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∆ελτίο Τύπου

30/03/2011

Συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για το «Νέο Λύκειο»

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, παρουσίασε σήµερα 30/03/2011,
τις προτάσεις του Υπουργείου για το Νέο Λύκειο.
Σύµφωνα µε τη νέα πρόταση, το Λύκειο δεν είναι απλά ο προθάλαµος για την
εισαγωγή στα ΑΕΙ, αλλά µια αυτόνοµη εκπαιδευτική µονάδα µε στόχο την
ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των νέων, τη διαµόρφωση συνείδησης
ενεργού πολίτη, την ενδυνάµωση αξιών συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
Εισάγεται νέα αντίληψη για τη λειτουργία του Λυκείου και ένα διαφορετικό
περιεχόµενο σπουδών.
Προβλέπει:
•

Μείωση αριθµού µαθηµάτων και ωρών διδασκαλίας ανά τάξη.

•

∆υνατότητα παρακολούθησης επιπλέον διδακτικών ωρών σε µαθήµατα
που επιλέγει ο µαθητής µε βάση τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα
ενδιαφέροντά του. Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα εµβάθυνσης, εντός
του σχολικού προγράµµατος, για τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας
µε βάση τις προτιµήσεις του.

•

Οι εξετάσεις θα έχουν διαφορετικά και καινοτοµικά στοιχεία που δεν θα
απαιτούν αποστήθιση και αντιγραφή.

•

Εισάγεται η ερευνητική εργασία ως διακριτή ενότητα του προγράµµατος
σπουδών που καλλιεργεί τη δηµιουργικότητα και τις δεξιότητες του
µαθητή και προάγει την συλλογικότητα και συνεργασία µεταξύ των
µαθητών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η Υπουργός, Άννα ∆ιαµαντοπούλου, τόνισε:
Οι Έλληνες έφηβοι είναι οι πιο σκληρά εργαζόµενοι Έλληνες. Το Νέο Λύκειο θα
αποκαταστήσει την ισορροπία στη ζωή τους. Ο νέος έχει δικαίωµα στη γνώση,
αλλά έχει δικαίωµα και στη ζωή, στον ελεύθερο χρόνο και στη συµµετοχή.
Ο µαθητής γίνεται συνειδητοποιηµένος Έλληνας πολίτης του κόσµου µε γνώση
και περηφάνια για την ιστορία και τον πολιτισµό του, µαθαίνει να ζει και να
προοδεύει µέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον µέσα και έξω
από τη χώρα.
Η εµπέδωση, από κάθε οικογένεια, της αντίληψης ότι η εξωσχολική βοήθεια και
το φροντιστήριο είναι µία αδήριτη ανάγκη -αλλιώς ο µαθητής δεν µπορεί να
ικανοποιήσει τους στόχους του- έχει οδηγήσει στην απαξίωση του Λυκείου, στο
φαινόµενο του να απέχουν οι µαθητές από το δηµόσιο σχολείο και να
παρακολουθούν ανελλιπώς το ιδιωτικό φροντιστήριο, προκαλώντας στις
οικογένειες οικονοµική αιµορραγία.
Μέσα στην πολύ βαθιά κρίση και στο γκρίζο τοπίο όπου όλοι ζούµε η
φιλοσοφία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι σαφής. Μόνο
µε πολλή δουλειά και ουσιαστικές αλλαγές παντού µπορούµε να
επανεκκινήσουµε τη χώρα και αυτό θα ξεκινήσει από την Παιδεία.

Η Υφυπουργός, Εύη Χριστοφιλοπούλου, κατά την οµιλία της ανέφερε:
Περνάµε από ένα Λύκειο αποστήθισης και παπαγαλίας σε ένα Λύκειο ουσίας,
σε ένα Λύκειο που οι µαθητές και οι µαθήτριες θα µπορούν να επιλέξουν
κατεύθυνση, να πάρουν πρωτοβουλίες, αλλά και να εµβαθύνουν, ανάλογα µε
τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους επιδιώξεις.
Ο Υφυπουργός, Ιωάννης Πανάρετος, υπογράµµισε:
Αν δεν µπορέσουµε να αλλάξουµε αυτή τη νοοτροπία, να βλέπουµε τα
πράγµατα µόνο µέσα από το πρίσµα της πρόσβασης στο Πανεπιστήµιο φυσικά ο πολίτης, οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες θέλουν να πάνε τα
παιδιά τους στο Πανεπιστήµιο- και, αν δεν συνειδητοποιήσουµε ή δεν
µπορέσουµε να πετύχουµε, να είναι οι εξετάσεις απλώς ένας τρόπος για να
ξεχωρίσουµε ποιος µαθητής θα εισαχθεί πού, θα επανερχόµαστε συνεχώς σε
αυτή τη σύγχυση, το µπέρδεµα Λυκείου και Πανεπιστηµίου.

Ο Γενικός Γραµµατέας, Βασίλης Κουλαϊδής, ανέφερε:
Το Λύκειο αναβαθµίζεται ουσιαστικά: Πρώτα, επέρχεται ισορροπία µεταξύ της
γενικής παιδείας και της βαθµιαίας εξειδίκευσης. ∆εύτερον, παρέχεται στο

µαθητή η δυνατότητα να επικεντρωθεί σε µαθήµατα που ανταποκρίνονται στις
κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, στα οποία δίνεται µεγαλύτερος διδακτικός
χρόνος, ώστε να µπορούν οι µαθητές να κατακτήσουν τις βαθιές δοµές της
γνώσης. Είναι ακριβώς αυτό που θα µας επιτρέψει να αποµακρυνθούµε από
τη µηχανιστική και επιφανειακή γνώση που έχει ως επακόλουθο την
παπαγαλία.

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας θα κατατεθεί αύριο 31/03/2011 στο
Εθνικό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

