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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

  Σν ΝΔΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΙΓΔΙΑ  είλαη 

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΠΛΔΤΡΗ ΜΟΡΦΩΗ 

 

Η Υπνπξγόο Παηδείαο, θ. Κεξακέσο θαη ε Κπβέξλεζε έζεζαλ ζε δηαβνύιεπζε ην  

λνκνζρέδην “Αλαβάζκηζε ηνπ Σρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο”, έλα λνκνζρέδην πνπ 

ππνβαζκίδεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ αλάγθε ησλ παηδηώλ καο γηα νιόπιεπξε κόξθσζε.  

Δίλαη απαξάδεθην λα θαηαηίζεηαη ην λνκνζρέδην ζε κηα πεξίνδν εηδηθώλ ζπλζεθώλ ελ 

κέζσ παλδεκίαο  θαη κε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ κε ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

Δθπαίδεπζε λα γηγαληώλνληαη.  Αληί ην Υπνπξγείν Παηδείαο λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζόηηκε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ ζηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αληί λα ιάβεη κέηξα ώζηε 

λα ζηεξηρζνύλ θνηλσληθά, ςπρνινγηθά θαη παηδαγσγηθά νη καζεηέο ησλ νηθνγελεηώλ πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ πξόζζεηα πξνβιήκαηα ιόγσ παλδεκίαο, λνκνζεηεί  αιιαγέο ζηελ Παηδεία 

γηα  ηηο νπνίεο έρεη εθθξάζεη ηελ αληίζεζε ηεο ην ζύλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο).  

Δίκαζηε αληίζεηνη κε ην λνκνζρέδην θαη δεηάκε ηελ απόζπξζή ηνπ.  

Σν λνκνζρέδην δελ πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηαηί : 

1. Έρνπκε αλάγθε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ιόγσ ηεο παλδεκίαο, από έλα ζρνιείν 

πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ηηο ζεκεξηλέο ζύγρξνλεο αλάγθεο, ηηο επηζηεκνληθέο 

θαη παηδαγσγηθέο επηζεκάλζεηο γηα κείσζε ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε. Αληί απηνύ, 

ην Υπνπξγείν Παηδείαο απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε ζε Νεπηαγσγείν 

θαη Γεκνηηθό ζε 24 + 10% = 26. Σην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην ν ειάρηζηνο θαη ν 

κέγηζηνο αξηζκόο καζεηώλ αλά ηκήκα ζα θαζνξίδνληαη θάζε ρξόλν κε Υπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο, άξα αλάινγα ηηο ειιείςεηο θαη ηα θελά ζε εθπαηδεπηηθνύο. Δπίζεο 

θαζηεξώλεη ειάρηζην αξηζκό καζεηώλ αλά ηκήκα ζε 16 ζην Νεπηαγσγείν θαη ζε 20 

ζην Γεκνηηθό, γεγνλόο πνπ ζα νδεγήζεη ζε θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεύζεηο ηάμεσλ.  

 

2. Έρνπκε αλάγθε από έλα ζρνιείν πνπ ζα δίλεη ηζόηηκα ηε ζύγρξνλε κόξθσζε. 

Έλα ζρνιείν κε αλαγθαίεο αιιαγέο ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ, λέα 

ρνιηθά Δγρεηξίδηα, ζρνιηθά εξγαζηήξηα πνπ ζα εληζρύνπλ ηε ζεσξία κε ηελ 

πξάμε, πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη επνπηηθά κέζα πνπ ζα θαιύπηνπλ ηηο 

ππαξθηέο αλάγθεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ γηα δεκηνπξγηθή αλαβάζκηζε 

ηνπ καζήκαηνο. Με αηέο ηηο πξνϋπνζέζεηο κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ λέεο αλαγθαίεο 

ηθαλόηεηεο.  Αληί απηνύ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο εηζάγεη  “εξγαζηήξηα δεμηνηήησλ”  

αλνίγνληαο ην δξόκν γηα αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρνιείνπ. Αληί 

γηα ηζόηηκε γεληθή κόξθσζε πξνσζείηαη ε απνζπαζκαηηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε 

απόθηεζε δεμηνηήησλ. Δξσηεκαηηθά γελλά ην γεγνλόο όηη κε Υπνπξγηθή Απόθαζε ζα 

θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο θαη ν γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα 
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πινπνηνύληαη απηά ηα πξνγξάκκαηα, δηαζπώληαο ην εληαίν ηεο κόξθσζεο. 

