ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α’ ΛΤΚΕΙΟΤ
Πραγματοποιικθκε ςτισ 19-9-2011, με τθ ςυμμετοχι 200 και πλζον εκπαιδευτικών, ςτθ
φιλόξενθ αίκουςα του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟ ςτθν Ακινα, θ ενθμερωτικι ςυνάντθςθ του
περιοδικοφ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και των εκδόςεων ΖΗΣΗ για τις αλλαγές στην Α΄ Λυκείου.
Η ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςε κλίμα γόνιμου προβλθματιςμοφ και ουςιαςτικοφ
διαλόγου. Αναλφκθκε ιδιαίτερα το κζμα των ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτο Λφκειο και από
τουσ εκπαιδευτικοφσ τζκθκαν ςοβαρά ερωτιματα παιδαγωγικοφ και επιςτθμολογικοφ
χαρακτιρα.
Οι πρώτεσ διαπιςτώςεισ του περιοδικοφ μετά το τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ και από το
διάλογο με αρκετοφσ ςυνεργάτεσ του είναι οι εξισ:
1. Η ζνταξθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ είναι ςθμαντικό γεγονόσ αλλά θ διαδικαςία
εφαρμογισ τθσ προβλθματίηει πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ, ενώ ςε οριςμζνεσ ςχολικζσ
μονάδεσ αντιμετωπίηεται ωσ διαδικαςία απλισ ςυμπλιρωςθσ ωραρίου. Ο Οδθγόσ
του Εκπαιδευτικοφ για τθν ερευνθτικι εργαςία είναι αξιόλογοσ και θ επιμόρφωςθ
που ζγινε από τον ΟΕΠΕΚ ιταν ικανοποιθτικι ανταποκρινόμενθ ςτο ενδιαφζρον
μεγάλου αρικμοφ εκπαιδευτικών ςε όλθ τθ χώρα. Σο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτθ
βιμα-βιμα εφαρμογι τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ςτο υπάρχον ςχολικό περιβάλλον.
2. Επιςθμάνκθκε θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των διευκυντϊν
ςχολείων και των ςχολικϊν ςυμβοφλων, ώςτε να ςτθρίξουν αποτελεςματικά τθν
καινοτομία αυτι. Ακόμα δεν ζχει προβλεφκεί μθχανιςμόσ παιδαγωγικισ εποπτείασ
και αξιολόγθςθσ τθσ πρώτθσ εφαρμογισ του μζτρου ςε κάκε Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ κα αποτελείται από ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ και ειδικοφσ
επιςτιμονεσ, τουσ επιμορφωτζσ, δθλαδι, των πρόςφατων ςεμιναρίων του ΟΕΠΕΚ.
Αυτό ςθμαίνει παρακολοφκθςθ του τρόπου εφαρμογισ, ώςτε να γίνουν οι
απαραίτθτεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο τζλοσ του α’ τετραμινου.
3. Διαπιςτώκθκε ότι θ διακοπι λειτουργίασ των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν αποτελεί
απόφαςθ υπονόμευςθσ τόςο τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ, ςτθν οποία θ αξιοποίθςθ
τθσ βιβλιοκικθσ είναι άκρωσ απαραίτθτθ, όςο και των ευρφτερων αλλαγών ςτο
Λφκειο. Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ καλεί το Τπουργείο Παιδείασ να λάβει απόφαςθ ώςτε να
επαναλειτουργιςουν από αφριο όλεσ οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ.
4. Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ να υπάρξει ςχεδιαςμόσ των ερευνθτικών εργαςιών με
βάςθ τθν εμπειρία των προγραμμάτων αγωγισ υγείασ, περιβάλλοντοσ και
πολιτιςμοφ, ςε ηθτιματα κεματικισ και μεκοδολογίασ. Σα παραπάνω προγράμματα
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κακώσ και θ αντίςτοιχα ςθμαντικι εμπειρία των χολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ κα
μποροφςαν να ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν πρώτθ εφαρμογι των ερευνθτικών
εργαςιών.
5. Η αλλαγι του ωρολογίου προγράμματοσ ςτθν Α’ Λυκείου δε ςυναντά δυςκολίεσ,
πλθν του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλώςςασ, όπου οι δφο ώρεσ είναι λίγεσ, με
δεδομζνο ότι το νζο πρόγραμμα ςπουδών του μακιματοσ είναι πολφ απαιτθτικό.
Παράλλθλα, θ κακιζρωςθ μίασ ξζνθσ γλώςςασ και ο εξοβελιςμόσ τθσ Πλθροφορικισ
από το Λφκειο πρζπει να επανεξεταςτοφν άμεςα και όχι να επιδιώκεται να βρεκοφν
υποκατάςτατα με τθ μείωςθ των ωρών των φιλολογικών μακθμάτων ςτα νζα
ωρολόγια πιλοτικά προγράμματα του Γυμναςίου που ανακοινώκθκαν πρόςφατα.
6. Σα αναλυτικά προγράμματα που άλλαξαν και αφοροφν τα βαςικά μακιματα δεν τα
γνωρίηουν οι εκπαιδευτικοί ςτισ περιςςότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ. Ειδικά ςτα
μακιματα των Αρχαίων Ελλθνικών και τθσ Νεοελλθνικισ Γλώςςασ, τα αντίςτοιχα
προγράμματα ςπουδών εμπεριζχουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ, τισ οποίεσ αγνοοφν οι
εκπαιδευτικοί, με αποτζλεςμα να ςυνεχίηουν να διδάςκουν όπωσ δίδαςκαν. Δεν
προβλζφκθκε καμιά ενθμζρωςθ ι επιμόρφωςθ για τα νζα προγράμματα ςπουδών,
ενώ ςτθ Μείηονα Επιμόρφωςθ δεν ζγινε καμία αναφορά ςε αυτά.
7. Δεν είναι δυνατόν θ αλλαγι των προγραμμάτων ςπουδών να μθ ςυνοδεφεται από
τθν αλλαγι του υπάρχοντοσ -παρωχθμζνου ςε πολλά αντικείμενα- διδακτικοφ
υλικοφ ςτο Λφκειο.
8. Η ςθμαντικότερθ διαπίςτωςθ ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι ενώ άλλαξαν τα
αναλυτικά προγράμματα των μακθμάτων, δεν ζχει αλλάξει το ΠΔ για την
αξιολόγηση κάθε μαθήματος. Αυτό πρζπει να γίνει άμεςα, γιατί οι αλλαγζσ ςτθ
διδαςκαλία π.χ. των Αρχαίων και τθσ Νεοελλθνικισ Γλώςςασ υπονομεφονται από
τον υπάρχοντα τρόπο αξιολόγθςθσ.
Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ κα παρακολουκεί από κοντά τθν εφαρμογι των αλλαγών ςτο Λφκειο και
κα παρεμβαίνει ςε κάκε προςπάκεια κακυςτζρθςθσ ι ανεπαρκοφσ υποςτιριξθσ από
τθν Πολιτεία.
Καλεί το υπουργείο Παιδείασ να μελετιςει ξανά το ςχεδιαςμό του Λυκείου και να
διαμορφώςει από το τώρα ζνα πλιρεσ ςχζδιο εφαρμογισ των αλλαγϊν ςτθ επόμενθ
τάξθ, τθ Β’ Λυκείου, κακώσ και ζνα νζο πλαίςιο ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικών.
ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΩΣΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟ
ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ
www.neapaideia-glossa.gr
mail: neapaideia@yahoo.gr
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