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Δελτίο Τύπου

18/08/2011

Απολογισμός προετοιμασίας για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Άννα Διαμαντοπούλου: «Οι τεράστιες δυσκολίες της φετινής χρονιάς έχουν περιγραφεί
από όλους - συνδικαλιστές, κόμματα και φυσικά ΜΜΕ. Οι πραγματικές αυτές δυσκολίες θα
αντιμετωπιστούν και η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με ομαλό τρόπο, με γνώμονα το “πρώτα ο
μαθητής”. Από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα, με σειρά αλλαγών και σχεδιασμό, δημιουργήσαμε
τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε με ελάχιστους πόρους να έχουμε το μέγιστο δυνατό
αποτέλεσμα».

« Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής»
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Εύη Χριστοφιλοπούλου: «Η Παιδεία προετοιμάζει τις αλλαγές στην κοινωνία. Είναι
καταλύτης για την αλλαγή των κοινωνιών μας, προς ομαδικά πρότυπα ανάπτυξης»

Η προετοιμασία που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα ενόψει της έναρξης της νέας
σχολικής χρονιάς, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε σήμερα
18/08/2011, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.

Στην ομιλία της η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, τόνισε:

«Θα τα καταφέρουμε να ανοίξουν τα σχολεία, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, έστω
και αν έχουμε τους ελάχιστους δυνατούς πόρους στη διάθεσή μας αυτή τη δύσκολη χρονιά.
Έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή, ώστε να επιτύχουμε αυτό το στόχο.
Καθένας κρίνεται για το πώς μέσα σε συνθήκες μεγάλης δυσκολίας επιτυγχάνει το
καλύτερο αποτέλεσμα. Οι καπετάνιοι φαίνονται στις φουρτούνες».

Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας οι συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών φέτος ανέρχονται
σε 6.000, ενώ οι διορισμοί σε 600
. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα έχει καταγραφεί το σύνολο των λειτουργικών
κενών και θα ανακοινωθεί ο αριθμός των αναπληρωτών που θα προσληφθούν, ώστε να
ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι τοποθετήσεις
αναπληρωτών θα γίνουν έως τις 08/09/2011.

«Θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση για παράταση του χρόνου διορισμού όσων έχουν
πετύχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εξαντλούμε τους πίνακες των βασικών
ειδικοτήτων (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, δάσκαλοι). Οι υπόλοιπες
ειδικότητες, με κανονιστική πράξη, έχουν δικαίωμα διορισμού την επόμενη σχολική
χρονιά», υπογράμμισε η Υπουργός Παιδείας.

Σε συνεργασία με τον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή, μέσα στον
Οκτώβριο, θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για τη σωστή
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διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς όπως τόνισε η Υπουργός «ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα που ταλανίζει την εκπαίδευση είναι η ύπαρξη υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε
ορισμένες περιφέρειες, ενώ σε άλλες υπάρχουν κενά».

Για το θέμα των σχολικών βιβλίων η Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι είναι σε
εξέλιξη η εκτύπωση, με στόχο στις 12 Σεπτεμβρίου, που θα ανοίξουν τα σχολεία, να
έχουν παραδοθεί όλα τα βασικά βιβλία και το επόμενο 20ήμερο να παραδοθούν τα
υπόλοιπα τεύχη, που δεν είναι αναγκαία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, στην ομιλίας της τόνισε:

«Ο εξορθολογισμός του ανθρωπίνου δυναμικού και των πόρων που διαθέτουμε, δεν
αντιτίθεται, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την αναβάθμιση στην ποιότητα της εκπαίδευσης,
που προωθείται μέσα από τις καινοτόμες δράσεις του Υπουργείου».

Η Υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στα νέα Προγράμματα Σπουδών, που θα
εφαρμοστούν πιλοτικά φέτος σε 180 σχολεία. Υπογράμμισε ότι βασική αρχή είναι η στροφή
από τη στείρα γνώση και την έμφαση στην αποστήθιση, σε μια αντίληψη των διαδικασιών
και σε μια μέθοδο, η οποία είναι ομαδοσυνεργατική.