Δξσηεκαηηθά γελλά ην πνηνο ζα πινπνηεί απηά ηα πξνγξάκκαηα, κε ην ζρνιείν λα 

αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ ζε ηδηώηεο θαη ΜΚΟ. Δξσηεκαηηθά γελλά γηαηί ν καζεηήο από ην 

Γεκνηηθό πξέπεη λα εθπαηδεύεηαη  ζηελ “επηρεηξεκαηηθόηεηα”; 

 

3. Έρνπκε αλάγθε από έλα ζρνιείν πνπ ζα εληζρύζεη ηε γεληθή κόξθσζε. Γελ 

κπνξνύλ λα ππάξρνπλ καζήκαηα δηαθνξεηηθώλ ηαρπηήησλ. Όια ηα καζήκαηα 

έρνπλ ηελ ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή ζεκαζία ηνπο ζηελ νιόπιεπξε  κόξθσζε 

ησλ καζεηώλ.  Αληί απηνύ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο ζπλερίδεη θαη εληείλεη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε καζεκάησλ, κε Οκάδεο ζην Γπκλάζην, δηακνξθώλνληαο καζήκαηα 

πξσηεύνπζαο θαη δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο.  Απμάλεη ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα θαη 

θαηαξγεί ηε δεύηεξε εμεηαζηηθή ηνπ Ινύλε γηα ηελ πξναγσγή ή ηελ απόιπζε ησλ 

καζεηώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σπγρσλεύεη Δπηζηεκνληθά Πεδία ζηελ Γ 

Λπθείνπ κε κνλαδηθό γλώκνλα λα κεησζνύλ νη αλάγθεο γηα πξνζιήςεηο 

εθπαηδεπηηθώλ.  

 

4. Έρνπκε αλάγθε από έλα ζρνιείν πνπ κέζα από ηε γεληθή κόξθσζε ζα 

εληζρύεη ηελ  θξηηηθή ζθέςε ηνπ καζεηή θαη ζα ηνλ πξνεηνηκάδεη γηα ηελ 

Αλώηαηε Δθπαίδεπζε θαη δε ζα ζέηεη ζπλερώο λέα εκπόδηα ζηνλ καζεηή. Αληί 

απηνύ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο επαλαθέξεη ηελ “Τξάπεδα Θεκάησλ” δηακνξθώλνληαο 

έλα “Λύθεην – εμεηαζηηθή αξέλα”. Με εμεηάζεηο παλειιαδηθνύ ηύπνπ από ηελ Α 

Λπθείνπ πξνζηίζεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν άγρνο ζηνπο καζεηέο θαη ζπκπηέδεηαη ν 

δεκηνπξγηθόο  ειεύζεξνο ρξόλνο πνπ έρνπλ αλάγθε. Με ηελ “Τξάπεδα Θεκάησλ” νη 

καζεηέο σζνύληαη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηα θξνληηζηήξηα θαη νη γνλείο βάδνπκε αθόκα 

πην βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα ηε κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο. Η “Τξάπεδα 

Θεκάησλ” δελ κπνξεί λα ιάβεη ππόςε ην κνξθσηηθό θαη θνηλσληθό ππόβαζξν θάζε 

ηάμεο θαη θάζε ζρνιείνπ, νη καζεηέο νδεγνύληαη ζηελ ηππνπνίεζε ηεο γλώζεο 

δηαβάδνληαο κόλν έηνηκεο ιύζεηο. Δπίζεο νη Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ ζηε Β Λπθείνπ 

νδεγνύλ ζηελ πξώηκε επαγγεικαηηθή επηινγή ηνπο καζεηέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη 

όηαλ εθαξκόζηεθε ε “Τξάπεδα Θεκάησλ” πάλσ από ηνπο κηζνύο καζεηέο έκεηλα 

κεηεμεηαζηένη.  

 

5. Έρνπκε αλάγθε από έλα ζρνιείν πνπ νηθνλνκηθά ζα ζηεξίδεηαη πιήξσο θαη 
επαξθώο από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό. Αληί απηνύ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο 
πξνσζεί ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή “αμηνιόγεζε” θαη ηνπο “εζσηεξηθνύο 
θαλνληζκνύο” ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε βάζε ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ θαη ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θαηεγνξηνπνηώληαο 
ηα ζρνιεία. Δπηδηώθνπλ έλα “απηόλνκν” ζρνιείν, δειαδή έλα ζρνιείν πνπ ζηαδηαθά 
ζα απνθόπηεηαη από ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε θαη ζα δηακνξθώλεη πξόγξακκα 
καζεκάησλ αλάινγα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο αληί λα παξέρεη ζε όινπο ηνπο 
καζεηέο ην ίδην επίπεδν γλώζεσλ. Η δηεζλήο πείξα δείρλεη όηη όπνπ έρεη εθαξκνζηεί ε 
“δήζελ” αμηνιόγεζε έρεη νδεγήζεη ζε αθόκα κεγαιύηεξε θαηεγνξηνπνίεζε καζεηώλ, 
εθπαηδεπηηθώλ, ζρνιείσλ.  
 

