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Οι νυν μαθητές της
Α Λυκείου οι πρώτοι

που θα μπουν
ελεύθερα σε ΑΕΙ ΤΕΙ

Ο υπ Παιδείαβ Κ Γαβρό
γλου αναλύει πώβ θα vtvet
η εφαρμογή του νέου συ
στήματοβ από το 2020 4
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι νυν μαθητές της Α Λυκείου θα
Πώς θα γίνεται η εισαγωγή με το εθνικό απολυτήριο από

το 2θ2θ Περιορισμός σε ιατρικές και πολιπεχνικές σχολές
τονίζει σε τυνέντευ£ή του ο υπ Παιδείας Κ Γαβρόγλου

Από τον
Αντώνη Τριαντάφυλλου
atriantafillou@dimokratianews.gr

Την
αισιοδοξία του για τη δημιουργία

ενόβ νέου τοπίου
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

που θα διαμορφωθεί μέσα
από τη σταδιακή εφαρμογή

τηβ ελεύθερηβ πρόσβασηβ στιβ σχολέβ
εκτόβ των ιατρικών και πολυτεχνικών
για Tis οποίεβ ο αριθμόβ θα είναι κλει
otôs και τη δημιουργία νέων τμημάτων
υστέρα από σχετικέβ προτάσειβ των πανεπιστημίων

όπου θα μπορεί να εισαχθεί
επιπλέον αριθμόβ φοιτητών εκφράζει μι
λώνταβ στην κυριακάτικη δημοκρατία
ο unoupYÔs Παιδείαβ Ερευναβ και θρησκευμάτων

Κώσταβ Γαβρόγλου
Διαβεβαιώνει ότι με χρονικό ορίζοντα

έναρξηβ το 2020 η πρόσβαση στα πανεπιστήμια

και τα ΤΕΙ θα γίνεται με το
απολυτήριο λυκει ammmmmmmmmmmmmm
ου και η εξεταστική
δοκιμασία αποδρα
ματοποιημένη πλέον

θα είναι ένα μέ
pos του συνολικού
βαθμού του απολυτηρίου

Ο Κώσταβ
Γαβρόγλου υπεραμύνεται

τηβ επαναφοράβ του ασύλου και
τονίζει ότι η σημερινή δημοκρατική κοινωνία

δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται
το πανεπιστημιακό άσυλο

Καθησυχάζει δε την εκπαιδευτική
κοινότητα λέγονταβ ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσα

των δομών ins εκπαίδευσα
δεν θα φέρει αλλαγέβ στον αριθμό των
σχολικών μονάδων Ωστόσο από τη σχετική

απάντηση του υπουργού δεν προκύπτει

αισιοδοξία για μόνιμουβ διορισμούβ
στην εκπαίδευση καΟώί ακόμα επικρέ
μεται η σπάθη των θεσμών

Κοριέ υπουργέ έχετε μιλήσει για ορίζοντα

ιμun icis σε α,τι αφορά τιs αλλα
γέβ στη δομή του λυκείου Evas μαθητή

που φοιτά τώρα στην Α Λυκείου
μπορεί να γνωρίζει με ποιο σύστημα
θα μπει στο πανεπιστήμιο σε δήο χρόνια

Με το Εθνική Απολυτήριο ή με
εξετάσειβ άπωβ οι πανελλαδικέ θα
γίνεται η πρόσβαση στηνΤριτοβάθμια
Εκπαίδευση
Οι μαθητέβ τηβ σημερινήβ Α Λυκείου
που θα είναι στη Γ Λυκείου τη σχολική
χρονιά 2019-2020 θα εισαχθούν στα ΑΕΙ
με βάση το νέο σύστημα που θα προκύψει
από την αναμόρφωση του λυκείου Εχω
πει πολλέβ φορέβ ότι εμειβ μιλάμε για
επανασυγκρότηση τηβ Γ Λυκείου που
σήμερα ωβ τάξη δεν υπάρχει Η πρότασή
pas η οποία αποτελεί και τη βάση του διαλόγου

είναι ότι έπειτα από μια διαδικασία
πολλαπλού ελέγχου ωβ npos την απόδοση

των μαθητών διαμορφώνεται évas
τελικόβ βαθμόβ απολυτηρίου στη Γ Λυκείου

Τι περιλαμβάνει αυτόβ ο βαθμόβ
Tis επιδόσειβ tous σε εργασίεβ εξετάσειβ
τετραμήνων ολιγόλεπτα τεστ στην προ¬

