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Σχολικόσ χάρτησ 2011-2012
υνενώςεισ- Ιδρφςεισ χολικών Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ για τθ ςχολικι χρονιά 2011 – 2012
Η διαδικαςία των ςυνενώςεων – ιδρφςεων ςχολικών μονάδων ολοκλθρώνεται τώρα, ζπειτα
από δυο μινεσ διαβουλεφςεων και ενδελεχοφσ μελζτθσ τθσ κάκε περίπτωςθσ, του κάκε
ςχολείου. Εφαρμόηοντασ το υπάρχον νομικό πλαίςιο, το Τπουργείο προχώρθςε ςτισ
ςυνενώςεισ και ιδρφςεισ ςχολείων προσ όφελοσ του μακθτι, με κριτιρια πρωτίςτωσ
παιδαγωγικά.
Σο Τπουργείο αλλάηει το ςχολικό χάρτθ τθσ χώρασ, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ
ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ. Δθμιουργοφνται ςχολεία που εξαςφαλίηουν τισ απαιτοφμενεσ
υποδομζσ αλλά και τον απαραίτθτο αρικμό μακθτών ώςτε να λειτουργοφν παιδαγωγικά και
να εφαρμόηουν άρτια το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Δθμιουργοφνται 6/κεςια και 12/κεςια Δθμοτικά ςχολεία εκεί όπου οι μακθτικζσ ανάγκεσ
το υπαγόρευαν. Ιδρφονται ςχολεία, ακολουκώντασ τα δθμογραφικά ςτοιχεία

του

μακθτικοφ δυναμικοφ, με βαςικι προτεραιότθτα το μακθτι και τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ. τα
μεγάλα αςτικά κζντρα- τθσ Ακινασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ- οι ςυνενώςεισ αφοροφν κυρίωσ
ςτα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία, ενώ ςτθν περιφζρεια δίνεται ζμφαςθ ςτισ ςυνενώςεισ
ολιγοκζςιων ςχολείων, μόνο εκεί όπου οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν.
Η νζα ςχολικι χρονιά (2011-2012) κα ξεκινιςει με ςχολεία που προςφζρουν περιςςότερο
ςτθ μάκθςθ. Με ςχολεία εφρωςτα που μποροφν να εφαρμόςουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο
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Πρόγραμμα και τισ καινοτόμεσ δράςεισ που προωκεί το Τπουργείο Παιδείασ, ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του Νζου χολείου.

o

Οι ςυνενώςεισ γίνονται κάθε χρόνο

Η διαδικαςία των ςυνενώςεων και ιδρφςεων ςχολικών μονάδων αποτελεί πάγια δράςθ του
Τπουργείου Παιδείασ ΔΒΜΘ, βάςει του υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου (Ν. 1566/85) και
αντικατοπτρίηουν τισ αλλαγζσ ςτθν κατανομι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ χώρασ. Φζτοσ
ιδιαίτερα, ζγινε μια ςυςτθματικι προςπάκεια εξορκολογιςμοφ του ςχολικοφ χάρτθ με
εκτεταμζνεσ ςυνενώςεισ ςχολείων ςε ολόκλθρθ τθν Επικράτεια, με δεδομζνθ τθν διοικθτικι
μεταρρφκμιςθ

o

του

«Καλλικράτθ»

που

διευκολφνει

τθ

διαδικαςία

αυτι.

Ο αριθμόσ μαθητών ανά τμήμα παραμζνει ςταθερόσ ,ζωσ 25 ςτην Πρωτοβάθμια,
ζωσ 25+10% ςτη Δευτεροβάθμια

Οι ςυνενώςεισ δεν επιφζρουν αφξθςθ του αρικμοφ των μακθτών ανά τμιμα πζραν του
μζχρι ςιμερα επιτρεπτοφ. Αντίκετα ςτα ςυνενωμζνα ςχολεία υπάρχει κατεφκυνςθ τθσ
πολιτικισ θγεςίασ ο αρικμόσ των μακθτών ςε κάκε τμιμα να μθν ξεπερνά τα 25 παιδιά
ςτθν Πρωτοβάκμια και τα 25 + 10% ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.

o

Όχι ςτα ςχολεία «μαμοφθ», δεν θα ξεπερνοφν τουσ 400 μαθητζσ ανά ςχολική
μονάδα

Οι ςυνενώςεισ δεν οδθγοφν ςε υπερμεγζκθ ςχολεία. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτών
ςτα υπό ςυνζνωςθ ςχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Τπάρχουν ελάχιςτεσ περιπτώςεισ - 6
Πανελλαδικώσ- ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπου τα ςχολεία που προκφπτουν
από τισ ςυνενώςεισ, ζχουν αρικμό μακθτών από 400 και άνω, αλλά χωρίσ να ξεπερνοφν
τουσ 500.