6. Έρνπκε αλάγθε από έλα ζρνιείν πνπ ην πεξηερόκελν ηνπ ζα δηαπαηδαγσγεί 
ηνπο καζεηέο θαη όρη έλα ηηκσξεηηθό ζρνιείν. Αληί απηνύ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο 
επαλαθέξεη ζθιεξά ηηκσξεηηθά κέηξα κε πνιπήκεξεο απνβνιέο θαη αλαγξαθή ηεο 
δηαγσγήο ζηα απνιπηήξηα ησλ καζεηώλ, αγλνώληαο ηνλ παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ηεο 
εθπαίδεπζεο. 

 
 

7. Έρνπκε αλάγθε από έλα ζρνιείν κε κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο, ρσξίο 
εθπαηδεπηηθά θελά, ζηειερσκέλν κε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο θαη  ην αλαγθαίν 
βνεζεηηθό πξνζσπηθό, από ην “πξώην θνπδνύλη”.  Έρνπκε αλάγθε από έλα 
ζρνιείν πνπ ζα ζηέθεηαη δίπια ζε θάζε καζεηή. Αληί απηνύ, ην Υπνπξγείν  
Παηδείαο πιένλ εγγπάηαη ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θελώλ κόλν γηα ηα 
παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα. Παξάιιεια νη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα 



θαηά πξνηεξαηόηεηα θάιπςε ησλ θελώλ ζηα Δηδηθά Σρνιεία θαλεξώλεη ηελ πξόζεζε 
ηεο Κπβέξλεζεο λα αθήλεη ρηιηάδεο θελά ζε Τκήκαηα Έληαμεο θαη ζηελ Παξάιιειε 
Σηήξημε, εηδηθά ζηνλ επαίζζεην ρώξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο πνπ νη καζεηέο ρξεηάδεηαη 
λα έρνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό δίπια ηνπο από ηελ πξώηε εκέξα.  
 

8. Έρνπκε αλάγθε από ΔΠΑΛ κε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο θαη ηα απαξαίηεηα 

εξγαζηήξηα, πνπ ζα πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

θαη κε πηπρία πνπ ζα  δίλνπλ επαγγεικαηηθή επάξθεηα. Αληί απηνύ, ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο, θαζηεξώλεη ειηθηαθό όξην ζηα εκεξήζηα ΔΠΑΛ, θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε 

ηξνκαθηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ  (ην 33% ησλ καζεηώλ ησλ ΔΠΑΛ 

είλαη άλσ ησλ 17 εηώλ). Μεηεξύζκηζε απηή θιείλεη ν δξόκνο γηα ρηιηάδεο καζεηέο λα 

ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ εηδηθόηεηα ηεο επηινγήο ηνπο. Μεγάινο αξηζκόο 

καζεηώλ δε ζα κπνξεί λα θνηηήζεη ζην κέιινλ ζηα ΔΠΑΛ θαη νπζηαζηηθά σζνύληαη νη 

καζεηέο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θαηάξηηζεο.   

 

9. Έρνπκε αλάγθε από 2ρξνλε Τπνρξεσηηθή Πξνζρνιηθή Αγσγή 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ην δεκηνπξγηθό θαη παηδαγσγηθό 

παηρλίδη, ηελ αηζζεηηθή αγσγή. Αληί απηνύ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο εηζάγεη ηελ 

εθκάζεζε Αγγιηθώλ ζην Νεπηαγσγείν όηαλ ηα λήπηα θαη ηα πξνλήπηα δελ έρνπλ 

θαηαθηήζεη αθόκα ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο. Αλνίγεη ν δξόκνο γηα λέεο 

επηθίλδπλεο αιιαγέο, πνπ αιινηώλνπλ ηε θπζηνγλσκία ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

Τελ ίδηα ζηηγκή αξλνύληαη λα πάξνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πιήξε θαη 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο Δίρξνλεο Υπνρξεσηηθήο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζε όιε ηελ 

Ειιάδα κε ζύγρξνλνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, λα εληζρύζνπλ ηα Νεπηαγσγεία κε 

όιν ην απαξαίηεην βνεζεηηθό (π.ρ. ηξαπεδνθόκνπο) θαη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό 

(π.ρ. ςπρνιόγνπο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο). 