φορική παρουσία και cms κεντρικά οργα
νωμένε8 εξετάσειβ Με τον βαθμό αυτόν
θα γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια
από το 2020 Αρα η πρόσβαση θα γίνεται

με το απολυτήριο λυκείου και η εξεταστική

δοκιμασία αποδραματοποιημέ
νη πλέον θα είναι ένα μέρο5 του συνολικού

βαθμού του απολυτηρίου Μέχρι τότε
θα έχουν γίνει και οι αναγκαίεβ αλλαγέβ
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε να
αρχίσει η βαθμιαία κατάργηση του κλειστού

αριθμού εισακτέων

Φέτοβ και τοσ χρήνοσ οι υποψήφιοι
θα εισαχθούν στηνΤριτοβάθμια Εκπαίδευση

ακριβώβ με το Ιδιο σύστημα
που ισχύει σήμερα

Εχουμε τονίσει ότι η μεγάλη αλλαγή είναι

η αναμόρφωση του λυκείου και κυρι
cus των δύο τελευταίων τάξεων Από αυτό

θα εξαρτηθούν και όλα τα υπόλοιπα
Εχουμε προτείνει να ολοκληρώνονται οι

mmmmmmmmmmmmmmmmam εγκύκλιεβ σπουδέβ

I Από φέτοβ οι μαθητέβ
ins V Λυκείου

θα εξεταστούν στο
τέλος της χρονιά

μόνο σε τέσσερα μαθήματα

στη Β Λυκείου και
η Γ Λυκείου να είναι

ένα ειδοβ
προπαρασκευαστικού

έτουβ χωριβ να χάνει

τον χαρακτήρα
παρόχου γενικήβ
παιδείαβ Σχεδιάζουμε

να μειώσουμε τον αριθμό μαθημάτων

και να αυξήσουμε τιβ ώρεβ διδα
σκαλιαβ μια και αυτό που πρέπει να επιδιώκεται

είναι να γίνονται με ουσιαστικό
τρόπο τα μαθήματα και να εξαλειφθεί

σιγά σιγά η κυριαρχία ins παπαγαλίαβ
στα σχολεία

Με τον τρόπο αυτόν και εκεί εμειβ
δίνουμε έμφαση το απολυτήριο που θα
παίρνουν τα παιδιά θα έχει ουσιαστική
αξία θα αποκτήσει την εγκυρότητα που
σήμερα δεν έχει και δεν θα εξαρτάται η
επιτυχία των υποψηφίων από μία και μόνη

εξέταση Για αυτή την αλλαγή τηβ εξε
τασιοκεντρικήβ νοοτροπίαβ θα προσπαθήσουμε

να πείσουμε την εκπαιδευτική
κοινότητα και την κοινωνία Να πείσουμε

δηλαδή ότι η απόκτηση τηβ γνώσηβ
μέσα από την αναμόρφωση του λυκείου
είναι σημαντικότερη από την κατάκτηση
τεχνικών για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Η πλειονήτητα των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων επικεντρώνεται στο
λύκειο και το εξεταστικό Μπορεί στο
μέλλον να δούμε μεταρρύθμιση στο
δημοτική ή στο γυμνάσιο
Λεν είναι ακριβέβ το ότι οι μεταρρυθμί
σειβ επικεντρώνονται στο λύκειο Εχουν
ήδη υλοποιηθεί σημαντικέβ αλλαγέβ και
ans δύο βαθμιδεβ τηβ Υποχρεωτικήβ Εκ
παιδευσηβ Καθιερώθηκε πέρυσι ενιαίο
πρόγραμμα για όλα τα δημοτικά που φέ
TOS επεκτάθηκε και στα ολιγοθέοια με
στόχο την ισότητα των ευκαιριών για όλα
τα παιδιά Εχουμε από πέρυσι νέο ωρολόγιο

πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο και
σχεδιάζεται η επέκταση τηβ προσχολικήβ
εκπαίδευσηβ σε δίχρονη Εχει γίνει εξορ

1 IP
Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου με τον συντάκτη

της κυριακάτικης δημοκρατίας Αντώνη Τριαντάφυλλου

Κάτω Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

θολογισμόβ τηβ διδακτέαβ ύληβ δημοτικού
και γυμνασίου έχουν εκπονηθεί νέα

προγράμματα σπουδών οε ορισμένα μαθήματα

όπωβ τα θρησκευτικά και οι Ξέ
νεβ Γλώσσεβ και προχωρούμε στη γενικότερη

αναμόρφωση των προγραμμάτων
σπουδών οε όλεβ Tis βαθμιδεβ

Στα γυμνάσια αυξήθηκε ο διδακτικόβ
xpôvos με παράλληλη μείωση του εξεταστικού

φόρτου Καθιερώθηκαν τα τετράμηνα

και μειώθηκαν τα εξεταζόμενα μαθήματα

σε τέσσερα Καθιερώθηκαν επι
ons οι Συνθετικέβ Λημιουργικέβ Εργασίεβ

που μπορεί να αντικαταστήσουν τα
ωριαία διαγωνίσματα Εχουν εισαχθεί νέοι

θεσμοί όπωβ η θεματική
Εβδομάδα και η Ημέρα

Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σχεδιάζουμε
τέλοβ την εισαγωγή τηβ
περιγραφικήβ αξιολόγη
ans και ans δύο βαθμιδεβ
που τώρα εφαρμόζεται os
πιλοτικό πρόγραμμα

I Στόχο να
εξαλειφθεί
σιγά σιγά

η κυριαρχία
της παπαγαλίας

Η υιοθέτηση xns προτασηβ τοσ ΙΕΠ
για αξιολόγηση των μαθητών τηβ Γ
Λυκείου σε τέσσερα μαθήματα δεν
θα υποβαθμίσει τον μήλο αστήβ τηβ
τάξη
θεωρείτε ότι ο εξεταστικόβ μαραθώνι
os είναι αυτόβ που αναβαθμίζει μια τάξη

Δεν την αναβαθμίζουν ο τρόποβ τηβ
διδασκαλίαβ η πολύμορφη και μη βαθ
μοθηρική αξιολόγηση η συνεργατικό
τητα μέσα από εργασίεβ των μαθητών η
επαφή μαθητή καθηγητή Είναι δυνατόν

να συνδέουμε τον παιδαγωγικό ρόλο
μιαβ τάξηβ με τον αριθμό των εξεταζόμενων

μαθημάτων Αυτά είναι μοντέλα απο¬

τυχημένα Τα τέσσερα μαθήματα αποφορτίζουν

και παράλληλα ουσιαστικο
ποιούν τη μαθησιακή διαδικασία Εξάλλου

για το σύνολο των μαθημάτων τηβ
τάξηβ υπάρχουν εξετασπκέβ διαδικασίεβ
καθ όλη τη διάρκεια τηβ σχολικήβ χρο
viàs Επομένωβ από φέτοβ οι μαθητέβ τηβ
Γ Λυκείου θα εξετάζονται στο τέλοβ τηβ
χρονιάβ μόνο οε τέσσερα μαθήματα ώστε
να πηγαίνουν στιβ πανελλαδικέβ περισσότερο

ξεκούραστοι και λιγότερο αγχωμένοι

Η πρήθεσή σαβ να μειώσετε τη φοίτηση
στο εσπερινή λύκειο από τέσσερα

σε τρία χρόνια μπορεί
να υποβαθμίσει την

ποιότητα των σπουδών
Μερικοί εκπαιδευτικοί
διακρίνουν στην εξαγγελία

διάθεση δημιουργία
παραθύρου για

εσκολήτερη πρύσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

διό τηβ πλαγία

οδού
Ποια είναι αυτή η πλάγια οδόβ Οσοι
διαβλέπουν τέτοιεβ υπόγειεβ προθέοειβ
δεν γνωρίζουν ότι η μείωση των ετών σε
τρία είναι ένα παλαιό και απολύτωβ δικαιολογημένο

αίτημα των μαθητών των
εσπερινών λυκείων που πραγματικά είναι

αξιέπαινοι γιατί κάτω από αντίξο
εβ οικογενειακέβ και οικονομικέβ συν
θήκεβ και υποχρεώσειβ προσπαθούν να
μορφωθούν Οσοι έχουν αντιρρήσειβ δεν
βλέπουν ότι το μέτρο αυτό θα βοηθήσει
στη μείωση τηβ σχολικήβ διαρροήβ σε αυτά

τα σχολεία Στόχοβ μαβ είναι η υποστήριξη

και η διευκόλυνση αυτών των αν
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κυριακάτικη δημοκρατία

μπουν ελεύθερα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

θρώπων που για διάφορουε λόγουβ δεν
κατάφεραν να ολοκληρώσουν ms εγκύ
κλιεβ σπουδέβ tous και θα xis συνοδεύσουμε

με επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
και με μείωση του αριθμού των μαθητών

των εσπερινών σχολειών ανά τάξη

Οι αλλαγέβ crus δορέβ tus εκπαίδευση
μπορεί να φέρουν αναδιάρθρωση

και του αριθμού των σχολικών μονάδων

ανά την επικράτεια
Οι αλλαγέβ στιβ δομέβ υποστήριξηβ του
εκπαιδευτικού έργου είναι évas από tous
πυλώνεβ Tns μεταρρύθμισήβ μαβ Ηδη
έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση

ώστε να ενσωματώσουμε όλεβ ns βελ
τιωτικέβ παρατηρήσει και να προχωρήσουν

η νομοθετική ρύθμιση και η επιλογή
των στελεχών Είναι ένα από τα θεμελιώδη

στοιχεία xns μεταρρύθμισήβ μαβ
γιατί xiopi's την υποστήριξη των εκπαιδευτικών

καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί
να υπάρξει
Στόχοβ δεν είναι η αναδιάρθρωση του

αριθμού των σχολείων αλλά η σταδιακή
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστή
ματοε με την ενίσχυση συμμετοχικών
μοντέλων στην οργάνωση και τη διοίκηση

Tns εκπαίδευσηβ όπου θα συμμετέχουν

η Πολιτεία οι εκπαιδευτικοί οι
μαθητέβ μέσω των μαθητικών συμβουλίων

καθώβ και η ευρύτερη κοινωνία μέσω

των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
και xns Τοπικήβ Αυτοδιοίκησηβ Δίνεται
παιδαγωγική ελευθερία oxxs σχολικέβ
μονάδεβ ενώ παράλληλα προβλέπονται
συνέργειεβ και συνεργασίεβ σε επίπεδο
δομών για την υποστήριξη των σχολικών
μονάδων Αρα μιλάμε για την ουσία και
όχι για αριθμούβ

Εκτόβ από ανάγκεβ σε εκπαιδευτικού

φαίνεται ότι
υπάρχουνπιεστικέ ανάγκεβ
κατ σε ιερεί όπωβ είπε ο

Αρχιεπίσκοπο

Ιερώνυμο μετά
την πρόσφατη συνάντηση

σαs Μπορούν να γίνουν πε
ρισσότερε απότι προβλεπόμενε

80 προσλήφειβ ιερέων
Με δεδομένα τα περιορισμένα
δημοσιονομικά περιθώρια προσπαθούμε

σε συνεννόηση και με
την Εκκλησία να στηρίξουμε ns
ανάγκε8 που υπάρχουν ιδιαιτέρου

cms ακριτικέβ μητροπόλειβ
Η Εκκλησία δεν έχει εξαιρεθεί
από την πολιτική περιορισμού
των προσλήψεων Οσο η οικονομία

βελτιώνεται τόσο θα καλύπτονται

οι ανάγκεβ aînés

Τι σημαίνει για την Πολιτεία
απελευθέρωση tns εκκλη

σιαστικήβ περιουσία
Η Εκκλησία και το υπουργείο
Οικονομίαβ και Ανάπτυξηβ με
τη συνδρομή και του υπουργείου

Παιδείαβ προχωρούν στην
πιλοτική εφαρμογή του προ
γράμματοβ για την καταγραφή
xns εκκλησιαστικήβ περιουσί
as Ηδη εργάζεται εντατικά για
την καταγραφή και τη διερεύνηση

xns αξιοποίησηδ xns εκκλησι
αστικήβ περιουσίου npos όφελοβ
όσων δοκιμάζονται περισσότερο
από τα αποτελέσματα ins οικο
νομικήβ Kpions Αυτό είναι που
προτάσσουμε Εμειβ θα βοηθήσουμε

όσο μπορούμε σχην επι
χευξη χου σχόχου

Η προσέλκυση ξένών
φοιτητών δεν περνά από
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
0 ανοιχτό αριθμό θα σημάνει τηνπλήρη απελευθέρωση

τ ns πρόσβαση και αύξηση του αριθμού των
εισακτέωνσταπανεπιστήμια και ταΤΕΙ Πολλά ανώτατα

ιδρύματα στο παρελθόν δυσανασχετούσαν με
τον αριθμό εισακτέων που tous έδινε το υπουργείο
Παιδεία Πω θα μπορέσουν με μειούμενη χρηματοδότηση

