Ο στόχος των 6/θέσιων

∆ηµοτικών Σχολείων όπου κάθε τάξη έχει το δάσκαλό της επιτυγχάνεται σε
µεγάλο βαθµό µε τις συνενώσεις που εφαρµόζουµε.
-Στα αστικά κέντρα αντίστοιχα, η συνένωση ∆ηµοτικών Σχολείων που
συστεγάζονται ή συναυλίζονται, µας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουµε τα
σχολεία αυτά, που γίνονται 12/θέσια, στα πιλοτικά Ολοήµερα µε Ενιαίο
Αναµορφωµένο Πρόγραµµα. Αυτό σηµαίνει περισσότερη και πληρέστερη
διδασκαλία ξένης γλώσσας, καλλιτεχνικών, µουσικής, πληροφορικής, χορού
και φιλαναγνωσίας, στο κανονικό πρόγραµµα για όλα τα παιδιά.
-Τα πολύ µικρά Γυµνάσια και Λύκεια που δεν εξασφαλίζουν το απαιτούµενο
αριθµό µαθητών για ουσιαστική εφαρµογή των κατευθύνσεων και του
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ισχύοντος ωρολογίου προγράµµατος, πολύ δε περισσότερο των επερχόµενων
αλλαγών που ξεκινούν από την Α Λυκείου και τα πιλοτικά Γυµνάσια από τον
Σεπτέµβριο του 2011.
- Υπάρχουν περιπτώσεις όπου από τη συνένωση των σχολείων καταργείται η
διπλοβάρδια (πρωί – απόγευµα)όπως, στο 14ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης µε το
14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και στο 21ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης µε το 21ο
Λύκειο Θεσσαλονίκης. Με τη συνένωση των δυο Γυµνασίων και των δυο
Λυκείων προκύπτουν το 14ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης και το 14ο Λύκειο
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, τα οποία θα λειτουργούν µόνο µε πρωινή βάρδια.
Επίσης, το 122ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθηνών και το 45ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Αθηνών που λειτουργούσαν µε διπλοβάρδια, συνενώνονται στο 45ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αθηνών µόνο µε πρωινή βάρδια.
-Στην προσπάθεια να εφαρµοστούν παιδαγωγικά κριτήρια, στοχεύσαµε µέσα
από τις συνενώσεις σχολικών µονάδων να απελευθερώσουµε κτιριακές
υποδοµές, µε σκοπό στα νέα σχολεία που δηµιουργούνται να φοιτούν παιδιά
της ίδιας σχολικής βαθµίδας. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερα η κοινωνικοποίηση
των µαθητών και αποφεύγονται η σχολική βία και η διαρροή. Υπάρχουν λοιπόν
περιπτώσεις όπου συστεγάζονταν ένα Γυµνάσιο, ένα Ειδικό Σχολείο και ένα
∆ηµοτικό Σχολείο ή ένα Γυµνάσιο και ένα ∆ηµοτικό. Στις σχολικές µονάδες που
προκύπτουν µε τα τις συνενώσεις δηµιουργούνται σχολεία µε παιδιά της ίδιας
σχολικής βαθµίδας ή τουλάχιστον Νηπιαγωγεία µε ∆ηµοτικά και Γυµνάσια µε
Λύκεια.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ
1. 19/01/11–24/01/11 - Κείµενο εγκύκλιου προς ∆ιαβούλευση (OpenGov),
για τον προσδιορισµό των κριτήριων συνενώσεων ιδρύσεων - σχολικών
µονάδων. Κατατέθηκαν 505 σχόλια. Για πρώτη φορά- και κατ΄ εξαίρεσητέθηκε

σε

διαβούλευση

κείµενο

εγκυκλίου

και

όχι

νοµοθετική

πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, νοµοσχέδιο ή Υπουργική
Απόφαση.
2. 27/01/2011 – Αποστολή Εγκυκλίου στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Εκπαίδευσης και εντολή τοπικών διαβουλεύσεων των Περιφερειακών
∆ιευθυντών Εκπαίδευσης µε τους τοπικούς φορείς
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3. 28/01/2011 - Επιστολή της Υφυπουργού Παιδείας προς όλους τους
∆ηµάρχους της χώρας
4. 25/02/2011 - Αποστολή Ενηµερωτικού Κειµένου προς ΜΜΕ
5. 28/02/2011 - Ηµερίδα στο Υπουργείο Παιδείας ∆ΒΜΘ µε τους
∆ηµάρχους
6. 28/02/2011 – Συνάντηση της Υφυπουργού Παιδείας µε την ΟΛΜΕ

o

Τα

λεπτοµερή

στοιχεία

για

τις

ιδρύσεις

σχολικών

µονάδων

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν
σύντοµα,

καθώς

αποτελούν

συναρµοδιότητα

των

Υπουργείων

Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Αναλυτικά οι πίνακες µε τις σχολικές µονάδες στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου:
www.minedu.gov.gr
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