
 
 

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

Σχέδιο προγραµµατικών θέσεων 

 
 

 1 

Οι µεγαλύτερες σε βάθος, µακροπρόθεσµα, συνέπειες της πανδηµίας αφορούν 

τα παιδιά και τους νέους που βρίσκονται στην εκπαίδευση. Δύσκολα µπορεί να 

υπολογιστούν και µάλιστα σε µελλοντικό χρόνο οι συνέπειες και το τραύµα από 

τη διακοπή της εκπαίδευσης. 

 

Η προσπάθεια ανασυγκρότησης του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας στην 

περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εστίασε στην πολύπλευρη αναβάθµιση 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στη διαµόρφωση του Ενιαίου Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης µέσω της ενοποίησης των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, 

στη δηµιουργία των διετών προγραµµάτων σπουδών στα πανεπιστήµια σε 

συνεργασία µε τοπικούς παραγωγικούς φορείς για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, 

στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδοµών της χώρας, στην ίδρυση του 

Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙΔΕΚ) και στην αύξηση -σε 

συνθήκες σκληρής δηµοσιονοµικής εποπτείας- τόσο του προσωπικού στους 

εκπαιδευτικούς θεσµούς όσο και του συνολικού προϋπολογισµού στο σύνολο του 

υπουργείου Παιδείας γενικά, αλλά και ειδικότερα στην Έρευνα - σε ιστορικά 

υψηλά επίπεδα. 

 

Στην εκπαιδευτική πολιτική σήµερα υπάρχουν δυο επιλογές:  

 

Η µία είναι η νεοφιλελεύθερη - η παιδεία προσφέρεται ως υπηρεσία και 

υπόκειται στους νόµους της αγοράς. Οι έχοντες µπορούν να την 

αγοράσουν, οι µη έχοντες αρκούνται σε ένα σχολείο χαµηλών 

προδιαγραφών. Η πολιτική αυτή οδηγεί στην πριµοδότηση της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης έναντι της δηµόσιας. Το δηµόσιο σχολείο και το 

πανεπιστήµιο δεν καταργούνται, αλλά εγκαταλείπονται στην τύχη τους. Με 
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τον τρόπο αυτό η νεοφιλελεύθερη πολιτική επιδιώκει να προσδέσει την 

ποιότητα της εκπαίδευσης στην εισοδηµατική θέση των οικογενειών. 

Συνακόλουθα, το σχολείο και η εκπαίδευση ευρύτερα, γίνονται εργαλεία 

αναπαραγωγής των ανισοτήτων, κοινωνικού διαχωρισµού. 

 

Στην Ελλάδα οι απόπειρες εφαρµογής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 

πήραν µία ιδιότυπη εκδοχή. Στο πνεύµα της εισπρακτικής λογικής χωρίς 

επενδύσεις και ρίσκο -που χαρακτηρίζει πολλές δραστηριότητες του 

ελληνικού καπιταλισµού- έχει δηµιουργηθεί µια σχέση ανάµεσα στην ΝΔ 

και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι περισσότερες εκπαιδευτικές επιχειρήσεις 

είναι ευκαιριακές και κερδοσκοπικές και ασκούν τεράστιες πιέσεις στην 

κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία ανταποκρίνεται συχνά µε σκανδαλώδες τρόπο. 

 

Η άλλη επιλογή στην εκπαίδευση, είναι αυτή που βρίσκεται στη λογική 

των µεγάλων δηµοκρατικών και εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων στην 

Ευρώπη και της παράδοσης του ελληνικού εκπαιδευτικού δηµοτικισµού, 

αυτή που υπηρετεί το καθολικό ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα προσβάσιµο 

σε όλους. Η κεντρική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία είναι η 

ποιοτική αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης, χωρίς αστερίσκους και 

υποχωρήσεις. Η ποιοτική δηµόσια εκπαίδευση, όπου όλοι έχουν πρόσβαση 

χωρίς αποκλεισµούς εισοδήµατος, φυλής, φύλου, θρησκεύµατος και 

ειδικών αναγκών µπορεί να αποτελέσει το αποτελεσµατικό αντιστάθµισµα 

στις κοινωνικές ανισότητες. 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία θέτει την εκπαιδευτική πολιτική πρώτη 

προτεραιότητα. Θεωρεί την εκπαίδευση ως µια δυναµική επένδυση για την 

επανεκκίνηση της χώρας, την παραγωγική της ανασύνταξη, την είσοδο στη νέα 

τεχνοεπιστηµονική εποχή. Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό µοχλό προετοιµασίας 

του µέλλοντος των κοινωνιών.  

