
 

 
ΧΟΛΕΙΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

Σολωμού 2-4, 181-22 
Τηλ.: 2104967670, Fax: 2104942545 

http://b-elme-peiraia.mysch.gr 
belmepeiraia@yahoo.gr 

 

 
 

ΘΕΜΑ: «Κριτική ςτο προτεινόμενο από το υπουργείο παιδείασ ςχζδιο για τισ αλλαγζσ ςτη Γ’ ΓΕΛ 

και το εξεταςτικό ςφςτημα » 

  Σε ό,τι αφορά το προτεινόμενο ςχζδιο του Υπουργείου για τθ Γϋ τάξθ ΓΕΛ, αφοφ επιςθμάνουμε τθν 
αποςπαςματικότθτά του, ςτο μζτρο που δεν ζχουν ακόμθ αποςαφθνιςτεί οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ 
ςτθ Βϋ τάξθ, ζχουμε να παρατθριςουμε τα εξισ: 

    • Ο ενιαίοσ χαρακτιρασ τθσ γνϊςθσ ολοκλθρϊνεται ςτθ Βϋ Λυκείου (το Λφκειο κα είναι πλζον 2 
τάξεισ + 1 προπαραςκευαςτικι). Μασ βρίςκει ςφμφωνουσ θ πρόκεςθ του Υπουργείου να μετατρζψει 
τθ Βϋ Λυκείου ςε τάξθ γενικισ παιδείασ με ενιαίο πρόγραμμα για όλουσ τουσ μακθτζσ, αλλά είμαςτε 
αντίκετοι ςτον εξοβελιςμό τθσ γενικισ παιδείασ από τθν Γϋ Λυκείου. 

    • Ο τωρινόσ, ςτρεβλόσ -κατά κοινι ομολογία- χαρακτιρασ τθσ Γϋ Λυκείου ωσ παρακολοφκθμα τθσ 
τριτοβάκμιασ, νομιμοποιείται, χωρίσ ιςόρροπθ ανάπτυξθ μακθμάτων προςανατολιςμοφ και γενικισ 
παιδείασ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι θ επανάκτθςθ τθσ Γ’ Λυκείου παραμζνει ανοικτό ηιτθμα. 

   • Για άλλθ μια φορά, λείπει ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ και ο ξεκάκαροσ ςτόχοσ. Τι είδουσ ανκρϊπουσ 
κζλουμε να διαμορφϊνουμε ςτο ςχολείο, ποια μορφωτικά εφόδια χρειάηεται να τουσ δίνουμε και με 
ποια ΑΠΣ, βιβλία, μεκόδουσ διδαςκαλίασ, αλλά και ποιεσ κα είναι οι μορφωτικζσ και οι εργαςιακζσ 
επιπτϊςεισ των επιχειροφμενων κάκε φορά αλλαγϊν. Η μθ παρουςίαςθ ενόσ επιςτθμονικά 
τεκμθριωμζνου ςχεδίου αναδόμθςθσ τθσ Αϋ και Βϋ τάξθσ ΓΕΛ, κακϊσ και ενόσ άρτια οργανωμζνου 
Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, κα βρει απροετοίμαςτουσ αρκετοφσ μακθτζσ τθσ Βϋ 
Λυκείου για να κάνουν τισ κρίςιμεσ επιλογζσ που απαιτοφνται τον ερχόμενο Ιοφνιο, ςτερϊντασ τουσ 
ταυτόχρονα τθ δυνατότθτα να ολοκλθρϊςουν τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ γενικισ παιδείασ, που είχε 
ςχεδιαςτεί να ζχουν τελειϊνοντασ το Γενικό Λφκειο. 

   • Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των τάξεων του Λυκείου και ιδιαίτερα των αυξθμζνων ωρϊν 
διδαςκαλίασ των μακθμάτων προςανατολιςμοφ παραμζνει ςθμαντικό και ανοιχτό ηιτθμα. Αν οι 
αλλαγζσ αυτζσ ςυνοδευτοφν από αφξθςθ τθσ φλθσ και περαιτζρω εμβάκυνςθ-εξειδίκευςθ, κα 
οδθγθκοφμε ςε ζνα Λφκειο ιδιαίτερα απαιτθτικό, που δεν κα περιορίςει τθν παραπαιδεία, ενϊ 
αντικζτωσ κα πλιξει τουσ μακθτζσ των αςκενζςτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων. Για το λόγο αυτό, 
επιβάλλεται όχι μόνο να μθ διογκωκεί θ φλθ, αλλά να εξορκολογιςτεί, και ταυτόχρονα να αυξθκοφν 
οι ενιςχυτικζσ δομζσ για τουσ μακθτζσ/τριεσ. 