o

Σα δεδομζνα για τη νζα ςχολική χρονιά

Φζτοσ, ςυνενώνονται 1933 ςχολεία και προκφπτουν 877 ςε ςφνολο 16.000 ςχολικών
μονάδων Πανελλθνίωσ.
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Αναλυτικά οι ςυνενώςεισ:
 Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ:
1523 ςχολικζσ μονάδεσ ςε 672. Από αυτζσ :


169 Μονοκζςια, Δικζςια και Σρικζςια



98 ιταν ιδθ ςε αναςτολι λειτουργίασ



18 χωρίσ μακθτζσ

Από τισ ςυνενώςεισ των ςχολικών μονάδων τθσ

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

προκφπτουν:


120 νζα 6/κζςια και



61 νζα 12/κζςια ςχολεία

 Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ:
410 ςχολικζσ μονάδεσ ςε 205. ε αυτζσ:


το 30% των Γυμναςίων είχαν μακθτικό δυναμικό μικρότερο από 35 μακθτζσ



πάνω από το 50% των Γενικών Λυκείων που ςυνενώνονται είναι λυκειακζσ τάξεισ



ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ πζρυςι (για τθ ςχολικι χρονιά 2010-2011) ιταν ςτο ζνα
δζκατο περίπου ενώ



παλαιότερα ο νόμοσ ζμενε εν μζρει ανενεργόσ, κακώσ οι περιςςότερεσ αποφάςεισ
ςυνενώςεων - ιδρφςεων ςχολικών μονάδων ανακαλοφνταν.

o

Οι ςτόχοι των ςυνενώςεων είναι πρωτίςτωσ παιδαγωγικοί

Οι λόγοι των ςυνενώςεων είναι πρωτίςτωσ εκπαιδευτικοί και ζχουν ωσ ςκοπό τθν
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. τόχοσ του Τπουργείου Παιδείασ
είναι θ δθμιουργία εφρωςτων ςχολικών μονάδων (6/κζςιων και 12/κζςιων ςτθν
Πρωτοβάκμια) τα όποια κα ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα- και τισ απαιτοφμενεσ
υλικοτεχνικζσ υποδομζσ- να υποςτθρίξουν τισ καινοτόμεσ δράςεισ που δρομολογοφνται
ςτο Νζο χολείο.
Προσ τθν ιδία κατεφκυνςθ, οι ςυνενώςεισ καλφπτουν τθν ανάγκθ των ςχολείων
Δευτεροβάκμιασ

Εκπαίδευςθσ,

αφενόσ

για

εργαςτθριακζσ

υποδομζσ,

επαρκζσ

εκπαιδευτικό προςωπικό και αφετζρου για τθν εξαςφάλιςθ ενόσ κατώτατου αρικμοφ
μακθτών, ώςτε να λειτουργοφν όλεσ οι προβλεπόμενεσ εξειδικεφςεισ και κατευκφνςεισ,

[3]

αλλά και όμιλοι δραςτθριοτιτων και οι δράςεισ ζρευνασ (ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ) που
ειςάγονται ςτο Νζο Λφκειο από τον ερχόμενο επτζμβριο.
Παράλλθλα με τουσ παιδαγωγικοφσ λόγουσ, οι ςυνενώςεισ επιφζρουν και τθν ορκολογικι
αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ, το οποίο είναι κατανεμθμζνο ςτθ
χώρα με άνιςο τρόπο λόγω τθσ φπαρξθσ πολλών ολιγοκζςιων και κατακερματιςμζνων
ςχολικών μονάδων οι οποίεσ αδυνατοφν ωσ εκ τοφτου να προςφζρουν τθν προβλεπόμενθ
και απαιτοφμενθ ποιότθτα εκπαίδευςθσ.