 

Η τεχνολογική επανάσταση και η τεχνητή νοηµοσύνη, επιδρούν καθοριστικά στην 

έννοια της εργασίας και αλλάζουν τον χαρακτήρα της γνώσης. Θέτουν την 

γνώση και τη διαχείριση της, στο επίκεντρό της κοινωνικής αναπαραγωγής. Οι 

εξελίξεις στην τεχνοεπιστήµη, η κλιµατική κρίση, η κρίση της πανδηµίας και οι 

αυξανόµενες ανισότητες είναι προκλήσεις που πρέπει να προσεγγιστούν ειδικά 

στον τοµέα της παιδείας µε τολµηρή σκέψη και δράση. 

 

Για να ανταποκρίνεται στις παραπάνω ανάγκες και να είναι ποιοτική η δηµόσια 

εκπαίδευση, χρειάζεται πλήρης αναδιάρθρωση των στόχων εκπαίδευσης σε 

κάθε τάξη και βαθµίδα. Χρειάζεται η διαδικασία διδασκαλίας να γίνει 

διαδικασία µάθησης και να αναβαθµιστεί ο ρόλος του δασκάλου. Σε ένα 

διαρκώς µεταλλασσόµενο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον πρέπει κάθε 

νέος άνθρωπος να µάθει να επεξεργάζεται πολλαπλές πληροφορίες και να 

εκπαιδεύει τον εαυτό του ώστε να προσαρµόζεται οµαλά και ισόρροπα στα -όλο 

και πιο συχνά- νέα δεδοµένα. 

 

Χρειάζονται σηµαντικές µεταβολές τόσο στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, όσο και στη µετεκπαίδευση τους. Χρειάζεται να δοθεί 

προτεραιότητα στην ποιοτική εκπαίδευση των περισσότερο ευάλωτων 

στρωµάτων. Χρειαζόµαστε µια εκπαίδευση που δηµιουργεί στα παιδιά 
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συνείδηση των κλιµατικών κινδύνων και θα εµπεδώνει την οικολογική 

συµπεριφορά ως κοινωνική έξη. Χρειαζόµαστε µια εκπαίδευση που αντί του 

ανταγωνισµού θα εκπαιδεύει στη κοινωνική αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια.  

 

Χρειαζόµαστε ένα εκκοσµικευµένο σχολείο, που θα κάνει πράξη το διαφωτιστικό 

πρόταγµα «της τόλµης της µάθησης», που θα σέβεται τις διαφορετικές 

πεποιθήσεις, θα ενσωµατώνει τα δικαιώµατα του πολίτη και τις δηµοκρατικές 

διαδικασίες. Χρειαζόµαστε ένα σχολείο που θα καταπολεµά την ξενοφοβία και 

τον ρατσισµό. Χρειαζόµαστε ένα συµπεριληπτικό σχολείο στο οποίο θα 

εντάσσονται αρµονικά οι πρόσφυγες και οι µετανάστες. Χρειαζόµαστε µια 

εκπαίδευση που συνεχώς µαθαίνει και αναπροσαρµόζεται στις ανάγκες της 

εποχής και των µελών της. 

 

Το σχολείο είναι µέρος της κοινότητας. Οι εκπαιδευτικές κοινότητες ενώνουν 

τους µαθητές, τους διδάσκοντες και τους γονείς, και αποτελούν πυρήνα των 

ευρύτερων κοινοτήτων της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο. Το σχολείο 

ανοίγεται και υποδέχεται την κοινότητα, η κοινότητα βοηθά το σχολείο και 

ταυτόχρονα βρίσκει σε αυτό το ιδεώδες κέντρο γύρω από το οποίο µπορεί να 

αναπτύξει το ενδιαφέρον της. Η συγκρότηση εκπαιδευτικών κοινοτήτων πρέπει 

να πάρει κινηµατικό χαρακτήρα, και η προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να 

βοηθήσει νοµοθετικά και έµπρακτα στη συγκρότησή της.  