Το πλήθος των γραπτών εξετάσεων μειώνεται, με αρχή το Λύκειο. Λιγότερες εξετάσεις.
Περισσότερη ουσία στο μαθησιακό αποτέλεσμα και αξιολόγηση των μαθητών.

«Η Παιδεία προετοιμάζει αλλαγές στην κοινωνία που τις χρειάζεται σήμερα περισσότερο
παρά ποτέ, αλλά η στροφή προς την ομαδοσυνεργατική μάθηση είναι καταλύτης για την
αλλαγή των κοινωνιών μας, προς ομαδικά πρότυπα ανάπτυξης, κάτι που λείπει δυστυχώς
και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη και αναδείχθηκε μέσα από την κρίση»,
υπογράμμισε η Υφυπουργός Παιδείας.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν και οι πολιτικές που υλοποιούνται στο πλαίσιο
του Νέου Σχολείου:

• Σε 180 σχολεία (21 νηπιαγωγεία, 96 δημοτικά και 63 Γυμνάσια) θα γίνει πιλοτική εφαρμογή
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των νέων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία είναι έτοιμα και θα αναρτηθούν άμεσα στο
διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα αξιολογηθούν, προκειμένου να
υπάρξουν βελτιώσεις όπου κρίνεται σκόπιμο.

• Στην Α’ Λυκείου - τάξη πρώτης εφαρμογής του «Νέου Λυκείου»- θα εφαρμοστούν
αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία,
Βιολογία), τα Μαθηματικά (Άλγεβρα, Γεωμετρία) και την Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία
Ελληνικά και Γραμματεία, Νέα Ελληνικά και Λογοτεχνία). Πλήρεις οδηγίες προς τους
εκπαιδευτικούς θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου και θα αποσταλούν
σε όλα τα σχολεία.
Στην Α’ Λυκείου θα εισαχθεί το μάθημα της ερευνητικής εργασίας (project). Ειδικός οδηγός
για τον εκπαιδευτικό βρίσκεται, ήδη, σε φάση εκτύπωσης από τον ΟΕΔΒ και άμεσα θα
αναρτηθεί, σε ψηφιακή μορφή, στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου.

• Ιδρύονται Τεχνολογικά Λύκεια, με ειδικότητες βάσει των κοινωνικών και αναπτυξιακών
αναγκών της χώρας, ενισχύοντας την προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων τους, οι
οποίοι θα έχουν την απαραίτητη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και αναγνωρισμένα
επαγγελματικά δικαιώματα.
Από τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζεται στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ μεταβατικό
πρόγραμμα σπουδών, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από τα ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ στο
Τεχνολογικό Λύκειο. Οι μαθητές που θα εγγραφούν φέτος στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ θα
συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Τεχνολογικό Λύκειο. Παράλληλα,
από τη φετινή σχολική χρονιά αρχίζει η δοκιμαστική διδασκαλία των μαθημάτων
υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά, τα οποία είναι ενταγμένα στο
ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της Α’ τάξης.

• Στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου ( http://digitalschool.minedu.gov.gr ), (340 χιλιάδες
επισκέψεις μέχρι στιγμής), έως τις 10/09/2011 θα έχουν ενσωματωθεί 140 σχολικά βιβλία
όλων των τάξεων από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο σε μορφή html.
Είκοσι βιβλία (όλα τα σχολικά βιβλία της Β’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου) θα είναι πλήρως
εμπλουτισμένα με διαδραστικά πολυμέσα.
Όλα τα βιβλία του Γυμνασίου θα περιλαμβάνουν και συνδέσμους με λήμματα της ελληνικής
Βικιπαιδεία ( http://el.wikipedia.org ).

