
υνάδελφοι,        29-05-2016 

Θ ΑΓΜΕ εδϊ και πάρα πολλά χρονιά μζςα από τισ αποφάςεισ τθσ και τα ςυνζδρια 

τθσ ζχει διαμορφϊςει ζνα διεκδικθτικό πλαίςιο που περιλαμβάνει τισ προτάςεισ τθσ 

για τθν εκπαίδευςθ ζτςι ϊςτε αυτζσ να υπθρετοφν τισ λαικζσ μορφωτικζσ ανάγκεσ 

του ςιμερα. 

Οι όποιεσ αλλαγζσ γίνονται ςιμερα ςτθν εκπαίδευςθ κα πρζπει να κρίνονται και να 

αξιολογοφνται υπό το πρίςμα των κζςεων μασ και των αιτθμάτων μασ όπωσ αυτζσ 

ζχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.    

Σο ερϊτθμα που μπαίνει λοιπόν είναι αν μια ςειρά από εκπαιδευτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ που προωκοφνται από τισ εκάςτοτε κυβερνιςεισ ζχουν ςαν ςτόχο 

τθν επίλυςθ των χρόνιων προβλθμάτων που βιϊνουμε κακθμερινά εμείσ και τα 

παιδιά μασ, αν απαντάνε ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ και μορφωτικζσ ανάγκεσ ι 

αποςκοποφν και υπθρετοφν ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ και πολιτικζσ. 

Κατ’ αρχάσ είναι ςαφζσ και ξεκάκαρο ςε μασ ότι οι όποιεσ εκπαιδευτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ, γίνονται πάντα ςε ςυνάρτθςθ με τισ γενικότερεσ πολιτικζσ και 

οικονομικζσ εξελίξεισ διότι δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι το οικονομικό μοντζλο 

υπαγορεφει το εκπαιδευτικό μοντζλο και όχι το αντίςτροφο. 

Ζτςι λοιπόν και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ πραγματοποιεί εκπαιδευτικζσ 

αλλαγζσ που κινοφνται ςτα πλαίςια των δεςμεφςεων τθσ που απορρζουν από τθν 

ψιφιςθ του 3ου μνθμονίου και τθν αποδοχι φυςικά των κατευκφνςεων τθσ ΕΕ και 

του ΟΟΑ. 

υνάδελφοι, 

Σο που το πάει θ κυβζρνθςθ ςτθν Παιδεία νομίηω ότι αποτυπϊκθκε ξεκάκαρα ςτθν 

ειςιγθςθ του Δ. τθσ Ομοςπονδίασ όμωσ αξίηει να δοφμε οριςμζνεσ πλευρζσ που 

αναδεικνφονται τόςο από το πόριςμα τθσ Επιτροπήσ Μορφωτικών Υποθζςεων τησ 

Βουλήσ που προζκυψε από τισ διαδικαςίεσ του «διαλόγου για τθν Παιδεία» όςο και 

από τισ προτάςεισ τθσ Επιτροπή Εθνικοφ Διαλόγου για την Παιδεία. 

 
Ενόσ «διαλόγου» τον οποίο είχαμε χαρακτθρίςει ωσ προςχθματικό διότι ςτθριηόταν 

ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο διαμόρφωςθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Από τθν ζναρξθ 

ακόμα του λεγόμενου εκνικοφ και κοινωνικοφ διαλόγου θ ΑΓΜΕ αποκάλυψε τουσ 

ςτόχουσ τθσ κυβζρνθςθσ και καλζςαμε τουσ γονείσ και τα ςυλλογικά τουσ όργανα να 

μθν δείξουν καμία ανοχι και να μθν δϊςουν καμία ςυναίνεςθ ςτουσ ςχεδιαςμοφσ 

τθσ και τα μζτρα που κα προωκιςει. 

 



Όπωσ αποδεικνφεται δεν ιταν οφτε αυκαίρετθ οφτε υπερβολικι αυτι θ εκτίμθςθ 

διότι και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ςυνεχίηει με ιδιαίτερο ηιλο τθν προϊκθςθ 

αντιδραςτικϊν και αντιεκπαιδευτικϊν αλλαγϊν που ξεκίνθςαν να υλοποιοφνται από 

τισ κυβερνιςεισ του ΠΑΟΚ και τθσ ΝΔ. 

