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ΣυνένιευΣη
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ο υπουργό^ Ilaiôeias αποκαλύπτει τα σχέδια του
για την κατάργηση (σε πέντε χρόνια) των
πανελλαδικών εξετάσεων και Tis αλλαγές
που ετοιμάζει στα σχολικά βιβλία

Η μητέρα όλων

των μαχών
για την Ιστορία
Απ ο Γη

ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤθΑΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ μαθαίνουμε για
us μεγάλες μάχες ms ανθρωπόιτι-

Ταμπλέτε8
σία σχολεία;
Ναι. Θέλουμε να το
δούμε σοβαρά, αλλά
όχι να βιαστούμε.
Υπάρχουν πολλά θετικά
στη χρήση τους, αλλά
υπάρχουν και
Θέλουμε και
αρχίσαμε να μελετούμε
προσεκτικά τις
εμπειρίες σε άλλες χώρες
και από ορισμένες
πειραματικές
που έχουν
παρθεί στη χώρα μας.
αρνητικά.

πρωτοβουλίες

ras, αλλά η... μάχη για την Ιστορία,
που Εεκϊνησε εδώ kui αρκετά χρόviu (ήδη επί υπουργίπς Mapiénas
Γιαννάκου οτην Παιδεία και σχολικού
βιβλίου Mupius Ρεπούση). δεν
έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Kut' ακρίβεια,
τώρα μπαίνει στο τελευταίο
οτάδιό ins.
Ιστορικοί, πολιτικοί, εκπαιδευτικοί
παρατάσσονται απέναντι. . βαριά
.

οπλισμένοι, kuOiös νέο πρόγραμμα
σπουδών στην Ιστορία αναμένεται
από τη σχολική χρονιά 201Κ-19. κα9<bs και νέα βιβλία.
Αν και το υπουργείο Παιδεία
αφήνει nioco τα περί «διδaσκaλias
του εμφυλίου» σία σχολεία, ωστόσο
η κατεύθυνση είναι περισσότερο
σύγχρονη ελληνική Ιστορία και
διεθνή8 Ιστορία. Στόχος
περισσότερο

πολιτικά δύσκολθ8! Για tu nupunàνω, ο υπουργός Παιδείας Κώστας
Γαβρόγλου προαναγγέλλει ριζικές
αλλαγέβ. ενώ ήδη συντάσσει λίστα
με Tis «επαναλήψεις» ιστορικών
uvä κεφάλαιο στα σχολικά
βιβλία.
Οσο για Tis πανελλαδικές εΣεπεριόδων

τάσεις. ui^s καταργούνται! «Δεν
υπάρχει σήμερα οικογένεια που να
μην έχει μπουχτίσει με ris πανελλαδικέ8 εΣετάσειβ» λέει χαρακτηριστικά
ο υπoυpγόs Παιδείαβ, που βλέπει
για την καιάργησή tous έναν ορίζοντα
πενταετίας από σήμερα, με πρώτο

βήμα us αλλαγές που θα γίνουν σε
τρία χρόνια.
Για ums εκπαιδευτικού8, ο κ.
δηλώνει ότι οι εκλογέ8 των
αναπληρο)τών εκπαιδευτικών την
επόμενη χρονιά θα γίνουν με το περσινό
Γαβρόγλου

σύστημα.

Για us μεταπτυχιακέ8 onouôés
στην Ελλάδα Σεκινά «σαφάρι» καTaypuq^s στοιχείων και ζητά από τα

I■
Ιδρύματα να δημοσιοποιήσουν το
σύνολο των αμοιβών σε διδάσκονχεχ από μεταπτυχιακά τα τελευταία
5 χρόνια.

Στην ερώτηση «είναι μορφωμένοι
οι Ελληνεβ σήμερα;», ο υπουρYÔS Παιδείας μορφάζει κάπως... Το
σκέφτεται λίγο. Τελικά, απαντά: «Εί¬

μαστε uia Koivioviu που ενδιαφέρεται
εντυπωσιακά για την εκπαίδευση.
Ισως γιατί είμαστε μία κοινωνία που
έχει αποκτήσει την ταυτότητα της kui
μέσα unô m λογιοούνη»...