• Στην πλατφόρμα των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων για τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις ( http://www.study4exams.gr ), (380 χιλιάδες επισκέψεις μέχρι στιγμής) έως το
τέλος Σεπτεμβρίου, θα υπάρχει αναρτημένο πλήρες υλικό για τα εξής μαθήματα: α) Αρχαία
Ελληνικά, β) Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, γ) Μαθηματικά θετικής και
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τεχνολογικής κατεύθυνσης, δ) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, ε) Βιολογία και στ) Λατινικά.
Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία του Καθηγητή-Συμβούλου στην πλατφόρμα, που
θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους μαθητές απαντήσεις σχετικά με απορίες τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Στη σημερινή της συνέντευξη η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι το
Υπουργείο Παιδείας περιμένει ότι φέτος φεύγουν με συνταξη 6.000 περίπου εκπαιδευτικοί
συνολικά και γι αυτό θα διοριστούν 600 εκπαιδευτικοί καθώς ισχύει και για την εκπαίδευση
το μέτρο 1/10. Ανακοίνωσε επίσης ότι μόνο τα βασικά βιβλία θα βρίσκονται στα σχολεία με
την έναρξη του σχολικού έτους ενώ τα υπόλοιπα θα φτάσουν στα σχολεία αργότερα.
Παράλληλα δήλωσε ότι η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα γίνει μέχρι τις 8
Σεπτεμβρίου.
Εφέτος θα εφαρμοστεί και η μέθοδος της «κάρτας» σχολείων από την οποία θα φαίνεται η
λειτουργία τους και τα κενά σε εκπαιδευτικούς ή βιβλία.
alfavita.gr, 18/8/2011

...............................................................................................
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Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου η υπ. Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου παρουσίασε Τις
επτά καινοτομίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, παρουσίασε κατά τη
σημερινή συνέντευξη Τύπου η υπ. Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου, οι οποίες έχουν ως εξής :

1.Σε 180 σχολεία (21 νηπιαγωγεία, 96 δημοτικά και 63 Γυμνάσια) θα γίνει πιλοτική
εφαρμογή των
νέων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία είναι έτοιμα
και θα αναρτηθούν άμεσα στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
θα αξιολογηθούν
, προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις όπου κρίνεται σκόπιμο.

2.Στην Α’ Λυκείου - τάξη πρώτης εφαρμογής του «Νέου Λυκείου»- θα εφαρμοστούν αναμο
ρφωμένα προγράμματα σπουδών
για τις
Φυσικές Επιστήμες
(Φυσική, Χημεία, Βιολογία), τα
Μαθηματικά
(Άλγεβρα, Γεωμετρία) και την
Ελληνική Γλώσσα
(Αρχαία Ελληνικά και Γραμματεία, Νέα Ελληνικά και Λογοτεχνία).
Πλήρεις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς
θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου και θα αποσταλούν σε όλα τα
σχολεία.

3.Στην Α’ Λυκείου θα εισαχθεί το μάθημα της ερευνητικής εργασίας (project). Ειδικός
οδηγός για τον εκπαιδευτικό
βρίσκεται, ήδη,
σε φάση εκτύπωσης από τον ΟΕΔΒ και άμεσα θα αναρτηθεί, σε ψηφιακή μορφή, στην
πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου.

4.Ιδρύονται Τεχνολογικά Λύκεια, με ειδικότητες βάσει των κοινωνικών και
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
, ενισχύοντας την
προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων τους
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, οι οποίοι θα έχουν την απαραίτητη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και
αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα
.

5.Από τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζεται στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ μεταβατικό
πρόγραμμα σπουδών, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από τα ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ στο
Τεχνολογικό Λύκειο. Οι μαθητές που θα εγγραφούν φέτος στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ θα
συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Τεχνολογικό Λύκειο. Παράλληλα,
από τη φετινή σχολική χρονιά αρχίζει η δοκιμαστική διδασκαλία των μαθημάτων
υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά, τα οποία είναι ενταγμένα στο
ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της Α’ τάξης.

6.Στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου ( http://digitalschool.minedu.gov.gr ), (340
χιλιάδες επισκέψεις μέχρι στιγμής), έως τις 10/09/2011 θα έχουν ενσωματωθεί
140 σχολικά βιβλία όλων των τάξεων
από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο
σε μορφή html.