Και για του λόγου το αλθκζσ να ποφμε εδϊ ότι ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ τθσ 

Επιτροπισ Μορφωτικϊν Τποκζςεων ο βουλευτισ του ΤΡΙΗΑ και πρόεδροσ τθσ 

Επιτροπισ Κ. Γαβρόγλου ςχετικά με τθν απουςία τθσ ΝΔ από τθ ςυνεδρίαςθ και τθ 

διλωςθ αποχϊρθςθσ τθσ από το διάλογο εκτίμθςε ότι «η απουςία είτε είναι επειδή 

δεν υπάρχουν προτάςεισ από πλευράσ τησ ΝΔ – που όπωσ είπε πιςτεφω δεν ιςχφει – 

είτε ακόμη πιο ςοβαρό, να ζχει δει  πολλζσ προτάςεισ τησ να είναι μζςα ςτο πόριςμα 

τησ Επιτροπήσ Μ.Υ και να μην αντζχει αυτήν την πραγματικότητα». Και ςτθ ςυνζχεια 

ιςχυρίςτθκε ότι θ υιοκζτθςθ προτάςεων τθσ ΝΔ από τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ «είναι 

θζμα ςυμβιβαςμοφ και ςυναινζςεων».  Μόνο που δεν πρόκειται για ςυμβιβαςμοφσ 

χάριν τθσ ςυναίνεςθσ ςτο διάλογο, αλλά για ομοιότθτα προτάςεων που 

εκπορεφονται από τθν κοινι τουσ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ και του ΟΟΑ ςτθν Παιδεία, 

από όςα ςυνυπζγραψαν μαηί ςτο 3ο μνθμόνιο και βζβαια από τισ ανάγκεσ του 

κεφαλαίου.    

Να αναφζρω εδϊ, υνάδελφοι, πωσ το πόριςμα τθσ Ε. Μ. Τ αφορά ζξι ςθμεία για τα 

οποία προτείνονται αλλαγζσ και αφοροφν τθν «αυτονομία ςχολικϊν μονάδων» με 

αυτοαξιολόγθςθ και ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ ςε όλα τα επίπεδα, τθ 

«διδακτικι/μακθςιακι διαδικαςία» που περιλαμβάνει ηθτιματα αναμόρφωςθσ τθσ 

φλθσ, τθν «εκπαίδευςθ/μετεκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν», τθν «οργάνωςθ, διοίκθςθ 

και οικονομικά τθσ εκπαίδευςθσ», τουσ «τφπουσ ςχολείων» που περιλαμβάνει τθν 

ειςαγωγι  ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, τθν τεχνικοεπαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

τθν Ειδικι Αγωγι. 

χετικά με τθν αυτονομία τησ ςχολικήσ μονάδασ, που ορίηεται ωσ κεντρικι πολιτικι 

επιλογι, οδθγεί ςε μια διαφοροποιθμζνθ εκπαίδευςθ που κα υψϊνει ακόμα 

μεγαλφτερουσ ταξικοφσ φραγμοφσ ςτθ μόρφωςθ κυρίωσ ςτουσ διμουσ με εργατικι-

λαικι ςφνκεςθ. Όςο για τθν οικονομικι αυτονομία των ςχολείων, ςθμαίνει 

απεμπλοκι του κράτουσ από τθν υποχρζωςθ του να καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ 

χρθματοδότθςισ τουσ, νζα βάρθ για τουσ γονείσ και εμπλοκι των επιχειριςεων -

χορθγϊν ςτο ςχολείο  με πολλαπλά ιδεολογικά και οικονομικά οφζλθ γιϋ αυτζσ. 

Όςον αφορά τθν αξιολόγηςη ξεκινά – κακόλου πρωτότυπα – ωσ αυτοαξιολόγθςθ 

χωρίσ τιμωρθτικό, όπωσ ςθμειϊνεται ςτο κείμενο, αλλά επιβραβευτικό χαρακτιρα, 

αλλά ουςιαςτικά δεν φεφγει οφτε εκατοςτό από το βαςικό τθσ αντιλαικό ςτόχο και 

χαρακτιρα. 

Aλλωςτε ςτο ίδιο το κείμενο τθσ επιτροπισ διαλόγου ανοίγει διάπλατα θ πόρτα για 
αποτίμθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ με βάςθ και τισ επιδόςεισ των μακθτϊν. Σϊρα, 



όπωσ καταλαβαίνετε, αυτό ςθμαίνει ότι τα ςχολεία όπου κατά βάςθ πθγαίνουν 
παιδιά λαϊκϊν ςτρωμάτων κα αξιολογοφνται χειρότερα απ αυτά που πθγαίνουν 
παιδιά με καλφτερεσ μακθςιακζσ επιδόςεισ λόγω και τθσ κοινωνικισ τουσ 
προζλευςθσ. 
 