■ Ποιο είναι αυτη την περίοδο
το πρόβλημα που σας απασχολεί

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ

«Θα μπορούν να αλλάζουν γνωστικό πεδίο»
Με το περσινό
σύστημα θα γίνουν
οι προσλήψεΐ8
αναπληρωτών

■ Ενα από τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν πέρυσι είναι ο
περιορισμός των παιδαγωγικών
τμημάτων σε ένα επιστημονικό

πεδίο.

Αυτό σκεφτόμαστε ήδη να το αλλάΣουμε. Σχεδιάζουμε επίσης να
ευελιΣία στα πανεπιστήμια
και τα ΤΕΙ ώστε να μπορεί να εισάγεται
ένας φοιτητής σε ένα τμήμα,
αλλά vu παίρνει, αν θέλει, μαθήματα
και unô άλλα τμήμαΐΗ με συνηφές
αντικείμενο. Τα τμήματα των ανώτατων
ιδρυμάτων θα εμπλακούν
στη διαδικασία Tns
των φοιτητών tous και θα
μπορούν να ζητούν μεγαλύτερη
στην επιλογή συγκεκριμένων
δώσουμε

περισσότερο

επιλογής

βαρύτητα

μαθημάτων.
■

Τελικά όμως θα μπορεί ένας

νέος να σπουδάζει αυτό που θέλει;
Γιατί αυτό είναι ένα «θολό» σημείο
στο σύστημα των πανελλαδικών
εξετάσεων.
Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην
έχει μπουχτίσει με Tis πανελλαδικές
εΣετάσεις, όπως είναι σήμερα.
Ελάχιστοι σπουδάζουν αυτό που
θα ήθελαν. Και βέβαια θα πρέπει
να υπάρχουν τρόποι, κάποιοι, αφού
έχουν εισαχθεί και αφού περάσει
ένα σύντομο χρονικό διάστημα και

αποφασίσουν ότι δεν τους ενδιαφέρει
αυτό που έχουν επιλέΣει, να
μπορούν να μετακινηθούν σε συναφές
γνωστικό πεδίο. Τουλάχιστον,
όμως, vu σταματήσει το παραλυτικό
àYxos για τα παιδιά και Tis οικογένειές tous σε όλη τη διάρκεια του
Λυκείου με ένα εΣαιρετικά ακριβό
και αναποτελεσματικό σύστημα ει-

σαγωγηδ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

■ Εχουν τελικά λόγο ύπαρξης
τμήματα Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
μειωμένου ενδιαφέροντος;
Εμείς θα θέσουμε όλα τα ζητήματα
που αφορούν ιην ανώτυτη εκπαίδευση Tns χώρης kui μέση unô δύο πρόσθετους θεσμούς: του Εθνικού
Συμβουλίου

Πηιδείας και Ανθρώπινου
Δυναμικού, όπου συμμετέχουν
των εκπαιδευτικών
εκπρόσωποι

φορέων

και εκπρόσωποι των παραγωγικών
φορέων, για να εΣετάζουμε τη
σχέση των διαφόρων γνωστικών
με την ηγορά εργησίης. Ο δεύτερος
θεσμός είνηι η επιτροπή γιη tu
οικονομικά της εκπηίδευσης, ώστε να
μπορέσουμε σε μία τριετία να
τα πνελαστικά έΣοδη.
πεδίων

αντιμετωπίσουμε

■ Πάντως, στα θέματα τεχνικής
εκπαίδευσης και ειδικά στις τάξεις
μαθητείας (συνεργασίας, δηλαδή,
με επιχειρήσεις και μαθητείας των
μαθητών από νωρίς σε αυτές), εγώ
βλέπω ότι οι κυβερνήσεις του ΓΥΡΙΖΑ
ακολουθούν την ίδια ακριβώς
πολιτική με εκείνες του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δημοκρατίας...
Οχι, δεν είνηι UKpißow n ίδια. Η uvàπτυΣη ins τεχνικής παιδείας δεν μπορεί
να γίνει μόνο με όρους της αγοράς.
Otuv εμείς ανακοινώσαμε τη μαθητεία, που ήδη εφαρμόζεται σε 2.000
περιπτώσεις, μας κατηγόμησην ότι
είναι εκμετάλλευση ανηλίκων, ότι θη
ήταν χωρίς πληρωμή kui οι ησκούντες τη μηθητείη δεν θη muv uocpuλισμένοι. Στα προγράμμητη, που ήδη
upxiouv vu λειτουργούν, έχουν διαψευσθεί ηυτές οι κητηγορίες.
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αντίκρισμα Τέλος ευέλικτο πρώτο
éros στα ΑΕΙ Αυτά είναι τα ερωτήματα
που θέτουμε Συναίνεση μπορεί
και να σημαίνει όττ συμφωνούμε
ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει
να λύσουμε πριν εΣασφαλιστούν

οι όποιες συγκλίσεις
Κατάργηση των πανελλαδικών
εξετάσεων
Αλίμονο αν δεν καταργηθούν Οι
πανελλαδικές είναι ηδιάβλητες αλλά
όχι αΣιόπιστες Δεν μαθαίνει αλλά
απομνημονεύει Ξοδεύεται κοντά
στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και το
75 των υποψηφίων δεν εισάγεται
εκεί που θέλει Είναι δυνατόν να
όη ένα τέτοιο σύστημα εισα
γωγή8 είναι αΣιόπιστο ΓΓ αυτό και
θεωρούμε

θα πρέπει η εισαγωγή στα ΑΕΙ να γίνεται
με τον βαθμό απολυτηρίου το
οποίο βέβαια θα έχει αναβαθμιστεί
Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει
αμέσου αλλά από την επόμενη
χρονιά θα ανακοινωθούν
όλες εκείνες οι ρυθμίσεις
ακαδημαϊκή

Στην κατάργηση των πανελλαδικών
εξετάσεων δηλαδή συμφωνείτε
όλα τα κόμματα
Νομίζω neos όλα τα κόμματα θεωρούν
πως το σημερινό σύστημα είναι
παιδαγωγικά απαράδεκτο και
παρεμβαίνει σε μία εΣαιρεηκά
κρίσιμη περίοδο ανάτττυΣης ms προ
oconiKÔTmas των νέων με έναν τρόπο
καταστροφικό Βέβαια πρέπει να
διαμορφωθεί ένα σύστημα που να
neos

διατηρήσει το σημερινό αδιάβλητο
Ιστορία στα σχολεία
Συντάσσεται νέο πρόγραμμα σπουδών
και η διαμόρφωσή του θα
μία ευρεία συζήτηση με
ιστορικούς από ns διάφορες βαθμί
δε5 ms εκπαίδευσα
Υπάρχειδιεθνώς και στη χώρα μας
μία γόνιμη συζήτηση για Tis μεθό
ôous διδασκαλίαβ ms Ioropias Δεν
ακολουθήσει

Ο υπουργός Παιδείας

δευσα και την αυτοαίιολόγηση των
σχολείων Δεν θα αξιολογήσουμε

Κώστας

Γαβρόγλου συνομιλεί με
τη συντάκτρια της Κυριακάτικης
Ελευθερίας Μάρνυ Πα
ηαματθαίου αποκαλύπτοντας
τις αλλαγές που εξετάζονται

τώρα μεμονωμένη tous εκπαιδευ
nKoùs Η ηΣιολόγηση υπονομεύτηκε
από προηγούμενες κυβερνήσει
με μόνο σκοπό να βρεθούν διαδικα
σίες προκειμένου να απολυθούν
Επιπλέον πιστεύω ότι
δεν μπορείς να προχωράς σε μια
αΣιολόγησηβ εάν δεν
και την αΣιολόγηση ms
εκπαιδευτικοί

διαδικασία

περισσότερο στον χώρο της πολιτικής
σας ευθύνης
locos δεν περιμένετε αυτή την απά
ντηοη αλλά με απααχολεί πολύ υ