να ανταποκριθούν πιθανότατα σε μεγαλύτερο

φοιτητικό πληθυσμό Τελικά η ελεύθερη
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι

ρεαλιστικό

στόχο ή ουτοπία
Μιλάμε για ns anapxés xns ελεύθερηβ npooßaons με χο

αναβαθμισμένο πλέον απολυχήριο χου λυκείου εκχόβ
από ns ιαχρικέβ και xis πολυχεχνικέβ σχολέε όπου ο αριθ
μόβ θα είναι κλεισχόβ Τα πανεπιστήμια στον πενταετή
στρατηγικό σχεδιασμό tous θα προτείνουν νέα χμήμα
χα άρα εκεί θα εισαχθεί επιπλέον αριθμόβ φοιχηχών και
η Πολιχεία αυχονόηχα θα λειχουργήσει υποσχηρικτικά
με κονδύλια για xis υποδομέβ και χη στελέχωση των νέων

τμημάχων σε διδακπκό προσωπικό Παράλληλα γίνεται

η μελέτη που θα καταγράψει ns χάσειβ των υποψηφίων

σε προτνμήσειβ γνωστικών ανηκειμένων σπουδών
Επιπλέον με την ίδρυση

I Τι θα προσφέρει
η ίδρυση
τωννέων

διετών δομών
στα ΑΕΙ

των νέων διετών δομών
σταΑΕΙ που θα παρέχουν
επαγγελματικά πιστοποιητικά

ευρωπαϊκών προσόντων

θα δημιουργηθούν
πολλέβ νέεβ δυναχόχηχεβ
για χη μόρφωση χων νέων
στα ΑΕΙ Αρα δεν ανοι mmÊtmmmmgmmmmmÊlmmmm

γουμε τον αριθμό σαν πυροτέχνημα

στον ουρανό ins εκπαίδευσηβ θωρακίζουμε
την ελεύθερη πρόσβαση με συγκεκριμένο και ρεαλιστικό

προγραμματισμό

Η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει πόλο έλξη φοιτητών
με ιδιωτικά ή μη κρατικά πανεπιστήμια εφόσον

υπάρξει η αναγκαία συviαγροτική αναθεώρηση

Ο véos vôpos νια την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δίνει Tis
απαντήσειβ σχο ερώχημά oas Η προσέλκυση ξένων φοιχηχών

και η εξωστρέφεια xns ανώχαχηβ εκπαίδευσηβ δεν
περνούν από xous διαύλουβ xns iôpuons ιδιωηκών πανεπιστημίων

τα οποία για την αντιπολίτευση είναι η πανάκεια

που θα μαβ σώσει όλουβ Εξωστρεφή δημόσια πανεπιστήμια

με προγράμματα σπουδών υψηλού κύρουβ και
επιπέδου με μεταπτυχιακά ελκυστικά και όχι παραμά
γαζα κάποιων Αυτή είναι η δική μαβ οπτική Για τον λόγο
αυτόνπροτρέπουμε τα πανεπιστήμια και με τοννόμο που
ψηφίσαμε να οργανώσουν σπουδέβ για Çévous cporaxtés

Η επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου με
όρου που ίσχυαν τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια

δεν είναι αναχρονιστική για τη σημερινή κοινωνία

Η σημερινή δημοκρατική κοινωνία δεν έχει κανέναν λόγο

να φοβάται το πανεπιστημιακό άσυλο Qs npos tous
ôpous που λέτε η σχεηκή διάταξη που περιλαμβάνεται
στοννόμο για την Τριχοβάθμια Εκπαίδευση είναι πεντακάθαρη

Αυχοδίκαιη παρέμβαση δημόσιαβ δύναμηβ για
κακουργήμαχα και για τα υπόλοιπα αποφασίζουν τα όργανα

του πανεπιστημίου Αρα όλοι έχουν τηνευθύνη του
ρόλου tous

Προσλήφειβ μόνιμων εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ
υπάρχουν στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό του
υπουργείου
Το θέμα των διορισμών εκπαιδευηκών είναι μόνιμα από
εμάβ ψηλά στην ατζέντα τωνσυζητήσεωνκαι των διαπραγματεύσεων

που κάνουμε με tous θεσμούβ Πιστεύουμε όη
θα επιτύχουμε σύντομα τον στόχο που προσδοκούμε
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