Επίςθσ είναι ζκδθλθ θ αγωνία του κειμζνου για τθν επιηθτοφμενθ ελκυςτικότθτα τθσ 

επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ, ϊςτε να μαηικοποιθκεί με τα παιδιά των λαικϊν 

οικογενειϊν να προςφζρονται βορρά ςτο βωμό τθσ καπιταλιςτικισ κερδοφορίασ 

μζςω τθσ μακθτείασ. 

Θ κριτικι φυςικά που κάνουμε ςτισ κατευκφνςεισ του κεφαλαίου και των 
κυβερνιςεων του για μια πιο ελκυςτικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ, δεν γίνεται 
απο τθ ςκοπιά τθσ υπεράςπιςθσ του κλαςςικοφ, γενικοφ λυκείου. Εμείσ κεωροφμε 
ότι τα παιδιά τθσ εργατικισ τάξθσ, πρζπει να είναι μορφωμζνα, και να επιλζγουν 
πιο ϊριμα επαγγελματικό δρόμο μετά τα 18. Δεν είμαςτε ενάντια ςτθ χειρωνακτικι 
εργαςία, ςτθ δουλειά με το χζρι. Όμωσ δεν δεχόμαςτε το υποκριτικό ενδιαφζρον 
των διάφορων κυβερνϊντων για το άγχοσ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ να ςπουδάςει τα 
παιδιά τθσ και ότι πρζπει να τα ςτρζψει ςτθν πρόωρθ επαγγελματικι κατάρτιςθ.  
 

Ακόμθ επίμονθ και ςυςτθματικι είναι θ προςπάκεια να διαλυκεί ουςιαςτικά θ 

όποια υπάρχουςα Ειδική Αγωγή, ςτο όνομα τθσ ζνταξθσ ςτο γενικό ςχολείο και ασ 

μθν ζχει καταγράψει ακόμα το κράτοσ, οφτε πόςα παιδιά χριηουν – και ποιασ 

ακριβϊσ – ειδικισ εκπαίδευςθσ, κάνοντασ πωσ δεν βλζπει τθν τραγικι κατάςταςθ 

και τθν εγκατάλειψθ τθσ Ειδικισ Αγωγισ. 

Σο πόριςμα τϊρα τθσ επιτροπισ  Εθνικοφ Διαλόγου για την Παιδεία προβάλλει ζνα 

μοντζλο που επιμζνει πολφ ςτθν αυτονομία των ςχολείων και τθν ευελιξία των 

προγραμμάτων τόςο ςτθ δευτεροβάκμια όςο και ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

Παίρνοντασ τθ ςκυτάλθ, από τουσ προθγοφμενουσ «διαλόγουσ» το πόριςμα, 

επαναφζρει επιτακτικά π.χ. το ατομικό πρόγραμμα ςπουδών του μακθτι ςτο 

Λφκειο και τθν ευελιξία και κινητικότητα του φοιτθτι με βάςθ τισ πιςτωτικζσ 

μονάδεσ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

Και φυςικά, όπωσ όλοι οι προθγοφμενοι «διάλογοι», αξιοποιεί υπαρκτά 

προβλθματικά ςθμεία τθσ εκπαίδευςθσ ςιμερα, προκειμζνου να ειςάγει 

αντιδραςτικζσ προτάςεισ, που ςε καμιά περίπτωςθ δεν απαντοφν ςε αυτά τα 

προβλιματα. 

το όνομα τθσ αποδζςμευςθσ του Λυκείου από τισ εξετάςεισ προτείνεται, για άλλθ 

μια φορά, ζνα μοντζλο Λυκείου που... θ όλθ λειτουργία του υπαγορεφεται από... 

τθν πρόςβαςθ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. υγκεκριμζνα, προτείνεται 

αναδιοργάνωςη τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςε 4 χρόνια Γυμνάςιο και 2 

χρόνια Λφκειο, όπου ςε κάκε τάξθ αυτοφ του διετοφσ Λυκείου, οι μακθτζσ κα 

διδάςκονται ζξι μακιματα (γλϊςςα, αγγλικά και άλλα τζςςερα μακιματα 



επιλογισ). Μάλιςτα, θ ζντονθ διαφοροποίθςθ εντόσ αυτοφ του Λυκείου κα 

εκφράηεται και με το διαχωριςμό των μακθτϊν ςε επίπεδα ςε κάκε μάκθμα. 

Δθλαδι, κάκε μάκθμα κα ζχει τθ μορφι π.χ. γλϊςςα βαςικό επίπεδο - γλϊςςα 

υψθλό επίπεδο και οι μακθτζσ κα διαχωρίηονται με βάςθ το ποιο από τα δφο κα 

παρακολουκοφν! 

