
Η µεγάλη ανάγκη για Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση 

Πέρασε ήδη ένας χρόνος. Έγινε τόσο µεγάλος ντόρος για τα δίκαια αιτήµατα των 
εκπαιδευτικών (που στηρίξαµε όπως κάθε δίκαιο εργασιακό δικαίωµα) και ολόκληρη η χώρα 
παρακολουθούσε εµβρόντητη µέχρι και την υστάτη, µη γνωρίζοντας αν καν θα ανοίξουν τα 
σχολεία. Από την πρώτη στιγµή τονίσαµε την ανάγκη να προχωρήσουµε σε µια 
ολοκληρωτική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και ευκαιρίας δοθείσης να 
ανοίξει ο διάλογος για το εκπαιδευτικό µοντέλο και φιλοσοφία στη χώρα µας.  

Πέρασε ήδη ένας χρόνος. Αναδείχτηκε η ανάγκη ασφάλειας και περιφρούρησης των 
σχολείων. Εµείς βάλαµε κάγκελα και κτίσαµε ψηλούς τοίχους, ενίοτε κόβοντας και δέντρα. 
Αναδείχτηκε η ανάγκη µέτρων για θέµατα ασφάλειας και υγείας, ειδικά όσο αφορά έργα 
εγκαταστάσεων σε σχολικές µονάδες και την έλλειψη κλιµατιστικών σε περιόδους καύσωνα. 
Εµείς είπαµε θα το πράξουµε για νέα σχολεία που θα κτιστούν. 

Αναδείχτηκε η έλλειψη ειδικής αγωγής στη µέση εκπαίδευση, η έλλειψη ψυχολόγων και 
νοσηλευτών. Η έλλειψη σωστής επαγγελµατικής καθοδήγησης των µαθητών. Το αν θα 
έχουµε τετράµηνα ή όχι. Το αν θα αξιολογούµε καθηγητές και µαθητές και µε πιο 
τρόπο.  Νεανική παραβατικότητα, ρατσισµός, µπουλινγκ. Προβλήµατα που προϋπήρχαν, 
αλλά που δεν αντιµετωπίστηκαν. Πέρασε ήδη ένας χρόνος... Αναµφίβολα δεν µπορούν όλα 
τα προβλήµατα να λυθούν σε ένα χρόνο. Αναµφίβολα πρέπει να µπουν προτεραιότητες. 
Είµαστε όµως έτοιµοι;   

Οφείλει η Πολιτεία να ανοίξει άµεσα τον κοινωνικό διάλογο για αλλαγή του εκπαιδευτικού 
µας µοντέλου και της εκπαιδευτικής µας φιλοσοφίας. Ως επιτακτική, αδήριτη, ανάγκη και 
προτεραιότητα. Ήρθε ο καιρός να µετακινηθούµε από το γνωσιοκεντρικό µοντέλο 
µηχανικής µάθησης και αποστήθισης και να δηµιουργήσουµε ένα µοντέλο πιο σύγχρονο και 
αποδοτικό. Ένα µοντέλο που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη και δεξιότητες όπως τη 
σύνθεση και την ανάλυση. Ένα µοντέλο βασισµένο στην έρευνα, σε βιωµατικά εργαστήρια, 
σε πρακτική εξάσκηση. Με ανεπτυγµένη την τεχνική εκπαίδευση, µε ενισχυµένη την ειδική 
εκπαίδευση (ειδικά στα γυµνάσια), µε περισσότερη έµφαση στη διασύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και τη σωστή καθοδήγηση των νέων µας. Με ορθότερη 
αξιοποίηση των πόρων, αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής. Με σταδιακή 
ολοκληρωτική εφαρµογή του ολοήµερου σχολείου, ενίσχυση και επιµόρφωση του 
ανθρώπινου δυναµικού µας. Ένα ολοκληρωτικό, σύγχρονο και παραγωγικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα.  

Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στοιχεία που δείχνουν ότι πατώσαµε σε θέµατα έρευνας και 
καινοτοµίας, θα πρέπει πρώτα να στραφούµε στην εκπαίδευση µας. Όταν η ανεργία στους 
νέους αγγίζει το 25%, πρέπει να στραφούµε στην εκπαίδευση µας. Όταν η νεολαία δεν 
συµµετέχει ή αποκλείεται από το να συµµετέχει στα κοινά, πρέπει να στραφούµε στην 
εκπαίδευση µας. Όταν κοινωνικά αδρανούµε και δεν προοδεύουµε, πρέπει να στραφούµε 
στην εκπαίδευση µας. Όταν οι έξωθεν παρεµβάσεις, η γραφειοκρατία και η 
αναποφασιστικότητα επηρεάζουν το µέλλον των παιδιών µας και κατ’ επέκταση της χώρας 
µας, πρέπει να δράσουµε. 

Το µήνυµα, θεωρώ, είναι ξεκάθαρο. 
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