εθισμός ιων νέων otu ηλεκτρονικά
πυιχνίδια όπου tu παιδιά σκο
ιώνουν αμέτρητοι kukoûs κάθε
μέρα π ιην εμμονική εναοχόληοη με
ιον σχολιασμό όσ<ον γράφονται οτο
Facebook συχνά σε βάρος ms ανά
ιπυξης πιο ουοιαοτικ(1)ν σχέσεων
μ
προβληματίζουν πά()α πολύ Εί
vui φοβερό το πόσο έχει γιγαντωθεί
αυτό ιο πρόβλημα Σχεδιάζουμε μια
μεγάλη καμπάνια στα σχολεία Οι
δεν γνιορίζουν πώς να
oiu παιδιά τους γι αυτό το
πρόβλημα kui η évruon είναι καθημερινό
οικογένειες

μιλήσουν

φαινόμενο
Αυτό το θέμα να υποθέσω μπορεί
να φιλοξενηθεί σε μια πρώτη
προσπάθεια πολιτικός συναίνεσης
Αλλα θέματα όμως όπως η αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών
Κατ upxùs στο θέμα της αΣιολόγη
ons έχουμε πει ότι Ou Ξεκινήσουμε
unô tu 20.000 στελέχη ms εκπαί¬

περιλαμβάνει

πολιτείας Αν δεν είναι σαφείς οι
υποχρεώσει Tns πολιτείας npos τα
σχολεία και tous εκπαιδευηκούς με
ποιο ηθικό δικαίωμα θα μπορεί να
αΣιολογεί Τέλος δεν έχουν νόημα
uυτέs οι διαδικασίεβ αν δεν υπάρ
Σει ταυτόχρονα και évu σοβαρό και
αυστηρό εθνικό σύστημα επιμόρφωση
κάτι που θα ανακοινώσουμε
τον Μάιο
Στα θέματα που αφορούν τις
στο Λύκειο βλέπετε
συναίνεση
Νομίζω πιος όλοι συμφωνούμε ότι
το Λύκειο και ιδιαίτερα οι τελευταί
εs δύο ιάΣεις του δεν επιτελούν πια
κανένα σοβαρό εκπαιδευτικό έργο
μεταρρυθμίσεις

Αρχίζουμε με λιγότερα

μαθήματα

περισσότερες o>pes ανά μάθημα
πιο συνεκτική ύλη αναβάθμιση
του Λυκείου μαζί και του Τεχνικού

και Επαγγελματικού κατάργηση
των πανελλαδικών εΣετάσεων
και παράλληλη εισαγωγή otu ΑΕΙ
με βάση ένα εθνικό απολυτήριο με

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μεταπτυχιακά
δωρεάν enous

μη éxo\a£S
αλλάξει στον νόμο που θα παρουσιάσετε
για τις μεταπτυχιακές σπουδές
Τα δίδακτρα σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα
θα τα καθορίζει τυ kôotos λειτουργκις tous
όχι η ζήτηση Οι υπεύθυνοι όλων των
θα καταγράψουν τα κόστη tous
και με βάση αυτά θα κριθεί το ύψος των διδάκτρων
Τι θα

προγραμμάτων

TOUS

Υποτροφίες στα μεταπτυχιακά
Ναι Εχουμε ήδη εΣασφαλίσει κονδύλια από
τα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των μεταπτυχιακών
σπουδών
Δεν θα αποκλειστεί Kavévas φοιτητής
επειδή αδυνατεί να καταβάλει τα δίδακτρα ή
τέλη εγγραφής θα βάλουμε ένα φορολογικό
όριο για tous υποψηφίους π.χ τα 12.000
ετήσιο εισόδημα Onoios είναι κάτω από αυτά
δεν θα πληρώνει τίποτα Τα πανεπιστήμια
και τα ΤΕΙ θα παίρνουν π.χ ένα 40 από αυτή
την κατηγορία Το υπόλοιπο 60 θα πλη
ρώνει το τέλος εγγραφής που έχει καθοριστεί
Οσοι είναι κοντά στο όριο των 12.000 npos
τα πάνω θα προσφέρουν κάποιες ώρες εργα
oias σε ερευνητικό επίπεδο για να καλύψουν
Tis onouôés tous Και θα παίρνουν υποτροφίες
που σε ένα μέρος θα πληρώνονται από
το Kpàros Τέλος όποιοι έχουν υψηλά εισοδήματα
Ou πληρώνουν το ποσό που απαιτείται
μόνοι tous
Εχει όμως σημασία να πω ότι η συγκρότηση
των μεταπτυχιακών σπουδών δεν υπάρχει
για να αποκτήσουν τα ΑΕΙ πρόσθετους
nôpous ούτε και για να εΣασφαλίσουν διδάσκοντες
ένα επιπλέον οικονομικό βοήθημα
Τα μεταπτυχιακά είναι ακαδημαϊκά εγχειρήματα
και os τέτοια θα πρέπει να συζητιούνται

