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        Πρώτο ςχόλιο για τισ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ για το Λφκειο 

  

 Οι εξαγγελίεσ του Υπουργείου Παιδείασ για το νζο ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτα ΑΕΙ επιβεβαιώνουν ότι    

θ κυβζρνθςθ φζρνει “νομοςχζδιο-οδοςτρωτιρα” για τα μορφωτικά δικαιώματα και τισ ανάγκεσ των παιδιών 

μασ.  

 Τα προβλιματα του Λυκείου τα οποία επικαλείται το Υπουργείο Παιδείασ, όχι μόνο δεν πρόκειται να 

λυκοφν με βάςθ τισ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ αλλά, υπάρχει ο κίνδυνοσ να γιγαντωκοφν. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, με τισ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ: 

 Το Λφκειο μετατρζπεται ακόμα πιο ζντονα ςε εξεταςτικό κζντρο, με τθν προςκικθ νζων εξετάςεων 

πανελλαδικοφ τφπου. 

 Το Λφκειο γίνεται “ςχολείο-φροντιςτιριο”, γιατί επί τθσ ουςίασ θ γενικι μόρφωςθ ςταματά ςτα 15 

χρόνια. Τα παιδιά μασ κα αναγκάηονται να ςυμπλθρώςουν μθχανογραφικό από τθν Β Λυκείου, με πολφ πιο 

περιοριςμζνο αρικμό επιλογών, “κόβοντασ τα φτερά” πολλών μακθτών, λαϊκών κυρίωσ οικογενειών. Έτςι, 

οι ταμπζλεσ κα μπαίνουν ςτουσ μακθτζσ από νωρίσ και κα ςφραγίηουν τθ μελλοντικι τουσ πορεία. 

 Ωσ ΑΣΓΜΕ καλοφμε τουσ Συλλόγουσ Γονζων ςτα Γυμνάςια και τα Λφκεια τθσ χώρασ, τισ Ενώςεισ και 

τισ Ομοςπονδίεσ Γονζων:  

 Να οργανώςουν μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα μακθτικά ςυμβοφλια, το επόμενο διάςτθμα, 

ςυηθτιςεισ και εκδθλώςεισ για αυτό το φλζγον ηιτθμα.  

 Να ςτθρίξουν ςτθν πράξθ τουσ αγώνεσ των μακθτών, των παιδιών μασ, που ζχουν ανθςυχίεσ, κζλουν 

τόςα πολλά να γνωρίςουν και να μάκουν ανεξάρτθτα από το επάγγελμα που κα ακολουκιςουν. 

 Να μπουν μπροςτά ςτθ διεκδίκθςθ μζτρων ςτιριξθσ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ, πρόςκετθσ διδακτικισ 

ςτιριξθσ και ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςε Γυμνάςια και Λφκεια. Να μπει αποφαςιςτικά ζνα τζλοσ ςτθν 

οικονομικι αιμορραγία των οικογενειών μασ από τθν παραπαιδεία και τα φροντιςτιρια. 

 Ωσ ΑΣΓΜΕ δεν υπεραςπιηόμαςτε το Λφκειο που ζχουμε ηιςει μζχρι τώρα. Αυτό που ηοφμε, εμείσ 

και τα παιδιά μασ, δεν μασ αξίηει.  

 Εμείσ κζλουμε ζνα Λφκειο που κα είναι πλιρωσ αποδεςμευμζνο από τισ εξετάςεισ και όχι οι 

εξετάςεισ να κακορίηουν τα πάντα ςτο πρόγραμμα του ςχολείου. 

 Εμείσ κζλουμε ζνα ςχολείο ενιαίο που κα χωρά όλθ τθ γνώςθ και όλα τα παιδιά. Να ζρχονται οι 

μακθτζσ ςε επαφι με όλο τον πλοφτο του ανκρώπινου πολιτιςμοφ, να χαίρονται τθν εφθβεία τουσ και όχι 

να τρζχουν και να μθν φτάνουν, να τουσ κόβονται τα φτερά από τθν θλικία των 15 ετών.  

 Θζλουμε ζνα ςχολείο που κα διαμορφώνει ανκρώπουσ με γνώςθ των δικαιωμάτων τουσ, τθσ 

ιςτορίασ του τόπου τουσ, να μθν ςτζκονται αμιχανοι μπροςτά ςτισ εξελίξεισ αλλά να μποροφν να τισ 

ερμθνεφουν, να ςυμβάλλουν ςτθν αλλαγι του κόςμου.  
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