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«Παρουσίαση νέων προτάσεων
για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος»

Παρουσιάσαμε σήμερα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις τις προτάσεις μας για τρία κεφαλαιώδους
σημασίας ζητήματα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Στη διαμόρφωση των προτάσεων, λήφθηκαν
υπόψη οι εισηγήσεις και οι προτάσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών
οργανώσεων, μέσα από τον δομημένο διάλογο που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο.
Η πρώτη πρόταση αφορά στα Ωρολόγια Προγράμματα, τη διάρθρωση δηλαδή του σχολικού
προγράμματος. Με την πρόταση αυτή, προσπαθούμε να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου
συστήματος, ιδιαίτερα στη Μέση Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, προχωρούμε σε αναδιαμόρφωση του
Λυκείου μέσα από τη διαμόρφωση κατευθύνσεων επιλογής μαθημάτων. Στόχος είναι η δημιουργία
κατευθύνσεων επιλογής μαθημάτων σε σύγχρονους επιστημονικούς τομείς, οι οποίες θα δώσουν τις
απαραίτητες βάσεις στα παιδιά μας για να μεταβούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά, παράλληλα,
συνδέονται και με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Παραδώσαμε, επίσης, την πρόταση για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση. Η Πολιτεία,
αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει με τους μη μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ήδη στο
εκπαιδευτικό σύστημα, κάνει κάποιες υπερβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η συντριπτική πλειοψηφία των ήδη
υπηρετούντων μη μόνιμων εκπαιδευτικών αναμένεται ότι θα διοριστούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα διορισμών το οποίο θα εντάσσει τους εκπαιδευτικούς στο
σύστημα, στη βάση των προσόντων, της εμπειρίας και των γνώσεων τους, οι οποίες θα διαπιστώνονται
μέσα από γραπτές εξετάσεις.
Η τρίτη πρόταση αφορά στο Σύστημα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, στο οποίο αποδίδουμε μεγάλη
σημασία καθώς συνδέεται με την ποιότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα στα σχολεία μας.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο διασφαλίζει τρία βασικά χαρακτηριστικά:
την καθολικότητα, τη συστηματικότητα και τη στόχευση της επιμόρφωσης.
Θεωρούμε ότι με τις τρεις αυτές προτάσεις, βελτιώνουμε πολλά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η
υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα αλλάξει την εικόνα του δημόσιου σχολείου, θα απαντήσει στις
απαιτήσεις της κοινωνίας, των γονιών και των μαθητών και θα δώσει λύσεις σε προβλήματα που
χρονίζουν.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, την πολιτική ηγεσία και ολόκληρη την κοινωνία
να μελετήσει τις προτάσεις που παρουσιάσαμε και να συμβάλει εποικοδομητικά στον διάλογο που θα
ακολουθήσει, αναλογιζόμενοι το τίμημα που θα συνεχίσουν να πληρώνουν οι μαθητές του τόπου μας εάν
δεν πάρουμε την απόφαση να εκσυγχρονίσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα σήμερα.

