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Το Δ.Σ τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Γονζων μακθτϊν Ελλάδασ (ΑΓΜΕ)
χαιρετίηει τισ εργαςίεσ τθσ θμερίδα ςασ και ςασ εφχεται καλι επιτυχία.
Ωσ Ανϊτατθ υνομοςπονδία Γονζων μακθτϊν Ελλάδασ (ΑΓΜΕ) κάνουμε
ςοβαρι προςπάκεια να παρακολουκοφμε τισ εξελίξεισ, να μελετάμε τα νζα
δεδομζνα, προχωρϊντασ ςε αναλφςεισ, επεξεργαςίεσ και ςυμπεράςματα ζχοντασ
πάντα ςαν κριτιριο τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των παιδιϊν μασ, αλλά και των
εκπαιδευτικϊν και των γονιϊν.
Το ςχζδιο νόμου για τισ «δομζσ υποςτήριξησ τησ εκπαίδευςησ», που ζδωςε θ
κυβζρνθςθ ςτθ δθμοςιότθτα, εντάςςεται
ςτα πλαίςια των μνθμονιακϊν
δεςμεφςεων τθσ με τθν Ε.Ε. και τουσ λεγόμενουσ «κεςμοφσ». Βαςικι πλευρά αυτϊν
των δεςμεφςεων, αλλά και των κυβερνθτικϊν επιδιϊξεων, είναι οι περικοπζσ
δαπανϊν και θ «εξοικονόμθςθ» προςωπικοφ, θ προϊκθςθ των διαδικαςιϊν
αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ που κατά τθ γνϊμθ μασ δεν ςυμβάλει ςε αυτό που
είναι ηθτοφμενο ςιμερα: ςτθν ουςιαςτικι και όχι τυπικι αναβάκμιςθ του
εκπαιδευτικοφ, μορφωτικοφ ζργου του ςχολείου.
Μασ προβλθματίηει ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι μζςα και από τουσ κυβερνθτικοφσ
ςχεδιαςμοφσ διαμορφϊνεται το ζδαφοσ για νζεσ, βακφτερεσ, αντιδραςτικζσ
ανατροπζσ ςτο περιεχόμενο και τθ λειτουργία του ςχολείου, ςτουσ ςτόχουσ τθσ
εκπαίδευςθσ, θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε όλο το μικοσ και το πλάτοσ
τθσ εκπαίδευςθσ, ξεκινϊντασ ακόμα από τθν τρυφερι προςχολικι θλικία.
Από αυτι τθν άποψθ κεωροφμε ότι οι κυβερνθτικοί ςχεδιαςμοί δεν ζχουν
ςτόχο τθ ςτιριξθ του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ, τθν επιςτθμονικι και
παιδαγωγικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.


Για ποια «υποςτιριξθ» μιλάνε αλικεια, όταν παραμζνει θ κακθμερινότθτα
των χιλιάδων χαμζνων διδακτικϊν ωρϊν ςτα ςχολεία, του ολοιμερου
Δθμοτικοφ και Νθπιαγωγείου που οδθγοφνται ςε εκφυλιςμό, τα κενά και οι
ελλείψεισ ςτθν Ειδικι Αγωγι, το κλείςιμο και θ ςυγχϊνευςθ τομζων και
ειδικοτιτων ςτα ΕΠΑ.Λ.;



Για ποια «ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου» μιλάνε, όταν οι λαϊκζσ
οικογζνειεσ βιϊνουν τα κακθμερινά αδιζξοδα, το άγχοσ τθσ
διαπαιδαγϊγθςθσ των παιδιϊν τουσ χωρίσ καμιά ουςιαςτικι ςτιριξθ; Όταν
αναγκάηονται να πλθρϊνουν για ξζνεσ γλϊςςεσ, φροντιςτιρια, ιδιωτικά
κζντρα ειδικισ αγωγισ κ.ά.;

Σο ςχζδιο για τθν «αναδιοργάνωςθ των δομϊν» ζρχεται να λφςει αυτά τα
προβλιματα και να βοθκιςει τθν κακθμερινότθτα του ςχολείου;
Κατθγορθματικά λζμε Όχι!!
Όλοι όςοι ζχουν μια ςτοιχειϊδθ εικόνα τθσ πραγματικότθτασ γνωρίηουν ότι οι
απόλυτεσ προτεραιότθτεσ για τθ ςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ είναι: θ χρθματοδότθςθ
τθσ εκπαίδευςθσ, θ πραγματοποίθςθ χιλιάδων μόνιμων διοριςμϊν, θ αναβάκμιςθ
των υποδομϊν, οι ςοβαρζσ αλλαγζσ που χρειάηονται ςτα αναλυτικά προγράμματα
και τα ςχολικά βιβλία, τα μζτρα ςτιριξθσ των πιο αδφναμων μακθτϊν κ.ά.
Σίποτα από αυτά δε γίνεται!
Η κυβζρνθςθ προςπακεί να φορτϊςει τα προβλιματα και τα αδιζξοδα τθσ
αντιλαϊκισ πολιτικισ τθσ ςτουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ
γονείσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα τϊρα κα κζλαμε να ςτακοφμε ιδιαίτερα ςτο γεγονόσ