 

Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται µόνο στα σχολεία, αλλά πρέπει να περιλάβει 

και τα πανεπιστήµια που µέσω της συγκρότησης κοινοτήτων θα αγκαλιάσουν 

τους φοιτητές τους αλλά και την κοινωνία που τα περιβάλει. Κυρίως οι 

εκπαιδευτικές κοινότητες πρέπει να παίξουν ρόλο στην ενσωµάτωση των 
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προσφύγων και των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, στην έµπρακτη δια της 

αλληλεγγύης καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Το εκπαιδευτικό 

σύστηµα, δια των κοινοτήτων καλείται να παίξει ένα ευρύτερο πολιτισµικό ρόλο 

µέσα στην κοινωνία.      

 

Η εκπαίδευση ως δικαίωµα πρέπει να παρέχεται δωρεάν και ισότιµα σε κάθε 

µέλος της σύγχρονης κοινωνίας σε οποιαδήποτε φάση της ζωής, και η Πολιτεία 

πρέπει να µεριµνά διαρκώς να λειτουργεί αντισταθµιστικά αµβλύνοντας τις κάθε 

είδους κοινωνικές ανισότητες. Το στρατηγικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 

Συµµαχία για την ανασυγκρότηση της δηµόσιας εκπαίδευσης βρίσκεται στον 

αντίποδα της πολιτικής των φραγµών και των διακρίσεων.   

 

Όσον αφορά την έρευνα και τη νέα γνώση που παράγεται στα ΑΕΙ και στα 

Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, υποστηρίζουµε σταθερά τον δηµόσιο και 

ακαδηµαϊκό χαρακτήρα της. Αντιτιθέµεθα στην εργαλειοποίηση της έρευνας µε 

τη στήριξη µόνο της λεγόµενης «χρήσιµης» έρευνας», η οποία εκφράζει τις 

αποκλειστικά πρόσκαιρες ανάγκες της αγοράς και στις ιδέες για το 

«επιχειρηµατικό Πανεπιστήµιο». Στηρίζουµε την ελεύθερη, χωρίς περιορισµούς, 

ποιοτική έρευνα σε όλα τα θεµατικά πεδία συµπεριλαµβανοµένων των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. 

 

Κεντρικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία είναι η µείωση της 

επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισµού για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

που καθιστά την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κοινωνικό προνόµιο. 

Πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την διαχείριση του ελεύθερου 

χρόνου και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των µικρών µαθητών 
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και µαθητριών, όπως η επαφή µε τον πολιτισµό, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τον 

αθλητισµό και τις ξένες γλώσσες, κατ’ ουσίαν επιφορτίζουν τον οικογενειακό 

προϋπολογισµό και εντείνουν την αναπαραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων µέσα 

στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 

 

Προγραµµατικές Προτεραιότητες 

 

▪ Εµβληµατική παρέµβαση  

 

Το σχολείο, µε την  εµπειρία της πανδηµίας αντιµετωπίζει πρωτόγνωρες 

προκλήσεις:   

 

§ Επιβάλλεται διδασκαλία σε µικρότερες τάξεις, σε κτήρια µε 

αναβαθµισµένες τις συνθήκες υγιεινής.  

§ Επιτάχυνση αλλά και σωστός σχεδιασµός του ψηφιακού µετασχηµατισµού 

της εκπαίδευσης. Να θεωρήσουµε δεδοµένο ότι η διαδικτυακή εκπαίδευση 

και η εκπαίδευση  στην τάξη θα είναι µορφές της ίδιας διαδικασίας, την 

ίδια στιγµή και δυνητικά,  εναλλακτικές και συµπληρωµατικές. Ο δάσκαλος 

δεν θα στέκεται απέναντι στον µαθητή, θα γίνεται πλοηγός, 

συµπαραστάτης, βοηθός του µαθητή. Η ψηφιακή εκπαίδευση στο θρανίο, 

και στο σπίτι, θα είναι µια διαδικασία ενιαία σχεδιασµένη. 

