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Επιστολή της Συνηγόρου του Πολίτη στον Υπουργό Παιδείας,
µε αφορµή το νοµοσχέδιο για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε αφορµή τη δηµόσια διαβούλευση για το νοµοσχέδιο περί της
αναδιάρθρωσης της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, έθεσε υπόψη του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων ορισµένες βασικές διαπιστώσεις και προτάσεις του, από την 10ετή
εµπειρία της λειτουργίας του ως Συνήγορος του Παιδιού, τις επισκέψεις σε εκατοντάδες
σχολεία και τις συζητήσεις του µε εκπαιδευτικούς και µαθητές.
Στην επιστολή του αυτή ο Συνήγορος επεσήµανε τη σηµασία της αποσύνδεσης του λυκείου
από την εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση,
καθώς και την ανάγκη µιας ολοκληρωµένης παιδαγωγικής διαδικασίας που θα συνδέει το
σχολείο µε την κοινωνία και θα κινητοποιεί τα ποικίλα ενδιαφέροντα των µαθητών. Ως προς
τα επαγγελµατικά λύκεια, τόνισε την ανάγκη της συστηµατικής µελέτης του ρόλου τους,
ειδικά µετά την κατάργηση πολλών δηµοφιλών ειδικοτήτων. Υπενθύµισε επίσης ότι τα
διαρκώς διογκούµενα κοινωνικά προβλήµατα επιβαρύνουν τη σχολική ζωή και συχνά
εκδηλώνονται µέσα από την αντίδραση των µαθητών στους κανόνες του σχολείου.
Οι προτάσεις του Συνηγόρου αφορούν δράσεις που συµβάλλουν στην καλλιέργεια θετικού
κλίµατος και δηµοκρατικών αξιών στο σχολείο και συνοψίζονται στα εξής:
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Πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών, επιµόρφωσή τους και λειτουργική σύνδεσή
τους µε τα σχολεία όπου υπηρετούν.
Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού - υπεύθυνου τµήµατος.
Εµπλουτισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε διαδραστικά παιδαγωγικά εργαλεία.
Συνδυασµός της κάλυψης της εκπαιδευτικής ύλης µε την παιδαγωγική ευελιξία και
την προαγωγή της συνεργατικής και βιωµατικής µάθησης.
Εξειδικευµένη ενασχόληση µε τους µαθητές που παραβιάζουν κανόνες της σχολικής
ζωής, για την κατανόηση των συµπεριφορών τους και των παραγόντων που τους
επηρεάζουν.
Παροχή κινήτρων στα σχολεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αποβλέπουν
στην βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής και την καλλιέργεια του κοινωνικού
χαρακτήρα του σχολείου.
Ενεργότερη σύνδεση των σχολείων µε τις τοπικές κοινωνίες.
Έµφαση στις οµαδικές ενδοσχολικές και (προαιρετικές) εξωσχολικές
δραστηριότητες, που διευκολύνουν την επικοινωνία και αλληλοκατανόηση µεταξύ
εκπαιδευτικών και µαθητών, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των µαθητών και
καλλιεργούν το αίσθηµα της συµµετοχής τους.
Ουσιαστική και τακτική λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων και του σχολικού
συµβουλίου και υιοθέτηση και εφαρµογή σχολικών κανονισµών σε κάθε σχολείο µε
την ενεργή συνδροµή των µαθητών.

Πιστεύοντας ότι στις σηµερινές κρίσιµες συγκυρίες ο ρόλος του σχολείου πρέπει όχι µόνο
να στηριχθεί αλλά και να αναβαθµιστεί, ο Συνήγορος του Πολίτη δήλωσε στον Υπουργό τη
διαθεσιµότητά του για συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή.
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