   • Θετικό ςθμείο, που κα κάνει πιο λειτουργικι τθ Γϋ Λυκείου, εκτιμάμε ότι είναι θ κατάργθςθ των 
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ, όπωσ και θ μθ υλοποίθςθ του ςχεδίου που προζβλεπε τισ πολλαπλζσ 
επιλογζσ ςτο Λφκειο.  

  • Το άνοιγμα του δρόμου τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ μπορεί να λειτουργιςει επίςθσ κετικά, με τθν 
προχπόκεςθ τθσ ουςιαςτικισ λειτουργίασ του Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και τθσ 
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Συμβουλευτικισ. Πρζπει όμωσ να ενταχκεί ςε ζναν μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό ςταδιακισ αφξθςθσ 
των ςχολϊν ελεφκερθσ πρόςβαςθσ. 

   • Η ςυμμετοχι του απολυτθρίου -με όποιο ποςοςτό- ςτο βακμό πρόςβαςθσ μπορεί να αναπαράγει 
εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ που οι ειδικοφ τφπου εξετάςεισ κα αυξιςουν τθ 
δυςκολία του. Παράλλθλα, ενϊ φαίνεται να ιςχυροποιεί τθ κζςθ και το ρόλο του εκπαιδευτικοφ, κα 
τον φζρει αντιμζτωπο με ιςχυρζσ πιζςεισ (ιδιωτικά ςχολεία, τοπικζσ κοινωνίεσ, κ.λπ.). 
• Ο υποβιβαςμόσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, κακϊσ περιορίηεται μόνο ωσ μάκθμα επιλογισ για τθ Γ’ 
Λυκείου, δεν βοθκάει τθ γενικότερθ ξενόγλωςςθ παιδεία και δεν καλφπτει τισ υψθλοφ επιπζδου 
ανάγκεσ του ειδικοφ μακιματοσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων. 

   • Η ςυμμετοχι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτο βακμό του απολυτθρίου χωρίσ γραπτι 
εξζταςθ, τθν ϊρα που καταργείται θ Ιςτορία και τα Μακθματικά γενικισ παιδείασ, αφινει 
ερωτθματικά, όχι μόνο για τον τρόπο πρόςβαςθσ ςτισ ςχολζσ, αλλά και για το ςτίγμα που κζλει να 
αφιςει το Υπουργείο βάηοντάσ το ωσ μάκθμα γενικισ παιδείασ και ταυτότθτασ. 

Για εμάσ, θ ποιοτικι αναβάκμιςθ που ζχει ανάγκθ ςιμερα το δθμόςιο ςχολείο, δεν μπορεί να 
λειτουργιςει χωρίσ τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, που είναι: 

- Η αφξθςθ των δαπανϊν για τθν Παιδεία ςτο 5% του ΑΕΠ 
- Η κζςπιςθ ενιαίασ 12χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (και 2χρονθσ προςχολικισ) 
- Οι μαηικοί μόνιμοι διοριςμοί και θ ουςιαςτικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν 
- Η μείωςθ του αρικμοφ μακθτϊν ςτο τμιμα 
- Η επαναφορά του ωραρίου ςτα προ του 2013 επίπεδα 
- Ο ςεβαςμόσ ςτα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν  
- Η ςυςτθματικι λειτουργία αντιςτακμιςτικϊν μζτρων ςτιριξθσ των μακθτϊν. 

    Κακϊσ το ςχζδιο του Υπουργείου για τθν αναμόρφωςθσ τθσ Γϋ ΓΕΛ και τθν πρόςβαςθ ςτα ΑΕΙ κα 
μπει ςε διαβοφλευςθ με όλουσ τουσ κοινωνικοφσ φορείσ, το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα των 
εκπαιδευτικϊν κα πρζπει με τισ παρεμβάςεισ του να κινθκεί ςτθ διεκδίκθςθ όλων των προχποκζςεων 
που κατοχυρϊνουν τα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν και τα εργαςιακά των εκπαιδευτικϊν, 
δθμιουργϊντασ ςταδιακά τισ ςυνκικεσ για μια Δθμόςια Δωρεάν Παιδεία υψθλοφ επιπζδου για όλα 
τα παιδιά. 
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