την ανάπτυΣη ms ανηλυηκής και κρι

Αν συναντήσετε αντιρρήσεις και κάποια
πανεπιστήμια απειλήσουν να κλείσουν τα
μεταπτυχιακά τους προγράμματα
As τα κλείσουν Αν κάποιοι δεν θέλουν να
υπολογίσουν με σοβαρότητα το kôotos ενός
μεταπτυχιακού και θεωρούν ότι τα μεταπτυχιακά
που προσφέρουν είναι ένας Tpônos κάποιοι
διδάσκοντες να αγνοούν τα προπτυχιακά
και να μη θέλουν να αΣιολογηθούν τότε με

mais σκέψης

χαρά θα δεχτούμε να τα κλείσουν

υπάρχει Kavévas λόγος να

δημιουργούνται

εντυπώσει όττ π.χ θα

αποκλειστούν

συγκεκριμένα θέματα Είναι
αστήρικτοι τέτοιοι ισχυρισμοί
Πρέπει να καταφέρουμε να μαθαίνουμε
Ιστορία χωρίς να παπαγαλίζουμε
Η Ιστορία είναι ένα γνωστικό
ανηκείμενο που προσφέρεται για

Η διδασκαλία

των

θρησκευτικών

πώς θα γίνεται την επόμενη

σχολική χρονιά
Στα θρησχευηκά θα αΣιολογηθεί στο
τέλος ms xpoviàs το φεηνό αναλυηκό
πρόγραμμα με στόχο m συγγραφή νέ
ον βιβλίων Στο μεταΣύ την επόμενη
χρονιά θα δοθεί mous μαθητές ο φάκελος
μαθητή που θα έχει ενσωματώσει
πολλά από τα νέα στοιχεία που

Με τι σύστημα θα διοριστούν οι αναπλη
ρωτές την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά
ΕπιδίωΣή μας είναι να εΣασφαλίσουμε έναν
ικανό αριθμό μόνιμων διορισμών γιατί ένα
εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να στηρίζεται
σε τόσους πολλούς αναπληρωτές οι οποίοι
βέβαια έχουν προσφέρει τόσα πολλά μέσα
από εξαιρετικά δύσκολες και εν μέρει
συνθήκες Αμεσος στόχος είναι να
ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους kui vu
απαράδεκτες

διοριστούν

ανηπληρωτές με το ίδιο σύστημϋ που
έγινε και πέρυσι

υπάρχουν στο πρόγραμμα

Φάκελος μαθηπτ στα θρησκευπ
κά Σύμφωνα με ns πρώτες σκέψεις
του υπουργείου αντί βιβλίου
θα παίρνουν οι μαθητές
έναν φάκελο που θα περιλαμβάνει
έως και 80 κείμενα από την Αγία
Γραφή και τα υπόλοιπα 20 θα είναι
Θρησκευτικών

γενικού θρησκειολογικού περιεχομένου

Με την απόφαση του ΣτΕ για τους διευθυντές
σχολείων τι θα κάνετε
Σχεδιάζουμε aKkayi s Nu μη μus Σεφύγει η
εδραίωση μιας ουσιαστικής δημοκρατίας στα
σχολεία Η καιαγραφή ηον απόψεων των δι
δασκόντο)ν cos npos την καταλληλότητο του
διευθυντή tous είναι évu σημαντικό στοιχείο
του σχολείου
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