Χαρακτθριςτικζσ περιπτώςεισ:
-Σα μικρά Δθμοτικά χολεία ςτα χωριά όπου ζνασ ι δφο δάςκαλοι αναλαμβάνουν και τισ 6
τάξεισ και όπου δεν υπάρχει δυνατότθτα ειδικοτιτων όπωσ γυμναςτι και κακθγθτι ξζνθσ
γλώςςασ. Ο ςτόχοσ των 6/κζςιων Δθμοτικών χολείων όπου κάκε τάξθ ζχει το δάςκαλό τθσ
επιτυγχάνεται ςε μεγάλο βακμό με τισ ςυνενώςεισ που εφαρμόηουμε.
-τα αςτικά κζντρα αντίςτοιχα, θ ςυνζνωςθ Δθμοτικών χολείων που ςυςτεγάηονται ι
ςυναυλίηονται, μασ δίνει τθ δυνατότθτα να εντάξουμε τα ςχολεία αυτά, που γίνονται
12/κζςια, ςτα πιλοτικά Ολοιμερα με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Πρόγραμμα. Αυτό ςθμαίνει
περιςςότερθ και πλθρζςτερθ διδαςκαλία ξζνθσ γλώςςασ, καλλιτεχνικών, μουςικισ,
πλθροφορικισ, χοροφ και φιλαναγνωςίασ, ςτο κανονικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά.
-Σα πολφ μικρά Γυμνάςια και Λφκεια που δεν εξαςφαλίηουν το απαιτοφμενο αρικμό
μακθτών για ουςιαςτικι εφαρμογι των κατευκφνςεων και του ιςχφοντοσ ωρολογίου
προγράμματοσ, πολφ δε περιςςότερο των επερχόμενων αλλαγών που ξεκινοφν από τθν Α
Λυκείου και τα πιλοτικά Γυμνάςια από τον επτζμβριο του 2011.
- Τπάρχουν περιπτώςεισ όπου από τθ ςυνζνωςθ των ςχολείων καταργείται θ διπλοβάρδια
(πρωί – απόγευμα)όπωσ, ςτο 14ο Γυμνάςιο Θεςςαλονίκθσ με το 14ο Λφκειο Θεςςαλονίκθσ
και ςτο 21ο Γυμνάςιο Θεςςαλονίκθσ με το 21ο Λφκειο Θεςςαλονίκθσ. Με τθ ςυνζνωςθ των
δυο Γυμναςίων και των δυο Λυκείων προκφπτουν το 14ο Γυμνάςιο Θεςςαλονίκθσ και το
14ο Λφκειο Θεςςαλονίκθσ αντίςτοιχα, τα οποία κα λειτουργοφν μόνο με πρωινι βάρδια.
Επίςθσ, το 122ο Δθμοτικό χολείο Ακθνών και το 45ο Δθμοτικό χολείο Ακθνών που
λειτουργοφςαν με διπλοβάρδια, ςυνενώνονται ςτο 45ο Δθμοτικό χολείο Ακθνών μόνο με
πρωινι βάρδια.
-τθν προςπάκεια να εφαρμοςτοφν παιδαγωγικά κριτιρια, ςτοχεφςαμε μζςα από τισ
ςυνενώςεισ ςχολικών μονάδων να απελευκερώςουμε κτιριακζσ υποδομζσ, με ςκοπό ςτα
νζα ςχολεία που δθμιουργοφνται να φοιτοφν παιδιά τθσ ίδιασ ςχολικισ βακμίδασ. Ζτςι
επιτυγχάνεται καλφτερα θ κοινωνικοποίθςθ των μακθτών και αποφεφγονται θ ςχολικι βία
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και θ διαρροι. Τπάρχουν λοιπόν περιπτώςεισ όπου ςυςτεγάηονταν ζνα Γυμνάςιο, ζνα
Ειδικό χολείο και ζνα Δθμοτικό χολείο ι ζνα Γυμνάςιο και ζνα Δθμοτικό. τισ ςχολικζσ
μονάδεσ που προκφπτουν με τα τισ ςυνενώςεισ δθμιουργοφνται ςχολεία με παιδιά τθσ ίδιασ
ςχολικισ βακμίδασ ι τουλάχιςτον Νθπιαγωγεία με Δθμοτικά και Γυμνάςια με Λφκεια.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ
1. 19/01/11–24/01/11 - Κείμενο εγκφκλιου προσ Διαβοφλευςθ (OpenGov), για τον
προςδιοριςμό των κριτιριων ςυνενώςεων ιδρφςεων - ςχολικών μονάδων.
Κατατζκθκαν 505 ςχόλια. Για πρώτθ φορά- και κατ΄ εξαίρεςθ- τζκθκε ςε
διαβοφλευςθ κείμενο εγκυκλίου και όχι νομοκετικι πρωτοβουλία του Τπουργείου
Παιδείασ, νομοςχζδιο ι Τπουργικι Απόφαςθ.
2. 27/01/2011 – Αποςτολι Εγκυκλίου ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ
και εντολι τοπικών διαβουλεφςεων των Περιφερειακών Διευκυντών Εκπαίδευςθσ
με τουσ τοπικοφσ φορείσ
3. 28/01/2011 - Επιςτολι τθσ Τφυπουργοφ Παιδείασ προσ όλουσ τουσ Δθμάρχουσ τθσ
χώρασ
4. 25/02/2011 - Αποςτολι Ενθμερωτικοφ Κειμζνου προσ ΜΜΕ
5. 28/02/2011 - Ημερίδα ςτο Τπουργείο Παιδείασ ΔΒΜΘ με τουσ Δθμάρχουσ
6. 28/02/2011 – υνάντθςθ τθσ Τφυπουργοφ Παιδείασ με τθν ΟΛΜΕ

o

Σα λεπτομερι ςτοιχεία για τισ ιδρφςεισ ςχολικών μονάδων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κα ανακοινωκοφν ςφντομα, κακώσ αποτελοφν
ςυναρμοδιότθτα των Τπουργείων Οικονομικών και Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ
και Θρθςκευμάτων

Αναλυτικά οι πίνακεσ με τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου:
www.minedu.gov.gr
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