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Θζμα:  Η κζςθ  μασ  για  τισ  αλλαγζσ ςτο Λφκειο και το νζο ςφςτθμα 

πρόςβαςθσ ςτθν Ανώτατθ Εκπαίδευςθ  

υνάδελφοι, 

Οι εξαγγελίεσ που ζκανε το Τπουργείο Παιδείασ, δεν ξεφεφγουν από όςα 

ςχζδια μασ είχε παρουςιάςει μζχρι τϊρα, με βάςθ τθσ προτάςεισ του ΙΕΠ και τα 

πορίςματα του λεγόμενου «εκνικοφ διαλόγου»,  περιγράφουν ζνα Λφκειο ακόμα 

πιο προςδεδεμζνο ςτθν ειςαγωγι ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, πιο ταξικό και 

απογυμνωμζνο από γενικότερθ μόρφωςθ με διπλζσ εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι 

ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.  Η κυβζρνθςθ δεν κρφβει πωσ οι αλλαγζσ αποτελοφν 

κομμάτι των γενικότερων αλλαγϊν, τόςο ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ θ οποία αλλάηει 

ταχφτατα, όςο και ςτθν Σεχνικοεπαγγελματικι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, όπου 

ςτακερόσ ςτόχοσ παραμζνει θ μαηικοποίθςι τθσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ προκλθτικά το επιχείρθμα τθσ αναβάκμιςθσ του ρόλου και 

του απολυτθρίου του Λυκείου, ςυγκροτείται μια Β’ Λυκείου όπου και εκεί ακόμα 

δεν κα  ολοκλθρώνονται οι εγκφκλιεσ γνώςεισ αφοφ παραμζνει θ διάςπαςθ του 

ωρολογίου προγράμματοσ τθσ κατά το 1/3 ςε μακιματα κατευκφνςεων και 

ανταγωνιςτικι, εξεταςιοκεντρικι Γ’ τάξθ, αποκλειςτικά προςανατολιςμζνθ, 

αςφυκτικά δεμζνθ και περιοριςμζνθ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθν Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ θ οποία χαρακτθρίηεται «προπαραςκευαςτικι τάξθ για τα ΑΕΙ».    

Η κυβζρνθςθ ζχει ςχεδιάςει ζνα Λφκειο εξοντωτικό για τουσ μακθτζσ, άκρωσ 

ανταγωνιςτικό και αντιπαιδαγωγικό, με αλλεπάλλθλεσ εξετάςεισ ςε πολλαπλά 

επίπεδα, με αποκλειςτικό ςτόχο το ξεςκαρτάριςμά τουσ. Η γενικι μόρφωςθ 

ςταματάει ςτθν Α’ Λυκείου αφοφ ιδθ ςτθ Β’ Λυκείου το ωρολόγιο πρόγραμμα ζχει 

προχωριςει ςε διάςπαςθ των μακθμάτων ςε γενικά και ςε μακιματα ομάδων. 

Σο Τπουργείο Παιδείασ πατϊντασ πάνω ςε πακογζνειεσ του ςθμερινοφ 

ςυςτιματοσ και δθ του Λυκείου ςχεδιάηει ζνα Λφκειο μακριά από τισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ. 

Πακογζνεια 1θ : Η Γ’ Λυκείου είναι απαξιωμζνθ γιατί οι μακθτζσ ενδιαφζρονται για 

τα μακιματα ςτα οποία κα εξεταςτοφν ςτισ Πανελλαδικζσ. 

Σι κάνουμε λοιπόν ;  Νομιμοποιοφμε αυτιν τθν πακογζνεια και μετατρζπουμε τθ Γ’ 

Λυκείου ςε μια «προπαραςκευαςτικι τάξθ για ειςαγωγι ςτα ΑΕΙ». Δθλαδι, 

προςπακοφμε να τθν κάνουμε να μοιάηει με φροντιςτιριο, αφοφ αφαιροφμε όλα τα 

μακιματα Γενικισ Παιδείασ πλθν Γυμναςτικισ και κρθςκευτικϊν.       