ότι:
Καταργοφνται τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., οι Σ.Σ.Ν., τα Κ.Ε.ΣΥ.Π. και τα Κ.Ε.Π.Λ.Η.Ν.Ε.Τ. και
ςτθ κζςθ τουσ δθμιουργοφνται τα Κ.Ε.Σ.Υ, τα οποία ςυγκροτοφνται ςε επίπεδο
Διεφκυνςθσ και είναι κοινά για Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
Εντελϊσ διαφορετικά αντικείμενα και τομείσ ενοποιοφνται ςε μια δομι. Η
λογικι των καταργιςεων δομϊν ζχει προφανι ςτόχο τισ περικοπζσ προςωπικοφ.
Όμωσ, πίςω από αυτό υπάρχει μια βακιά αντιδραςτικι και αντιεπιςτθμονικι
αντίλθψθ, που κεωρεί ότι τα ΑμεΑ, οι μακθτζσ που αντιμετωπίηουν κοινωνικά
προβλιματα, θ ςυμβουλευτικι και ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ είναι κοινά
πεδία επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ προςζγγιςθσ και υποςτιριξθσ!
Εάν προχωριςουν αυτζσ οι αλλαγζσ κα ζχουμε ζνα πραγματικό
πιςωγφριςμα ςτθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα τθσ χϊρασ μασ.
Φανερϊνεται το τι πραγματικά κρφβεται πίςω από τθ λογικι τθσ
ςυμπερίλθψθσ ςτθν Ειδικι Αγωγι, όπωσ τθν προωκεί θ κυβζρνθςθ.
Ειδικά θ κατάργθςθ των Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. κα οδθγιςει ςε ακόμα μεγαλφτερθ
υποβάκμιςθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ, κα φορτϊςει εντελϊσ ςτισ πλάτεσ των
οικογενειϊν όλο το κομμάτι τθσ διάγνωςθσ και ςτιριξθσ των παιδιϊν με ειδικζσ
μακθςιακζσ ανάγκεσ και κα απαλλάξει το κράτοσ από τισ ευκφνεσ του.
Αντί να ςτελεχϊςουν τα ιδθ υποςτελεχωμζνα ΚΕΔΔΥ, που είναι χρόνιο
αίτθμα, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτο ζργο τουσ, (κάτι που είναι δφςκολο, λόγω
ζλλειψθσ προςωπικοφ με αποτζλεςμα να υπάρχει μεγάλθ λίςτα αναμονισ, ζλλειψθ
χϊρων, ζλλειψθ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ με αποτζλεςμα να ηθτοφνται χορθγίεσ
κ.ά.), τα ςυγχωνεφουν ς’ ζναν ενιαίο κεςμό μαηί με άλλεσ άςχετεσ μεταξφ τουσ
δομζσ.

Μασ προβλθματίηει ακόμθ ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι αφοφ θ κυβζρνθςθ και
το κράτοσ, ζχουν βάλει ςτθ δθμοςιονομικι μζγγενθ τθ χρθματοδότθςθ των
ςχολείων, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείσ και οι μακθτζσ καλοφνται να «βγάλουν
το φίδι από τθν τρφπα», βάηοντασ πιο βακιά το χζρι ςτθν τςζπθ για τθ λειτουργία
του ςχολείου. Για να εξαςφαλίςουν ότι κα λειτουργεί μ' αυτό τον τρόπο,
προβλζπουν τθ ςυμμετοχι του Σχολικοφ Συμβουλίου ςτισ διαδικαςίεσ
προγραμματιςμοφ και αποτίμθςθσ του ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ!
Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ.
Ωσ ΑΓΜΕ κα κζλαμε να τονίςουμε ότι ο ρόλοσ των ςχολικϊν ςυμβοφλων
είναι κρίςιμοσ και ςθμαντικόσ. Οφείλει να παρζχει τθν παιδαγωγικι και
επιςτθμονικι κακοδιγθςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Οφείλει όμωσ –αν χρειαςτεί- να
ςκεφτεί και πζρα, ίςωσ και ενάντια ςε αντιπαιδαγωγικζσ κατευκφνςεισ που δίνονται
από τισ εκάςτοτε κυβερνιςεισ.
Και αυτό δεν είναι ηιτθμα ςυνδικαλιςτικισ εναντίωςθσ, αλλά ουςιαςτικισ
επιςτθμονικισ καταξίωςθσ του ρόλου του Σχολικοφ Συμβοφλου. Γιατί πραγματικά
πιςτεφουμε ότι ο εκπαιδευτικόσ και ςτα πλαίςια αυτοφ του ςχολείου, ζχει τθ
δυνατότθτα να αναδεικνφει πρϊτα και πάνω από όλεσ τισ ιδιότθτζσ του αυτι του
επιςτιμονα-παιδαγωγοφ και κόντρα ςτθν πολιτικι που εφαρμόηεται ςτθν
εκπαίδευςθ, να διδάςκει τθν επιςτθμονικι και ιςτορικι αλικεια. Είναι χρζοσ του
και κακικον του αν κζλει να υπθρετιςει τον παιδαγωγικό του ρόλο ωσ
λειτοφργθμα.
Φυςικά, οι ςχολικοί ςφμβουλοι είναι και αυτοί εργαηόμενοι. Ωσ ΑΣΓΜΕ κα
είμαςτε δίπλα ςε δίκαια αιτιματά ςασ, και κα αςκιςουμε τθ μζγιςτθ δυνατι πίεςθ
μζςα από όλεσ τισ μορφζσ.
Με αυτζσ τισ ςκζψεισ, ευχόμαςτε άλλθ μια φορά γόνιμθ ςυηιτθςθ και
ςυμπεράςματα και κα είμαςτε πάντα ςτο πλευρό ςασ για να ςυμβάλλουμε ςτισ
διεκδικιςεισ ςασ αλλά και για να ςυηθτιςουμε πιο ςυγκεκριμζνα για το ρόλο των
ςχολικϊν ςυμβοφλων ςτα ςχολεία.