το τζλοσ τθσ Β' Λυκείου οι μακθτζσ κα εξετάηονται για να λάβουν το Εκνικό 

Απολυτιριο που κα αποτελεί το κατϊφλι για τθν πρόςβαςθ ςτθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ, ενϊ προτείνεται ςτισ εξετάςεισ να πριμοδοτοφνται οι υποψιφιοι που 

δθλϊνουν μία ι πολφ λίγεσ ςχολζσ προτίμθςθσ. το Εκνικό Απολυτιριο κα μετράνε 

και οι βακμοί των δφο τάξεων.   
 

Χρειάηεται, υνάδελφοι, να προςζξουμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο «ντφνει» 

θ κυβζρνθςθ τα επιχειριματά τθσ και καλφτερθ απάντθςθ κα ζλεγα ςτθν 

επιχειρθματολογία τθσ που διαφζρει ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ.     

Και το λζω αυτό με αφορμι το πϊσ προςπακοφν να προωκιςουν τισ εκπαιδευτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ ςτισ οποίεσ κα καταλιξουν είτε με τθ μορφι νομοςχεδίου είτε με 

άλλο τρόπο αλλά και για τθν Τπουργικι Απόφαςθ για τα ολοιμερα ςχολεία που 

ουςιαςτικά προςπακοφν με παιδαγωγικό «φερετηζ» να κρφψουν τθ μείωςθ των 

εκπαιδευτικϊν και τισ αλλαγζσ που πραγματοποιοφν. 

Χρειάηεται να επιμείνουμε ςτθν τεκμθριωμζνθ πρόταςθ μασ για το ΕΝΙΑΙΟ 

ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΔΘΜΟΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ που για μασ ενιαίο 

είναι τόςο κατά τθ διάρκεια του, χωρίσ διαχωριςμό ςε βακμίδεσ (Δθμοτικό, 

Γυμνάςιο , Λφκειο) όςο και κατά τον τφπο του, δθλαδι χωρίσ διαχωριςμοφσ ςε 

ςχολεία γενικά, τεχνικά, κλαςςικά, μουςικά, ναυτικά κ. ο. κ και με ενιαίο 

πρόγραμμα χωρίσ διαχωριςμοφσ ανάμεςα ςτο ςχολείο του χωριοφ και το ςχολείο 

τθσ πόλθσ, το ςχολείο τθσ εργατογειτονιάσ και αυτό των «πλοφςιων» περιοχϊν. 

Πραγματικό ενιαίο και ςφγχρονο ςχολείο είναι αυτό που ζχει διευρυμζνθ χρονικι 

λειτουργία για να ολοκλθρϊνουν όλα ανεξαιρζτωσ τα παιδιά ςτο ςχολείο το 

μορφωτικό τουσ πρόγραμμα (μελζτθ, εργαςίεσ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ξζνεσ 

γλϊςςεσ κ.ά) με παράλλθλθ δωρεάν ςίτιςθ και ανάπαυςθ, ενϊ κα μποροφν να 

αξιοποιοφν τισ δομζσ του ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ με δραςτθριότθτεσ που κα 

παρζχει δωρεάν. Αυτό το ςχολείο τθσ κεωρίασ και τθσ πράξθσ είναι ρεαλιςτικό και 

αντάξιο του λαοφ μασ γιατί υπθρετεί τισ λαικζσ μορφωτικζσ ανάγκεσ του ςιμερα. 

Επειδι, υνάδελφοι, με βάςθ τθ μζχρι τϊρα πρακτικι τθσ κυβζρνθςθσ και θ νζα 

ςχολικι χρονιά κα μασ βρει αντιμζτωπουσ με πολλά και χρόνια προβλιματα 

καλοφμε τουσ υλλόγουσ Γονζων, τισ Ενϊςεισ Γονζων και τισ Ομοςπονδίεσ να 



πάρουν πρωτοβουλίεσ ϊςτε να κρατιςουμε ηωντανό το κίνθμα και να 

προετοιμαςτοφμε καλφτερα για τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. 

υνεχίηουμε δυναμικά ζχοντασ ςαν οδθγό μασ τισ αποφάςεισ και τισ επεξεργαςίεσ 

των ςυνεδρίων μασ. Κάνοντασ ζνα βιμα για να γίνει Θ ΔΘΜΟΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΠΟΘΕΘ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΛΑΙΚΟΤ ΚΙΝΘΜΑΣΟ. Διεκδικοφμε ζνα ςχολείο 

που όλα τα παιδιά κα μποροφν να μορφωκοφν.         