Πακογζνεια 2θ : Οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ αποτελοφν μια εξαιρετικά ψυχοφκόρα 

διαδικαςία, που ξεηουμίηει τουσ μακθτζσ, τουσ απομακρφνει από μια ςειρά 

δθμιουργικζσ εναςχολιςεισ και ενδιαφζροντα που μποροφν να αναπτφξουν.  



Σι κάνουμε λοιπόν ;  Με το νζο ςφςτθμα κα αλλάξει αυτι θ κατάςταςθ ; Κάκε άλλο 

λζμε εμείσ αφοφ αυξάνονται οι εξετάςεισ. Αφοφ πια και το ίδιο  ςχολείο δεν κα ζχει 

να πει τίποτε άλλο ςτουσ μακθτζσ, πζρα από τισ εξετάςεισ και τθν προετοιμαςία γιϋ 

αυτζσ. Σο άγχοσ και το βάροσ για κάκε μακθτι κα είναι μεγαλφτερο.       

Πακογζνεια 3θ : Η φπαρξθ των φροντιςτθρίων και θ ανάπτυξθ τθσ παραπαιδείασ. 

Σι κάνουμε λοιπόν ;  Με το νζο ςφςτθμα κα ζχουμε μείωςθ τθσ παραπαιδείασ ; 

Οφτε αυτό πρόκειται να ςυμβεί. Διότι το νζο ςφςτθμα, ζτςι όπωσ προςανατολίηεται 

αποκλειςτικά ςτισ εξετάςεισ – οι μακθτζσ ςτο τζλοσ τθσ Γ’ Λυκείου κα δίνουν δυο 

φορζσ εξετάςεισ πανελλαδικοφ τφπου ςτα τζςςερα μακιματα τθσ ομάδασ 

προςανατολιςμοφ τουσ - γίνεται πιο ςκλθρό και ανταγωνιςτικό, άρα δεν εξαλείφουν 

τισ ανάγκεσ για φροντιςτιριο και ιδιαίτερα. Και ο μεγαλφτεροσ ανταγωνιςμόσ 

κρζφει τθν παραπαιδεία.   

Πακογζνεια 4θ : Εξαλείφεται ςυνεχϊσ ο μορφωτικόσ ρόλοσ του Λυκείου γιατί είναι 

ςυνδεδεμζνο με τισ εξετάςεισ.  

Σι κάνουμε λοιπόν ;  υνεχίηουμε να διατθροφμε το Λφκειο, ωσ διακριτι βακμίδα, 

ζξω από τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, μια βακμίδα επιλεκτικι που κα διαιρείται ςε 

γενικι και τεχνικι – επαγγελματικι, πραγματοποιϊντασ ζτςι το διαχωριςμό των 

μακθτϊν με κριτιρια τθ δυνατότθτά τουσ να ςυνεχίςουν ςτθν ανϊτατθ βακμίδα και 

το είδοσ των ςπουδϊν που κα ακολουκιςουν. 

 

Πακογζνεια 5θ :  Αναχρονιςμόσ ο μεγάλοσ αρικμόσ μακθμάτων ςτθν Γ’ Λυκείου. 

Υπάρχει πλιρθ αδιαφορία για τα μακιματα γενικισ παιδείασ από τουσ μακθτζσ. 

Σι κάνουμε λοιπόν ;  Μειϊνουμε τα μακιματα ςτο ελάχιςτο.  Εξαλείφουμε τα 

μακιματα γενικισ παιδείασ ςχεδόν παντελϊσ  από τθν Γ’ Λυκείου αλλά και 

διαγράφουμε εντελϊσ τθν τάξθ αυτι από τισ «εγκφκλιεσ ςπουδζσ». Ναι, αλλά οι 

μακθτζσ ξζρουν πολφ καλά ότι θ μόρφωςθ δεν μετριζται «με το κιλό», δεν ζχει να 

κάνει με το αν κα διδάςκονται περιςςότερα ι λιγότερα μακιματα ςτθν τάξθ. 

