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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σσεηικά με ηιρ εξαγγελίερ ηος Υποςπγείος Παιδείαρ  

για ηο «Νέο Λύκειο» και ηην ππόζβαζη ζηα ΑΕΙ - ΤΕΙ 

 

 

Έναν αηελείωηο εξεηαζηικό μαπαθώνιο θαζηεξώλεη, κε ην «λέν Λύθεην» θαη 

ην λέν ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην Υπνπξγείν Παηδείαο. 

Έηζη, πέξα από ηα σξαία θαη κεγάια ιόγηα θαη ηηο δηαθεξύμεηο γηα 

«απνδέζκεπζε ηνπ ιπθείνπ από ηελ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε», ζε  

ηειεπηαία αλάιπζε όλερ οι ηελικέρ γπαπηέρ εξεηαζηικέρ διαδικαζίερ, και ζηιρ 

ηπειρ ηάξειρ ηος Λςκείος, μεηαηπέπονηαι οςζιαζηικά ζε πανελλαδικού 

σαπακηήπα. Με απηό ηνλ ηξόπν νη εμεηαζηηθνί θξαγκνί γίλνληαη αθόκα πην ηζρπξνί.  

Τν όιν ζύζηεκα είλαη πξνζαξκνζκέλν θαηά θύξην ιόγν ζηε δηαθεξπγκέλε 

ήδε πξόζεζε ηεο Κπβέξλεζεο λα κεηαθηλήζεη βίαηα έλα ζεκαληηθό πνζνζηό καζεηώλ 

από ηελ εθπαίδεπζε ζηελ θαηάξηηζε. 

Οξηζκέλεο πξώηεο παξαηεξήζεηο γηα ηηο εμαγγειίεο: 

 Η δήθεν μείωζη μαθημάηων νπζηαζηηθά πξνθύπηεη από ηε ζπλέλσζε 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ.  

 Οη θςζικέρ επιζηήμερ εκδιώκονηαι από ηνλ «ππξήλα καζεκάησλ γεληθήο 

παηδείαο». 

 Η θαζηέξσζε ησλ εξεπλεηηθώλ ή ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ δεν ζςνοδεύεηαι 

από άιια αλαγθαία κέηξα θαη ππνδνκέο (π.ρ. βηβιηνζήθεο, επηκόξθσζε θ.ιπ.). 

 Τα μαθήμαηα επιλογήρ νπζηαζηηθά ζα πεξηνξίδνληαη δξακαηηθά ιόγσ ησλ 

ειάρηζησλ πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ. Δμάιινπ, ν εμεηαζηνθεληξηθόο ραξαθηήξαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θάλεη ζρεδόλ ππνρξεσηηθή ηελ «εκβάζπλζε» θξνληηζηεξηαθνύ 

ηύπνπ ζηα καζήκαηα πνπ νδεγνύλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Ο Σρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο νπζηαζηηθά καηαπγείηαι.  

 Γηα κηα αθόκε θνξά νη εμαγγειίεο γηα ην γεληθό ιύθεην γίλνληαη σωπιζηά 

από ην ηερλνινγηθό, παξά ην γεγνλόο πσο ην Υπνπξγείν Παηδείαο δηαθεξύζζεη ηελ 

ηζνηηκία ησλ Λπθείσλ. 

 Αθαιπείηαι από ην Υπνπξγείν Παηδείαο ε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ γηα 

ηελ πξόζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τν ΥΠΓΒΜΘ δεκηνπξγεί  έλαλ 

«αλεμάξηεην νξγαληζκό εμεηάζεσλ», παξαγλσξίδνληαο ην ζεηηθό ξόιν θαη ηελ 

πνιπεηή θαη πινύζηα εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεπηεξνβάζκηαο. 

 Σε ό,ηη αθνξά ηηο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ πξναγσγή από ηάμε ζε 

ηάμε, αθαιπείηαι η δςναηόηηηα λα εμεηάδνληαη νη καζεηέο κε βάζε ηε δνπιεηά πνπ 

έρεη γίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, θνληά ζηηο αλάγθεο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθόο 

κεηαηξέπεηαη από δάζθαινο ζε διεκπεπαιωηήρ κενηπικών καηεςθύνζεων κηα 

δηαδηθαζία πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηε ζρνιηθή πξάμε. 



Τειηθά ην πξνηεηλόκελν «Νέν Λύθεην» κε ην λέν εμεηαζηηθό ζύζηεκα είλαη 

δςζμενέζηεπο αθόκε θαη από ην ζύζηεκα πνπ θαζηέξσζε ν «λόκνο Αξζέλε», ην 

νπνίν, αθνύ εμώζεζε ρηιηάδεο καζεηέο εθηόο Λπθείνπ, θαηέξξεπζε ζαλ ράξηηλνο 

πύξγνο ηα επόκελα ρξόληα.  

Αν ςλοποιηθεί μια ηέηοια εκπαιδεςηική πολιηική εκηιμούμε πωρ ηο 

αποηέλεζμα θα είναι η αύξηζη ηηρ μαθηηικήρ διαπποήρ καθώρ σιλιάδερ παιδιά 

δεν θα ηελειώνοςν ηο λύκειο, η παπαπέπα αύξηζη ηηρ παπαπαιδείαρ και η ακόμη 

μεγαλύηεπη ςποηαγή ηος πεπιεσομένος ζποςδών μόνο ζηο «εξεηαζηικά» σπήζιμο. 

Η θξνληηζηεξηαθή «ινγηθή» γίλεηαη πξόηππν γηα ηε δηδαθηηθή πξάμε, θαζώο ε 

παπαγαιία θαηαμηώλεηαη θαη ε γλώζε απαμηώλεηαη. 

Η επηκνλή ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο λα πξνρσξήζεη ηώξα ηηο αιιαγέο ζην 

Λύθεην (Γεληθό θαη Τερλνινγηθό), ππνθξύπηεη, εθηόο ησλ άιισλ, θαη ηε βνύιεζή ηνπ 

γηα έλα λέν θύκα ζπγρσλεύζεσλ – θαηαξγήζεσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ηδηαίηεξα ζηε 

ΤΔΔ, κε πξόζρεκα απηέο ηηο «κεηαξξπζκίζεηο». 

Αλ ζπλδπάζνπκε δε ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

έρνπλ δεη θαη πξόζθαηα ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο, ηηο δειώζεηο ηεο Υπνπξγνύ 

Παηδείαο γηα ην ζέκα θαη ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ κηζζνιόγηνπ – 

βαζκνιόγηνπ (λ.4024/11) γηα ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κε ηηο εμαγγειίεο γηα 

ηνλ παλειιαδηθό – «αληηθεηκεληθό» ραξαθηήξα ησλ εμεηάζεσλ θαη ζηηο 3 ηάμεηο ηνπ 

ιπθείνπ, δελ είλαη θαζόινπ απίζαλν λα ζρεδηάδεη ην ππνπξγείν ην πην αθξαία 

αληηδξαζηηθό ζελάξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ώζηε απηή λα γίλεηαη 

νπζηαζηηθά κέζα από ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ!! 

Τέινο, όπσο έρνπκε επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη σο Οκνζπνλδία, απηή η 

κςβέπνηζη δεν νομιμοποιείηαι λα λνκνζεηήζεη έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ ζα 

επεξεάζεη γηα δεθαεηίεο ηελ παηδεία ζηε ρώξα καο.  

 

 

 
 

 

 

 


