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Στις 15-16 Οκτωβρίου 2009, διεξήχθη στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο «ΓΙΑΝΝΟΣ
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ» του ΥΠ.ΕΞ., το Επιστημονικό Διήμερο με τίτλο «Η αναβάθμιση του

Λυκείου και τα Συστήματα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες
Αλλαγές», που οργάνωσε η ΠΟΣΔΕΠ. Το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι με
τη διεξαγωγή του Συνεδρίου επετεύχθησαν οι ακόλουθοι στόχοι:

Α) Αναπτύχθηκαν με την απαιτούμενη άνεση και ηρεμία όλες οι μέχρι τώρα γνωστές
απόψεις και για τα δύο θέματα της συνάντησης –ποιότητα των σπουδών στο Λύκειο /
συστήματα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με ισοβαρή και ολοκληρωμένο
τρόπο.
Β) Η παρουσία είχε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία επιστημονικής προσέγγισης των
θεμάτων. Επίσης κατατέθηκαν από τους συναδέλφους -επιστημονικά αρμόδιους για τα
θέματα- όλα τα ανοικτά προς περαιτέρω διερεύνηση προβλήματα, για όλο το φάσμα
των δράσεων τόσο για την αναβάθμιση του Λυκείου όσο και για την πρόσβαση.
Γ) Με τα δύο Στρογγυλά Τραπέζια κατέστη δυνατόν να παρουσιαστούν όλες οι
υπάρχουσες προτάσεις –προερχόμενες από όλες τις πλευρές των εμπλεκομένων- και να
γίνει συζήτηση τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλους ενδιαφερόμενους, που
παρευρίσκονταν στο ακροατήριο.
Άμεσα η ΠΟΣΔΕΠ θα προχωρήσει στην έκδοση του τόμου των Πρακτικών του
Διήμερου. Η «Ομάδα Εργασίας για το Λύκειο και την Πρόσβαση» της Ομοσπονδίας θα
συγκεντρώσει τα βασικά σημεία των εισηγήσεων και θα διαμορφώσει εισήγηση για την
επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.. Η Ομοσπονδία θα προσπαθήσει σε αυτή τη Συνεδρίαση να
διαμορφώσει κάποια πρώτα σημεία της θέσης της γύρω από αυτό το θέμα.
Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα με τον ίδιο ακριβώς ζήλο, που
έδειξε μέχρι τώρα. Αν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, θα επανέλθει στον κατάλληλο
χρόνο με τη διοργάνωση νέας επιστημονικής συνάντησης για την περαιτέρω ανάπτυξη
σχετικών θέσεων.
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Κατά γενική εκτίμηση η συνάντηση κινήθηκε σε επίπεδο πολύ υψηλότερο του
αναμενομένου. Το γεγονός αυτό μας ενισχύει σημαντικά στη συνέχιση των προσπαθειών
για αντιμετώπιση -μέσα από ανάλογο πνεύμα- των οξύτατων και για πολλά χρόνια
άλυτων προβλημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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