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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα, εισήχθη σε δηµόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόµου µε τίτλο «Αναδιάρθρωση
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Λοιπές ∆ιατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων». Με αυτή την αφορµή, ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας ήδη συµπληρώσει
10 έτη στην άσκηση της αποστολής του Συνηγόρου του Παιδιού και έχοντας πολύπλευρα
συνεργασθεί µε την ηγεσία και µε υπηρεσίες του Υπουργείου σας, επιθυµεί µε την παρούσα
να θέσει υπόψη σας συνοπτικά ορισµένες διαπιστώσεις και προτάσεις της Αρχής που
σχετίζονται µε την λειτουργία των λυκείων.
Είναι σηµαντικό να επιτευχθεί η αποσύνδεση του Λυκείου από τον στόχο της
εισαγωγής σε ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση. Επισηµαίνουµε την ανάγκη, που συγκλίνει
τόσο µε τους σκοπούς του σχολείου όσο και µε τις επιθυµίες της σχολικής κοινότητας,
µαθητών και εκπαιδευτικών, µιας ολοκληρωµένης παιδαγωγικής διαδικασίας που, εκτός από
γνώσεις θα προσφέρει, τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες, θα προάγει και θα κινητοποιεί τα
ποικίλα ενδιαφέροντα των µαθητών. Αυτό προκύπτει από την πληθώρα συζητήσεων που
έχουν λάβει χώρα κατά τις επισκέψεις του Συνηγόρου σε σχολεία της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, µε την ευκαιρία της διαβούλευσης για το νέο Λύκειο, ο
Συνήγορος θεωρεί σηµαντικό να δοθεί επαρκής έµφαση στις παιδαγωγικές διαδικασίες που
προάγουν την επικοινωνία και τον διάλογο, την ελεύθερη µάθηση, την βιωµατική
εκπαίδευση, την προσωπική έκφραση, τον προβληµατισµό για τα σύγχρονα κοινωνικά
ζητήµατα που απασχολούν τους νέους, την συµµετοχή σε ελκυστικές δηµιουργικές οµαδικές
δραστηριότητες, την καλλιτεχνική έκφραση, την σωµατική άσκηση, την αγωγή υγείας, την
ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήµατα και την γενικότερη σύνδεση του σχολείου µε
την κοινωνία, που έχουν αναδειχθεί ως πρωτεύουσες ανάγκες της µαθητιώσας νεολαίας.
Στην παρούσα επιστολή δεν τίθεται ζήτηµα σχολιασµού των αλλαγών στα µαθήµατα
και την οργάνωση σπουδών. Είναι πάντως σκόπιµο, να υπάρξει σοβαρή και συστηµατική
µελέτη του ρόλου των επαγγελµατικών λυκείων, και της σχέσης τους µε άλλες βαθµίδες
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ώστε να προσφέρουν αξιόπιστη διέξοδο σε µεγαλύτερο αριθµό

µαθητών. Και τούτο ιδιαίτερα µετά την κατάργηση δηµοφιλών ειδικοτήτων που πλέον δεν
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο σπουδών των επαγγελµατικών λυκείων, γεγονός που έχει
προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία σε όσους είχαν την πρόθεση να κατευθυνθούν σε αυτές.
Ενόψει και της δυσµενούς οικονοµικής και κοινωνικής συγκυρίας, όπου ο ρόλος του
σχολείου αποκτά κρίσιµη σηµασία, θέτουµε συνοπτικά υπόψη σας ορισµένες προτάσεις που
έχουν προκύψει από τις συζητήσεις και αντίστοιχες δράσεις της Αρχής µε τους µαθητές και
τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο άσκησης της αποστολής της ως Συνήγορος του Παιδιού:
•

