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Τι δήλωσε ο υπουργός Παιδείας για τις αλλαγές στο Λύκειο και την εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
"Το νέο σύστημα σχετίζεται πάρα πολύ με τη νέα αντίληψη για τη Γ' Λυκείου", σημείωσε ο
υπουργός Παιδείας, σε συνέντευξή του στον ρ/σ "Στο Κόκκινο".

Σύμφωνα με τον Κώστα Γαβρόγλου, "είμαστε δυστυχώς μία χώρα όπου έχει εξαφανιστεί η
εκπαιδευτική και παιδαγωγική διάσταση της Γ' Λυκείου. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχουμε Γ'
Λυκείου".

"Και η κοινωνία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της και μπορώ να σας πω την εμπιστοσύνη της
για το πως θα πάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο σε έναν θεσμό εκτός της Δημόσιας
Εκπαίδευσης. Αυτό δε μπορεί να συνεχιστεί σε μια δημοκρατική χώρα", σημείωσε ακόμη ο
υπουργός Παιδείας.

"Η τελευταία τάξη του Λυκείου είναι ένα μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στις εγκύκλιες
σπουδές και στην επόμενη βαθμίδα, το πανεπιστήμιο", είπε ο Κώστας Γαβρόγλου και
υπογράμμισε: "Άρα, τι λέμε εμείς; Λέμε η Γ' Λυκείου πρέπει να έχει πολύ λίγα μαθήματα,
αλλά πολλές ώρες το κάθε μάθημα, ώστε οι καθηγητές να έχουν άνεση στην τάξη, τα παιδιά
να μπορούν να εμβαθύνουν και σιγά σιγά να αποκτήσει ένα κύρος η Γ' Λυκείου και να παίζει
το ρόλο που θέλουμε να παίξει".

Ακόμη, ο υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι η ύλη δεν αυξάνεται αναλογικά με την αύξηση
των ωρών. "Δηλαδή αν τώρα τα παιδιά πχ παίρναν ένα μάθημα που ήταν τρεις ώρες και
εμείς το κάναμε έξι, δε σημαίνει ότι διπλασιάζεται η ύλη".

Βασική στόχευση του Υπουργείου, κατά τον κ. Γαβρόγλου είναι να ξαναγεμίσουν οι τάξεις
της Γ' Λυκείου και να μην επιλέγουν οι μαθητές το φροντιστήριο αντί του σχολείου.

Αναφορικά με το απολυτήριο, ο υπουργός σημείωσε: Όλο αυτό "πρέπει να οδηγήσει σε ένα
απολυτήριο με κάποιο κύρος".
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Οι εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου, σύμφωνα με τον Κώστα
Γαβρόγλου, θα γίνονται ως εξής: "Ομάδες σχολείων θα εξετάζονται με τα ίδια θέματα που
θα τα βάζουν εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων και θα διορθώνονται τα γραπτά από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας των σχολείων".

Ακόμη, ο υπουργός Παιδείας τόνισε, μεταξύ άλλων: "Για πρώτη φορά μετά τη
μεταπολίτευση δίνεται η δυνατότητα να μπαίνεις σε τμήματα μόνο με το απολυτήριό σου".

Οι υποψήφιοι, τον Οκτώβριο "θα συμπληρώνουν ένα δελτίο ανάλογα με τη ζήτηση ενός
τμήματος". Και εξήγησε ο κ. Γαβρόγλου: "Αν ένα τμήμα παίρνει εκατό άτομα και το
ζητήσουν ενενήντα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν εξετάσεις".

Αναφορικά με το σύστημα των Πανελλαδικών, δεν θα γίνουν παρεμβάσεις. "Τον Σεπτέμβριο
του 2020 τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν και την ολοκλήρωση της νέας αρχιτεκτονικής στην
ανώτατη Εκπαίδευση. Θα έχουν καινούργια τμήματα, θα έχουμε στελεχωμένα τμήματα,
διότι ήδη έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση, άρα θα δουν μια νέα κατάσταση στα
πανεπιστήμια".

Για τα πειραματικά σχολεία, ο υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι "κάνουμε κάτι καλό.
Δίνουμε οργανικές θέσεις για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκεί".
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