§ Διαδικτυακή εκπαίδευση στο σπίτι, έστω και µερική, σηµαίνει ότι κάθε σπίτι 

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει πρόσβαση στο νερό και στο 

ηλεκτρικό. Κάθε παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα µιας απρόσκοπτης 
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παρακολούθησης και συµµετοχής στα διαδικτυακά µαθήµατα, µε 

αξιόπιστο εξοπλισµό.  

§ Ψηφιακός µετασχηµατισµός της  εκπαίδευσης (που περιλαµβάνει και την 

άµεση εκπαίδευση) σηµαίνει επανασχεδιασµό των προγραµµάτων και των 

µεθόδων διδασκαλίας. Σηµαίνει υλικοτεχνικό µετασχηµατισµό του 

σχολείου - το σχολείο εργαστήριο, αλλά και ριζική µεταρρύθµιση του 

περιεχοµένου των σπουδών. Η αλλαγή του τρόπου µετάδοσης της 

γνώσης, δεν µπορεί να σηµαίνει επανάληψη παλιών µηνυµάτων, 

σχεδιασµένων για συνθήκης µιας παρελθούσας εποχής. 

 

Επιπλέον: 

 

§ Καθολική εφαρµογή του θεσµού του ολοήµερου σχολείου και 

µεταµόρφωση των σχολικών µονάδων σε «Κέντρα Ελευθέρου Χρόνου» τις 

απογευµατινές ώρες µε νέες εξειδικευµένες προσλήψεις παιδαγωγών και 

γυµναστών για αυτό το σκοπό. 

§ Η αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης αποτελεί πρώτη 

προτεραιότητα και περιλαµβάνει την εδραίωση του Επαγγελµατικού 

Λυκείου ως σχολείου ισότιµης επιλογής και την επαναθεσµοθέτηση των 

διετών προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επέκτασή τους 

στα πανεπιστήµια τη χώρας.  

§ Πρέπει να γίνει πράξη καθολικά η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση µε 

πλήρη εφαρµογή της 2χρονης προσχολικής. 

§ Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση  διαµορφώθηκε από το νέο καθεστώς του 

Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η έρευνα που 

αποτελεί το µεγάλο πλεονέκτηµα των ελληνικών πανεπιστηµίων  πρέπει 
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να στηριχθεί, να ενισχυθούν οι δοµές και οι σχέσεις έρευνας των 

πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων και να στηριχθεί η 

προσπάθεια καινοτοµικής δραστηριότητας. Η Έρευνα πρέπει να 

επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον, που είναι το υπουργείο Παιδείας. 

§ Η δωρεάν παιδεία απαιτεί διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης 

για τους φοιτητές. Χρειάζονται συνεπώς επιπρόσθετα µέτρα ενίσχυσης 

της φοιτητικής µέριµνας, σηµαντική επέκταση των φοιτητικών εστιών και 

ενίσχυση του στεγαστικού επιδόµατος.  

§ Οι νέοι ερευνητές ωφελήθηκαν από τους θεσµούς των υποτροφιών και 

των στοχευµένων ερευνητικών χρηµατοδοτήσεων. Αυτό επέδρασσε 

θετικά στην συγκράτηση επιστηµονικού δυναµικού στη χώρα και εν µέρει 

στην επιστροφή νέων επιστηµόνων από το εξωτερικό. Η συνέχιση και 

ενίσχυση αυτών των προγραµµάτων και θεσµών όπως το ΕΛΙΔΕΚ είναι 

επιβεβληµένη.  

 

Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία θα προχωρήσει στην κατάργηση της 

εξίσωσης των επαγγελµατικών προσόντων των αποφοίτων των κολεγίων µε 

αυτά των δηµόσιων πανεπιστηµίων, καθώς αναιρούν την συνταγµατική επιταγή 

του άρθρου 16. 


