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Θζμα: Ανακοίνωςη του Προεδρείου τησ ΠΟΣΔΕΠ για τισ Αλλαγζσ ςτο Λφκειο και ςτο Σφςτημα Πρόςβαςησ.
Η Πρόταςθ για το Νζο Λφκειο και το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ που ανακοινϊκθκε
από το Υπουργείο Παιδείασ και υποβλικθκε ςτθ διακομματικι επιτροπι ςυνιςτά περιςςότερο μια απόπειρα
«τεχνθτισ ςυγκόλλθςθσ» ετερόκλθτων απόψεων ςτο βωμό τθσ αγωνιωδϊσ αναηθτοφμενθσ πολιτικισ
ςυναίνεςθσ, παρά το αποτζλεςμα ενόσ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνου ςχεδιαςμοφ για τθ ςυνολικι
αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και ιδιαίτερα τθσ βακμίδασ του Λυκείου.
Η κζςθ αυτι βαςίηεται ςε μια ςειρά διαπιςτϊςεων οι οποίεσ απορρζουν από τθν υποβλθκείςα πρόταςθ,
όπωσ:
 Η μετατροπι του Λυκείου ςε χϊρο ςυνεχϊν εξεταςτικϊν δοκιμαςιϊν για τρία χρόνια
προδιαγράφει ζνα ςχολικό πλαίςιο μεταβαλλόμενο ραγδαία ςε πεδίο εξεταςτικοφ ανταγωνιςμοφ και
πλιρουσ πλζον ςχολειοποίθςθσ τθσ ηωισ των εφιβων με βαρφτατεσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ για τθν
ελλθνικι οικογζνεια τισ οποίεσ δεν μποροφν να άρουν τα εφευριματα τφπου «Ψθφιακό
Φροντιςτιριο».
 Η ζλλειψθ ουςιαςτικϊν αλλαγϊν ςτθ δομι και το περιεχόμενο των μακθμάτων του Λυκείου και
κυρίωσ θ διατιρθςθ του ίδιου, παρωχθμζνου, διδακτικοφ υλικοφ, κα οδθγιςει ςτθ διαιϊνιςθ τθσ
λειτουργίασ του Λυκείου ωσ προκαλάμου ειςαγωγισ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα με κφρια
μακθςιακι ςυμπεριφορά τθν αναπαραγωγι τθσ φλθσ των μοναδικϊν ςχολικϊν εγχειριδίων.
 Ο τυπικόσ και όχι ουςιαςτικόσ περιοριςμόσ του αρικμοφ των μακθμάτων και θ αφξθςθ των ωρϊν
των λεγόμενων μακθμάτων εμβάκυνςθσ, εκτόσ από τθν αποβολι ςθμαντικϊν αντικειμζνων από το
Λφκειο όπωσ θ Πλθροφορικι και οι Ξζνεσ Γλϊςςεσ, αποκαλφπτει μια φιλοςοφία πλιρουσ
«φροντιςτθριοποίθςθσ» του ςχολείου, με εφλογθ ςυνζπεια τθν αναπαραγωγι των ίδιων γνωςτικϊν
και μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που διαπιςτϊνουμε ωσ ακαδθμαϊκοί δάςκαλοι τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ.
 Η απουςία ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν του Λυκείου και θ ωσ
τϊρα προχειρότθτα ςτθν υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν δράςεων, υποδθλϊνει μια ςυνειδθτι επιλογι
εγκατάλειψθσ των εκπαιδευτικϊν ςτο πζλαγο των εξεταςτικϊν διαδικαςιϊν χωρίσ επιςτθμονικι και
επαγγελματικι ςτιριξθ τθν ίδια ςτιγμι που τα αποτελζςματα αυτϊν των διαδικαςιϊν ανάγονται ςε
μοναδικά κριτιρια αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Αυτό το γεγονόσ αποδίδεται ςτο κείμενο
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με τθν παιδαγωγικά απαράδεκτθ και επιςτθμονικά προβλθματικι φράςθ «η αντικειμενικοποίηςη τησ
αξιολόγηςησ του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου» ενϊ παράλλθλα ονομάηεται πζρα από κάκε
επιςτθμονικι δεοντολογία διαδικαςία αποκεντρωτικισ λειτουργίασ του ςχολείου!
 Παράλλθλα, κετικά ςθμεία τθσ πρόταςθσ, όπωσ ο κακοριςμόσ ςυντελεςτϊν ςτα εξεταηόμενα
μακιματα από τα ΑΕΙ, θ ειςαγωγι μακθτϊν χωρίσ εξετάςεισ ςε Τμιματα χαμθλισ ηιτθςθσ ι θ ζνταξθ
τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςτο Λφκειο, υπονομεφονται από τθν απουςία ποιοτικϊν αλλαγϊν ςτθν
ουςία τθσ ςχολικισ γνϊςθσ και ςτουσ τρόπουσ μετάδοςθσ και αξιολόγθςισ τθσ ενϊ γεννοφν ςοβαρζσ
αμφιβολίεσ για τθ δυνατότθτα υλοποίθςισ τουσ χωρίσ υπεφκυνο ςχεδιαςμό από ζναν ανεπαρκι
διοικθτικό μθχανιςμό.
 Τζλοσ, θ δθμιουργία ενόσ αυτονομθμζνου «Ανεξάρτθτου Οργανιςμοφ Εξετάςεων» -γνιςιο προϊόν
τθσ προαναφερκείςασ «τεχνθτισ πολιτικισ ςυναίνεςθσ»- δεν είναι μόνο προκλθτικι ςε μια εποχι
δραματικοφ περιοριςμοφ βαςικϊν κοινωνικϊν παροχϊν, ςυρρίκνωςθσ ηωτικϊν εκπαιδευτικϊν
φορζων, και διάλυςθσ εκατοντάδων οργανιςμϊν του Δθμοςίου αλλά και επικίνδυνθ αφοφ μπορεί να
εξελιχκεί ςε μθχανιςμό παρα-κυβζρνθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ μζςω των απαιτιςεων των ειςαγωγικϊν
εξετάςεων, αναπαράγοντασ κατ’ ουςία το ςθμερινό αδιζξοδο του Λυκείου.
Συμπεραςματικά, θ ΠΟΣΔΕΠ διαπιςτϊνει ότι αντί για ζνα Λφκειο πολφπλευρθσ καλλιζργειασ και ςφγχρονων
προςεγγίςεων για τθν επιςτιμθ, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό που ηθτοφμε ωσ επιςτθμονικι κοινότθτα,
μεταβαίνουμε ςε ζνα Λφκειο τθσ δικεν εμβάκυνςθσ ςε μια τυποποιθμζνθ και εν πολλοίσ άχρθςτθ ςχολικι
γνϊςθ, που εξακολουκεί να κυριαρχείται από το ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ,
επιλογι αςφμβατθ τόςο με τισ απαιτιςεισ των κρίςιμων ςυνκθκϊν που διζρχεται θ χϊρα, όςο και με τισ ίδιεσ
τισ διακθρφξεισ τθσ κυβζρνθςθσ για εξορκολογιςμό φορζων και δαπανϊν ςτο δθμόςιο τομζα.
Η Πολιτεία και ο πολιτικόσ κόςμοσ φροντίηει να μασ απογοθτεφει, αποδεικνυόμενοι για μια ακόμα φορά
κατϊτεροι των περιςτάςεων, ειδικά ςε αυτζσ τισ πολφ κρίςιμεσ για τθ χϊρα ςτιγμζσ!
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