 

10. Μαο πξνβιεκαηίδεη ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Πξόηππσλ θαη Πεηξακαηηθώλ 

Σρνιείσλ πνπ δηαθνξνπνηεί αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ εθπαίδεπζε θαη νδεγεί ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ. Η Κπβέξλεζε πξνσζεί ηε ιεγόκελε Αξηζηεία ζε 

αληίζεζε κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο επνρήο καο, πνπ είλαη ε εληαία, θαζνιηθή, δεκόζηα 

θαη δσξεάλ παηδεία, πνπ ζα εμπςώλεη ην κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ ιανύ καο. Είκαζηε 

αληίζεηνη κε ηηο επηπιένλ εμεηάζεηο πνπ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θέξλεη γηα εηζαγσγή 

ζε Πξόηππν Λύθεην από Πξόηππν Γπκλάζην θαη ηελ επαλαθιήξσζε γηα εηζαγσγή ζε 

Πεηξακαηηθό Λύθεην από Πεηξακαηηθό Γπκλάζην. Επίζεο δελ εμαζθαιίδεηαη 

ε δυπεάν κεηαθνξά ησλ καζεηώλ ζε απηά ηα ζρνιεία θαη έλα ζεκαληηθό θόζηνο 

εμαθνινπζεί λα επηβαξύλεη ηνπο γνλείο. 

Όιεο νη θπβεξλήζεηο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ θαηαζέζεη λνκνζρέδηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

αληίπνδα ησλ δίθαησλ ζέζεσλ -  αηηεκάησλ καο θαη ησλ ζύγρξνλσλ κνξθσηηθώλ αλαγθώλ. 

Πνηέ θαη πνπζελά ζε θαλέλα πνιπλνκνζρέδην δελ είδακε λα αλαθέξεηαη αύμεζε ησλ 

δαπαλώλ γηα ηε Παηδεία, θάιπςε ησλ θελώλ κε κόληκν βνεζεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό, αλαβάζκηζε κέζσλ θαη ππνδνκώλ ησλ ζρνιείσλ, επίιπζε ησλ ρξόλησλ 

ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ζηέγε θαη θπζηθά επίιπζε όισλ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά θαη έρνπλ αλαδείμεη κε ηε δξάζε ηνπο θαη 

ηνλ αγώλα ηνπο όιεο νη νξγαλώζεηο γνλέσλ .  

 

Ωρ Ανώηαηη Σςνομοζπονδία Γονέυν Μαθηηών Ελλάδαρ (ΑΣΓΜΕ) :  

 Θευπούμε ανηιεκπαιδεςηικό ηο νομοζσέδιο, μακπιά από ηιρ ζύγσπονερ 

διεςπςμένερ  μοπθυηικέρ ανάγκερ ηυν παιδιών μαρ και καλούμε ηην πολιηική 

ηγεζία ηος Υποςπγείος Παιδείαρ να ηο αποζύπει. 

 



 Καλούμε ηιρ Ομοζπονδίερ, ηιρ Ενώζειρ, ηοςρ Σςλλόγοςρ Γονέυν και όλοςρ 

ηοςρ γονείρ να πάποςν αποθάζειρ καηαδίκηρ, να ξεζηκυθούν, να 

ανηιπαλέτοςν με κάθε μέζο αςηή ηην ανηιεκπαιδεςηική επέλαζη εν μέζυ 

«καπανηίναρ».  

 

 Δηλώνοςμε καηηγοπημαηικά όηι όζο ηο αγαθό ηηρ ολοκληπυμένηρ μόπθυζηρ 

δεν εξαζθαλίζεηαι δημόζια, δυπεάν, καθολικά για όλα ηα παιδιά, εμείρ οι 

γονείρ θα είμαζηε ζηην ππώηη γπαμμή ηυν αγώνυν για ηη μόπθυζη πος 

δικαιούνηαι ηα παιδιά μαρ. 

 

 Καλούμε όλοςρ ηοςρ γονείρ να παλέτοςν για ένα ζσολείο πος θα καλύπηει 

δημόζια, δυπεάν και ιζόηιμα ηιρ ζύγσπονερ μοπθυηικέρ ανάγκερ ηυν παιδιών 

μαρ.  

 

 

Αθήνα  29.4.2020 


