
Ως εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου, βασική μας μέριμνα 

αποτελεί η διαρκής αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και η συνολική 

πρόοδος του Σχολείου μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και δύο πρόσφατες 

σημαντικές αποφάσεις, αυτή της αναβάθμισης της οργανικότητας του Σχολείου σε εξαθέσιο 

αφενός και της τελικής έγκρισης– χρηματοδότησης της ανέγερσης νέου σχολικού κτιρίου 

αφετέρου. Οι δύο αυτές αποφάσεις χαροποίησαν τόσο εμάς τους εκπαιδευτικούς όσο και το 

σύνολο της σχολικής κοινότητας. Δυστυχώς, όμως, την ίδια αυτή περίοδο, 

πληροφορηθήκαμε την πρόθεση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου 

για  λειτουργική υποβάθμιση του σχολείου μας και κατά συνέπεια τη συνδιδασκαλία δύο 

τάξεων, της Ε΄ και της Στ΄, λόγω της μείωσης του μαθητικού δυναμικού. 

Θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικοί παιδαγωγικοί λόγοι που δικαιολογούν τη 

συνέχιση της λειτουργίας έξι τμημάτων στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα: 

• Η πιθανή συνδιδασκαλία της Ε΄ και της Στ΄ τάξης με είκοσι μαθητές θα δημιουργήσει 

αρκετά προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς θα φοιτούν τέσσερις 

μαθητές, οι οποίοι έχουν γνωματεύσεις από το ΚΕΔΑΣΥ Ρεθύμνου. Οι δύο από 

αυτούς έχουν έγκριση  για παράλληλη υποστήριξη. Πιθανόν θα υπάρξει και πέμπτος 

μαθητής με γνωμάτευση, αφού έχει προσκληθεί να περάσει για αξιολόγηση τις 

επόμενες ημέρες. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, αφού σύμφωνα με τον Ν. 4452/2017, παρ.1, άρθρο 11, ΦΕΚ 17/Α/15-

2-2017, ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειωθεί κατά 3. 

• Στο τμήμα συνδιδασκαλίας θα φοιτά παιδί ξένης ιθαγένειας το οποίο δε γνωρίζει την 

ελληνική γλώσσα.  

• Υπάρχουν μαθητές από το υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό των δύο τμημάτων που 

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Σε ένα τμήμα συνδιδασκαλίας είκοσι παιδιών, 

ο χρόνος του εκπαιδευτικού δε θα αρκεί για εξατομικευμένο πρόγραμμα.  

• Το σχολείο μας δε διαθέτει Τμήμα Ένταξης, μολονότι κάθε χρόνο υποβάλλεται 

σχετικό αίτημα από τη Διεύθυνση. 

• Ο σημαντικότερος, όμως, λόγος  είναι ότι η πιθανή συνδιδασκαλία της Ε΄ και Στ΄ 

τάξης θα επιφέρει μαθητική διαρροή σε άλλες σχολικές μονάδες της πόλης του 

Ρεθύμνου, γεγονός που θα επιφέρει περαιτέρω υποβάθμιση του Σχολείου μας. 

Πρόσθετα, θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα που έχουν 

να κάνουν με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου μας και συνδέονται με το 

θέμα. Το Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου, μετά από τη σταδιακή συρρίκνωση που είχε τις 

προηγούμενες δεκαετίες και έφτασε σχεδόν να κλείσει, την τελευταία εικοσαετία έχει 

παρουσιάσει πολύ μεγάλη πρόοδο σε όλους τους τομείς. Παρόλο που η κτιριακή του 

υποδομή είναι ελλιπής και οι συνολικές δυσχέρειες πολλές, ο μαθητικός πληθυσμός και η 

οργανικότητά του αυξήθηκαν, συμμετείχαμε σε καινοτόμες δράσεις, συνεργαστήκαμε με  

φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο των Ορέων, εκπονήσαμε καινοτόμα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, όπως την υφαντική σε πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 

συμμετείχαμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα (etwinning, Comenius) και θεματικά δίκτυα 

(συνεργαστήκαμε με όλα τα ΚΠΕ Κρήτης), έχουμε βραβευτεί από φορείς όπως ο Δήμος 

Ρεθύμνου και η Βουλή των Ελλήνων, είμαστε οικολογικό και αειφόρο σχολείο, έχουμε 

οργανώσει αλληλοδιδακτικές δράσεις και επισκέψεις με σχολεία του Νομού μας αλλά και 

των άλλων νομών της Κρήτης και μπορούμε να αναφέρουμε κι άλλα ακόμα. Όλα αυτά τα 

επιτύχαμε χάρη στη θέληση της τοπικής κοινωνίας να μας στηρίξει και, ας μας επιτραπεί να 

το αναφέρουμε, στις άοκνες προσπάθειες των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Ωστόσο, πρέπει 

να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το γεγονός ότι αποτελούμε περιαστικό σχολείο και η περιοχή 

που υπάγεται σε αυτό περιλαμβάνει χωριά και οικισμούς ως τις παρυφές της πόλης. 

Επομένως, οι αξιώσεις σχετικά με την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το 



επίπεδο του σχολείου από την τοπική κοινωνία είναι ανάλογες, αν όχι υψηλότερες, των 

σχολείων της πόλης. Καλώς ή κακώς οι γονείς –κι ένα παραπάνω αυτοί που διαμένουν εκτός 

του Ρουσσοσπιτίου- έχουν τη δυνατότητα να μεταγράψουν τα παιδιά τους σε σχολείο της 

πόλης, εφόσον η ποιότητα της εκπαίδευσης υποβαθμιστεί τόσο έντονα (κάτι που θα συμβεί 

εκ των πραγμάτων) με τη συνδιδασκαλία των δύο τάξεων. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς 

ότι μια τέτοια απόφαση σε σύντομο χρόνο θα οδηγήσει σε μεγάλη διαρροή και υποβάθμιση 

του σχολείου. Αυτό πιθανότατα θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων που σε βάθος χρόνου θα 

καταλήξει στο οριστικό κλείσιμό του. 

Αντίθετα προς ένα τέτοιο απευκταίο σενάριο εμείς, ως εκπαιδευτικοί του Δημοτικού 

Σχολείου Ρουσσοσπιτίου, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε πρόθυμοι και 

εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της προσέλκυσης μαθητών στο σχολείο μας από όλη την 

περιοχή που υπάγεται σε αυτό.  

Δεν υπήρξαμε σε καμία χρονική στιγμή ευθυνόφοβοι και προσφέραμε πάντα τις 

υπηρεσίες μας στο έπακρο, ακόμα και όταν το σχολείο λειτουργούσε ως ολιγοθέσιο με 

αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Ωστόσο, παραμένει πάντα προτεραιότητά μας η 

ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρουμε στους μαθητές μας και σε περίπτωση υποβάθμισης 

του σχολείου μας δεν ξέρουμε πια κατά πόσο αυτή θα είναι εφικτή. Σε περίπτωση 

συγχώνευσης της Ε’ και της Στ’ τάξης, τα παιδιά της Ε’ τάξης, μια τάξης με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις, θα κληθούν να διδαχτούν την ύλη της Στ’ τάξης με όσες δυσκολίες αυτό 

συνεπάγεται. Η αγωνία μας είναι μήπως οι γονείς των μαθητών αυτών μεταγράψουν τα 

παιδιά τους σε σχολεία της πόλης, με ταυτόχρονη μετεγγραφή των αδελφών τους που 

φοιτούν επίσης στο σχολείο μας, γεγονός που θα οδηγήσει το σχολείο μας σε περαιτέρω 

υποβάθμιση. 

Να τονίσουμε, τέλος, ότι θα ήταν ειρωνεία, εφόσον, βέβαια, αυτό συμβεί, από τη μια σε 

σύντομο χρόνο να έχουμε ένα νέο κτίριο και από την άλλη εκείνη τη χρονική στιγμή να έχει 

μειωθεί δραματικά ο αριθμός των μαθητών του. 

Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς θα εξετάσουν με τρόπο θετικό και ουσιαστικό το 

ζήτημα που έχει προκύψει. Εμείς από τη μεριά μας ως Σύλλογος Διδασκόντων δηλώνουμε 

ότι είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον κοινό στόχο  της 

αναβάθμισης και της προόδου του σχολείου μας. 
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