Ψευτοδίλθμμα λοιπόν, το «περιςςότερα ι λιγότερα μακιματα» ςε ζνα Λφκειο που 

μετατρζπεται όλο και περιςςότερο ςε υβρίδιο φροντιςτθρίου και εξεταςτικοφ 

κζντρου. 

Κοροϊδία θα είναι τελικά η λεγόμενη «ελεύθερη πρόςβαςη»   

 Η κυβζρνθςθ γνωρίηοντασ ότι φζρνει ζνα πιο ςκλθρό και ανταγωνιςτικό 

Λφκειο προςπακεί να «χρυςϊςει το χάπι» με τα λεγόμενα «Σμιματα Ελεφκερθσ 

Πρόςβαςθσ» (ΣΕΠ). Η λεγόμενθ «ελεφκερθ πρόςβαςθ» όμωσ είναι από τθν αρχι 

μζχρι το τζλοσ μια κοροϊδία. 



1. Παραπζμπει τάχα ςτθν ειςαγωγι ςε Σμιματα των ΑΕΙ χωρίσ εξετάςεισ, μόνο με 

τον βακμό του Απολυτθρίου, κάτι όμωσ που δεν ιςχφει, αφοφ για να πάρουν το 

απολυτιριο οι μακθτζσ, κα δίνουν πανελλαδικοφ τφπου εξετάςεισ. 

2. Σα λεγόμενα ΣΕΠ είναι Σμιματα των Πανεπιςτθμίων και των ΣΕΙ που ζχουν πολφ 

χαμθλι ηιτθςθ και που ακόμα και ςιμερα μπορεί να ειςαχκεί κανείσ ςε αυτά με 

πολφ χαμθλζσ βακμολογίεσ (με μζςο όρο κάτω από 5 ςτα 20). Πρόκειται για 

τμιματα που βρίςκονται ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και το κόςτοσ ςπουδϊν ςε 

αυτά γίνεται πολφ υψθλό, είτε είναι Σμιματα απαξιωμζνα από πλευράσ 

προςωπικοφ, υποδομϊν ι και από πλευράσ επαγγελματικισ προοπτικισ. Όμωσ, 

ανοίγει ο δρόμοσ ακόμα και για τραγελαφικά αποτελζςματα όπωσ μια ομοειδι 

ςειρά τμιματα να βρίςκονται και ςτα τμιματα που ειςάγονται οι μακθτζσ με 

εξετάςεισ και άλλα ςε ΣΕΠ... 

      Η δικι μασ κζςθ και ςτάςθ απζναντι ςτισ αλλαγζσ ςτο Λφκειο και τθν 

πρόςβαςθ ςτθν Ανώτατθ εκπαίδευςθ κακορίηεται :  

1. Από το πάγιο αίτθμα μασ  για Ενιαίο 12χρόνο χολείο φγχρονθσ Γενικισ Παιδείασ 

για όλουσ τουσ μακθτζσ  

2. Από τθν κζςθ αρχισ ότι θ γενικι μόρφωςθ είναι αναγκαία για όλουσ και μάλιςτα 

όςο προχωράει θ επιςτιμθ, προςτίκενται νζα ςτοιχεία με τα οποία πρζπει να 

ζρκουν ςε επαφι όλοι – ανεξαιρζτων  όλοι – οι μακθτζσ, ανεξάρτθτα από το 

επάγγελμα που κα ακολουκιςουν. Η γνϊςθ δεν είναι ςτενό ηιτθμα επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ, είναι ηιτθμα ηωισ και. 