•

•

•

•

•
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Η πολύπλευρη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, η λειτουργική σύνδεση τους µε τα
σχολεία στα οποία υπηρετούν, η διαρκής επιµόρφωση και η επιστηµονική καθοδήγησή
τους, αποτελούν κρίσιµα στοιχεία που συµβάλλουν στην ποιότητα της παιδαγωγικής
σχέσης µε τους µαθητές τους
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υπεύθυνου τµήµατος είναι κρίσιµος και χρειάζεται να
ενισχυθεί περαιτέρω, µε ανάθεση σε αυτόν αρµοδιοτήτων υποστήριξης των
εκπαιδευτικών στόχων και της πορείας των µαθητών σε οµαδικό και ατοµικό επίπεδο
κατά την διάρκεια της χρονιάς.
Η κάλυψη της εκπαιδευτικής ύλης πρέπει να συνδυάζεται µε την ευελιξία της
παιδαγωγικής σχέσης (εκπαιδευτικών – µαθητών) και την ανάπτυξη ελεύθερης
επικοινωνίας, ανταλλαγής προβληµατισµών, πρωτοβουλίας έρευνας πηγών και
γενικότερα να αποτελεί µια συνθετική γνωστική διαδικασία.
Ο εµπλουτισµός της διδακτικής διαδικασίας µε ποικίλα διαδραστικά παιδαγωγικά
εργαλεία, που προάγουν την συνεργατική και βιωµατική µάθηση, λειτουργεί ως στοιχείο
ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των µαθητών και οφείλει στη σύγχρονη εποχή να είναι
βασικό στοιχείο της.
Η σοβαρή επιβάρυνση της σχολικής ζωής από τα δραµατικά διογκούµενα κοινωνικά
προβλήµατα (αποξένωση, φτώχεια, ανεργία γονέων, οικογενειακές δυσλειτουργίες, βία,
ρατσισµός, διάδοση της χρήσης ουσιών και των εξαρτήσεων, κ.α.) που συχνά
εκδηλώνονται µέσα από τη µη συµµόρφωση µαθητών στους κανόνες της σχολικής ζωής,
πρέπει να αντιµετωπίζεται, σε συνεργασία και µε ειδικούς. Είναι απαραίτητη η ενδελεχής
ενασχόληση µε τους µαθητές που παραβιάζουν τους κανόνες, για την κατανόηση των
συµπεριφορών τους και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Όποτε έχει γίνει αυτό, τα
αποτελέσµατα είναι ευεργετικά τόσο για τους ίδιους τους εµπλεκόµενους µαθητές όσο
και για την ευρύτερη σχολική κοινότητα.
Είναι κρίσιµο να παρέχονται στον µέγιστο δυνατό βαθµό δυνατότητα και κίνητρα στις
σχολικές µονάδες να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας της
σχολικής ζωής, την ενδυνάµωση της συµµετοχής όλων των µελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας, την ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων, την καλλιέργεια του κοινωνικού
χαρακτήρα του σχολείου, την διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων, τη συνεργασία
µε υπηρεσίες και γενικότερα την λειτουργική σύνδεση των σχολείων µε τις τοπικές
κοινότητες.
Το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται ενεργότερη σύνδεση µε την κοινωνία, κατανόηση εκ
µέρους των µαθητών των δηµοκρατικών και θεσµικών λειτουργιών, συνειδητοποίηση των
δικαιωµάτων αλλά και των ευθυνών τους, αλλά και των θεσµών που υποστηρίζουν την
άσκηση των δικαιωµάτων, τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Η ανάπτυξη οµαδικών ενδοσχολικών αλλά και (προαιρετικών) εξωσχολικών
δραστηριοτήτων µε επίκεντρο το σχολείο, λειτουργεί επωφελώς σε πολλά επίπεδα:
ανάπτυξη διαδικασιών επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης µε τους εκπαιδευτικούς,
καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης, ενίσχυση των ενδιαφερόντων των µαθητών και
συνακόλουθη κινητοποίησή τους µε θετική επένδυση στη σχολική ζωή και την

εκπαιδευτική διαδικασία, κοινωνικοποίηση σε οµαδικές δραστηριότητες (καλλιτεχνική
έκφραση, σωµατική άσκηση, δράσεις που καλλιεργούν το αίσθηµα συµµετοχής και
ανάδειξης της προσωπικής τους αξίας). Ενδυναµώνουν την αυτοπεποίθησή τους, βοηθούν
την καλλιέργεια δεσµών µεταξύ τους και την εκτόνωση των εντάσεων που βιώνουν, µε
δηµιουργικό τρόπο, όπως άλλωστε έχει αποδείξει η σχετική εµπειρία. Για τους λόγους
αυτούς οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να είναι ενταγµένες στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών, ανάλογα και µε τις δεξιότητες και το
ενδιαφέρον τους. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες θα µπορούσαν να καλυφθούν µε
την πρόβλεψη ένταξής τους στο υποχρεωτικό σχολικό πρόγραµµα, ίσως µε την µορφή της
ευέλικτης ζώνης που προβλέφθηκε παλαιότερα, αλλά ουδέποτε εφαρµόστηκε στην
πράξη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρόσφατη εµπειρία των ερευνητικών εργασιών (projects),
σύµφωνα µε µαρτυρίες των ίδιων των µαθητών, ήταν από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες
παιδαγωγικές διαδικασίες του λυκείου. Παρείχε στους µαθητές τη δυνατότητα να
ενεργοποιηθούν σε θεµατικά πεδία ενδιαφέροντός τους και ακολούθως να παρουσιάσουν και
να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε τα προϊόντα των εργασιών τους.
Τέτοιου τύπου δράσεις συµβάλλουν στη δηµιουργία θετικού σχολικού κλίµατος και
καλλιέργειας των αξιών της δηµοκρατίας, που είναι παράγοντες εξαιρετικά κρίσιµοι για
την προαγωγή του αλληλοσεβασµού στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για το σκοπό
αυτό, έχουµε ήδη επισηµάνει τη σηµασία της υιοθέτησης και εφαρµογής σχολικών
κανονισµών σε κάθε σχολείο, µε την ενεργή συνδροµή των µαθητών, και της τακτικής και
ουσιαστικής λειτουργίας των προβλεπόµενων οργάνων, όπως των µαθητικών κοινοτήτων και
του σχολικού συµβουλίου.
Στις σηµερινές κρίσιµες κοινωνικές και οικονοµικές συγκυρίες το σχολείο αποτελεί
ένα θεσµό που επιβάλλεται όχι µόνο να στηριχθεί αλλά και να αναβαθµιστεί στην
κατεύθυνση που προαναφέρθηκε.
Καταλήγοντας, εν όψει και της συµµετοχής του Βοηθού Συνηγόρου για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού στο Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του
Εκφοβισµού, σας δηλώνουµε τη διαθεσιµότητα της Αρχής για συνεργασία και περαιτέρω
συζήτηση επί των παραπάνω προτάσεων όπως και όλων των µέτρων που µπορούν να
συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία των σχολείων.

Με τιµή,

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη

