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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

2ο ΠΕΚΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2018 - 2021 

«Περιφερειακή Αποκέντρωση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» 

Το όραμά μας 

Οι σχολικές μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου (2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου) να ενισχύσουν το 

ανθρώπινο, σύγχρονο και δημοκρατικό τους προφίλ, ώστε να διαμορφώσουν τους/τις ενεργούς 

πολίτες του μέλλοντος. Αυτό θα το πετύχουν αν παρέχουν στους μαθητές και τις μαθήτριες τα 

εφόδια για να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες με κατάλληλες ικανότητες. Έτσι, θα 

μπορέσουν να διαμορφώσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους οράματα και στόχους. 

Στρατηγικός σχεδιασμός για το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 

Επιδιώξεις: 

i. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. να αναδειχθεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης 

των δομών υποστήριξης σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. 

ii. Κανένα παιδί εκτός σχολείου. Στόχος η μηδενική σχολική διαρροή. Σχολικός χρόνος για μας 

είναι η εντεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. 

iii. Διεκδίκηση ενός ποσοστού αυτονομίας από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου 

Παιδείας στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης προς περιφερειακές δομές, τόσο σε 

διοικητικά όσο και σε παιδαγωγικά- διδακτικά θέματα. 

iv. Με βάση τη δέσμευση της Πολιτείας υπέρ των νησιωτικών περιοχών, απαιτούμε την 

τοποθέτηση Συντονιστών/Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου όλων των ειδικοτήτων στο 

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου. («Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, 

υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών 

περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους». (Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 101, §4, 

αναθεώρηση 2001). 

v. Απαιτούμε την πλήρη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου (Ρόδου, Κω 

και Καλύμνου), όλων των κατά κλάδο των θέσεων (α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) 

εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 

εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 

3233/2018). (Βλ. Παράρτημα) 



3  

vi. Αξιοποίηση ως 1ης προτεραιότητας των ΤΠΕ σε δύο πυλώνες: 

• Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

• Στη δικτύωση των σχολικών μονάδων (ενδοσχολικά, διασχολικά, με δομές έξω από τα 

σχολεία, ευρωπαϊκά προγράμματα, λειτουργία ομάδων σχολείων) 

vii. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. να περιλαμβάνει: 

 Την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των 

σχολικών μονάδων (δημόσιων & ιδιωτικών) 

 Τον συντονισμό των ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. & Ε.Κ.Φ.Ε. 

 Την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ιδίως μέσω της 

οργάνωσης της επιμόρφωσης (εισαγωγικής επιμόρφωσης και επιμόρφωσης για 

επαγγελματική ανάπτυξη) 

viii. Συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με όχημα προβλεπόμενες δομές, όπως η ΑΣΑΕΕ) 

ix. Συνεργασίες με το σύνολο των μελών των σχολικών κοινοτήτων, επαγγελματικές ενώσεις 

και φορείς, το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Τα κυριότερα σημεία 

Ο πυρήνας του στρατηγικού σχεδιασμού του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου είναι η σταθερή και 

διαρκής επιδίωξη της καθιέρωσης της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού της χώρας μας με κατεύθυνση την περιφερειακή δομή της. 

Επιδιώκουμε σε πρώτη φάση ένα ποσοστό αυτονομίας της τάξης του 20% σε κάθε άξονα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είτε θα αφορά σε διοικητικά είτε σε παιδαγωγικά- διδακτικά θέματα. (θα 

εξαιρούνται όσα τμήματα της πολιτικής αυτής θα θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας ως 

θέματα «πυρήνα»). 

Το περιεχόμενο αυτής της ζώνης της περιφερειακής αυτονομίας θα καθορίζεται από τις 

δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών (συντονιστικό ρόλο θα έχουν οι περιφερειακές υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και τα ΠΕΚΕΣ). 

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου θα μελετήσει την κατάσταση της εκπαίδευσης (δημόσιας και 

ιδιωτικής) στα Δωδεκάνησα και θα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις, ώστε τα μειονεκτήματα 

– εμπόδια που δημιουργεί η νησιωτικότητα να μετατραπούν σε πλεονεκτήματα. 

Σημαντικό εργαλείο στην πορεία αυτή θα είναι η διενέργεια (για κάθε έτος του παρόντος 

σχεδιασμού) ετήσιου συνεδρίου (υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας) με άξονες την 

αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διεκδίκηση αυτονομίας και την άρση των 

μειονεξιών της νησιωτικότητας. Τα συνέδρια αυτά θα γίνουν μέσον διαμόρφωσης άποψης, 

μοχλός πίεσης στην πολιτεία και ευκαιρία διαμόρφωσης κοινωνικών – πολιτικών συμμαχιών που 

θα βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων μας. Τέλος, με κατάλληλες ενέργειες να γίνει αξιοποίηση 

της δημοσιότητας που παρέχουν τα συνέδρια αυτά στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία 

των πολιτών. 
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Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει μια σειρά επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, τα οποία θα απευθύνονται σε όλες/όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων και κάθε μορφής υπηρεσιακής κατάστασης και θα στοχεύουν στη μετατροπή των 

σχολικών μας μονάδων σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης. Τα προγράμματα θα 

σχεδιαστούν από τις/τους Συντονίστριες/ Συντονιστές του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου σε 

συνεργασία με το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου (με όχημα το Α.Σ.Α.Ε.Ε.). 

Ενδεικτικά, θα σχεδιαστούν τα ακόλουθα προγράμματα: 

1. Εισαγωγική Επιμόρφωση για τους/τις εκπαιδευτικούς που διοριστούν εντός του 2019 

2. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 

3. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε δομές 

αντισταθμιστικής αγωγής (ειδική αγωγή, τάξεις υποδοχής, εκπαίδευσης προσφύγων, 

ενισχυτικής διδασκαλίας, κ.ά) 

4. Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Νοτίου Αιγαίου (SWOT 

ΑΝΑΛΥΣΗ) 

Συστατικά στοιχεία: 

Ένα από τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού είναι αξιολόγηση του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος (δυνατότητες, ευκαιρίες, απειλές). Τα ερωτήματα που πρέπει να 

απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: Πού είμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε; Πώς θα πάμε εκεί; 

Ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα; 

 Η ποιότητα (επαγγελματική εμπειρία και ακαδημαϊκό προφίλ) των στελεχών του 2ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 

 Η διεπιστημονική σύνθεση των ΠΕΚΕΣ 

Ποια είναι τα συγκριτικά μας μειονεκτήματα; 

 Η έλλειψη υποδομών και πόρων 

 Αδυναμία μετακινήσεων σε άλλα νησιά 

 Έλλειψη στήριξης από ΥΠΠΕΘ και τοπική αυτοδιοίκηση 

Ποιες είναι οι τωρινές ευκαιρίες; (κι αυτές που θα προκύψουν) 

 Ως φορέας εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο θεσμό με αποδοχή 
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 Εμπέδωση κουλτούρας συνεργασίας 

 Εφαρμογή εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Ποιες είναι οι συνέπειες των τωρινών και μελλοντικών απειλών; 

 Απομείωση του κύρους του θεσμού λόγω αργών ρυθμών υποστήριξης 

 Αμφισβήτηση από κατεστημένες δομές 

 Μείωση αυτονομίας λόγω ανυπαρξίας πόρων 

Για την πλήρη ανάπτυξη του παρόντος στρατηγικού σχεδιασμού 

απαιτούνται η προσωπική δέσμευση και η διάθεση όλων των 

δυνάμεων για την επιτυχία του. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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