Είκοσι βιβλία (όλα τα σχολικά βιβλία της Β’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου) θα είναι πλήρως
εμπλουτισμένα με διαδραστικά πολυμέσα.

Όλα τα βιβλία του Γυμνασίου θα περιλαμβάνουν και συνδέσμους με λήμματα της ελληνικής
Βικιπαιδεία ( http://el.wikipedia.org ).

7.Στην πλατφόρμα των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων για τις Πανελλαδικές
Εξετάσεις ( http://www.study4exams.gr ), (380 χιλιάδες επισκέψεις μέχρι στιγμής) έως το
τέλος Σεπτεμβρίου, θα υπάρχει αναρτημένο πλήρες υλικό για τα εξής μαθήματα:
α) Αρχαία Ελληνικά, β) Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, γ)
Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, δ) Μαθηματικά Γενικής
Παιδείας, ε) Βιολογία και στ) Λατινικά
.

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία του Καθηγητή-Συμβούλου στην πλατφόρμα,
που θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους μαθητές απαντήσεις σχετικά με απορίες τους.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

http://www.kathigitis.org/?p=25662

http://www.edugate.gr/bima/diamantopoyloy-stis-29-aygoystoy-anakoinosi-baseon

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&amp;ct=1&amp;artid=107126

http://www.edugate.gr/ekpaideytika-arthra/tin-methepomeni-deytera-29-aygoystoy-anakoinosibaseon

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 19/8

Της Χαράς Καλημέρη

Τη διαβεβαίωση ότι «τα σχολεία θα ανοίξουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες έστω και
αν έχουμε τους ελάχιστους δυνατούς πόρους στη διάθεσή μας αυτή τη δύσκολη χρονιά»,
έδωσε χθες, η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, ανακοινώνοντας πως φέτος θα
διοριστούν ως μόνιμοι μόλις 600 δάσκαλοι και καθηγητές, την ίδια ώρα που οι αιτήσεις
εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση φθάνουν συνολικά τις 6.000.
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Διδασκαλία
Σύμφωνα με την υπουργό, φέτος θα εξαντληθούν οι πίνακες των βασικών ειδικοτήτων
(φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, δάσκαλοι), ενώ για τις υπόλοιπες ειδικότητες, με
κανονιστική πράξη, θα δοθεί παράταση χρόνου διορισμού την επόμενη σχολική χρονιά.
Αναφορικά με τους αναπληρωτές, οι προσλήψεις θα είναι μειωμένες κατά 50% σε σχέση με
πέρσι (ήταν 15.800) και θα γίνουν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου, μετά την καταγραφή του
συνόλου των λειτουργικών κενών στα σχολεία.

Παράλληλα, η κ. Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε ότι οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ θα
γνωστοποιηθούν στις 29 Αυγούστου, με μικρή καθυστέρηση, καθώς φέτος υπάρχουν δύο
νέα δεδομένα: η ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων και η κατάργηση των
μετεγγραφών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, η κ.
Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον εξορθολογισμό του
εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σοβαρές ελλείψεις.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου περιλαμβάνει την επιστροφή στα σχολεία περίπου 6.000
αποσπασμένων εκπαιδευτικών, την εξοικονόμηση προσωπικού από τις συγχωνεύσεις 1.933
σχολικών μονάδων σε 877, αλλά και την αυστηρή τήρηση από τους εκπαιδευτικούς του
νόμιμου ωραρίου της. Σημειώνεται ότι πέρσι, έλεγχοι που έγιναν σε σχολεία της τεχνικής
εκπαίδευσης, έδειξαν ότι υπήρχαν 1.000 εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα οι οποίοι είχαν
εβδομαδιαίο ωράριο 0-3 ώρες.

Ελεγχος
Μάλιστα, η κ. Διαμαντοπούλου προανήγγειλε ελέγχους μέσα στον Οκτώβριο για τη σωστή
διαχείριση του προσωπικού σε συνεργασία με τον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή.
«Δεν θα υπάρχουν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, πουθενά και για κανένα λόγο», δήλωσε η
υπουργός.
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