3. Η Γενικι Παιδεία δεν είναι γνϊςθ για πολλά πράγματα ι απλι εγκυκλοπαιδικι 

ςυςςϊρευςθ πλθροφοριϊν. Είναι μζκοδοσ κατάκτθςθσ του ειδικοφ, ικανότθτα 

ςφνδεςθσ των ειδικϊν γνωριςμάτων των φαινομζνων και λφςθσ γενικϊν 

προβλθμάτων. 

Σο βαςικό ηιτθμα είναι ότι :  

Σο ςχολείο και ειδικά το Λφκειο γίνεται απωκθτικό, γιατί ο ανταγωνιςμόσ 

για μια «κζςθ ςτον ιλιο» εντείνεται, γιατί θ ανεργία και θ αναςφάλεια 

καλπάηουν, γιατί θ μόρφωςθ γίνεται εμπόρευμα και θ πρόςβαςθ ςε αυτιν 

κακορίηεται από τθν τςζπθ του κακενόσ. 

τθ βάςθ αυτι διεκδικοφμε άμεςα: 

ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ Η ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ! 

Παράλλθλα απαιτοφμε: 



 Δικαίωμα ςε όλουσ τουσ μακθτισ να διεκδικιςουν τθν πρόςβαςθ ςε όλεσ 
τισ χολζσ. Αποςφνδεςθ του Λυκείου από τθν είςοδο ςε ΑΕΙ και ΣΕΙ. 

 Όχι ςτισ αντιεπιςτθμονικζσ αλλαγζσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα και τα 
προγράμματα ςπουδϊν. Όχι ςτθν απαξίωςθ μακθμάτων και 
αντικειμζνων. 

 Ριηικζσ αλλαγζσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν που κα προωκοφν τθν 
επιςτθμονικι ςκζψθ, τθν κριτικι ικανότθτα και τθ δθμιουργικότθτα των 
μακθτϊν και όχι τθ μονομζρεια, τθν αποςπαςματικότθτα και τθν ςτείρα 
αποςτικιςθ! 

 Πραγματικι αναβάκμιςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςε υποδομζσ 
και       προςωπικό. Δουλειά με δικαιϊματα για τθν νζα γενιά. 

       Ως Ομοσπονδία  Αττικής απορρίπτουμε ςτο ςφνολο τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ 
κυβζρνθςθσ, παίρνουμε κζςεισ μάχθσ μζςα από τουσ υλλόγουσ, τισ Ενϊςεισ και τισ 
Ομοςπονδίεσ Γονζων και παλεφουμε για ζνα ςχολείο όπου ο μακθτισ κα μακαίνει 
τουσ βαςικοφσ νόμουσ κίνθςθσ τθσ Φφςθσ και τθσ Κοινωνίασ, κα αναπτφςςει κριτικι 
ικανότθτα, κα αναπτφςςει όλεσ τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα του, κα 
αντιλαμβάνεται τθ κζςθ του ςτθ φυςικι και τθν κοινωνικι πραγματικότθτα ϊςτε να 
μπορεί να παρεμβαίνει και να τθν αλλάηει. 

Ζνα ςχολείο που κα καλλιεργεί πολφπλευρα τθν προςωπικότθτα κάκε 
μακθτι ωσ τθν ενθλικίωςι του, ϊςτε να μπορεί να επιλζξει -ςχετικά πιο ελεφκερα- 
αν κα ςυνεχίςει ςτθν ανϊτατθ, ςτθν επαγγελματικι ι ςτθν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ 
ι αν άμεςα κα εργαςτεί. 

Αυτό είναι το ςχολείο των ςφγχρονων αναγκών και δυνατοτιτων τθσ εποχισ μασ.  

Καλοφμε τουσ υλλόγουσ Γονζων ςτα Γυμνάςια και τα Λφκεια τθσ χώρασ, 
τισ Ενώςεισ :  
Να οργανϊςουν μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα μακθτικά ςυμβοφλια, το 
επόμενο διάςτθμα, ςυηθτιςεισ και εκδθλϊςεισ για αυτό το φλζγον ηιτθμα. 

 

      


