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Με μία αιφνιδιαστική κίνηση, χωρίς διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, και 

κατόπιν της σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ, δημοσιεύθηκε η «εμπνευσμένη 

απόφαση» σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου. 

Μετά την καταστροφική πολιτική της κατάργησης των εξετάσεων στα 

περισσότερα μαθήματα του Γυμνασίου, έρχεται η σειρά του Λυκείου.  

Προφανώς, εμπνευστές της πρότασης από την ηγεσία του ΙΕΠ, μετά τις 

‘επιτυχείς΄ προτάσεις τους, που μετέτρεψαν το Γυμνάσιο σε μια άχρηστη 

εκπαιδευτική βαθμίδα και ένα τρίχρονο parking παιδιών, έβαλαν στο 

στόχαστρο το Λύκειο, του οποίου  την διάλυση με περισσή ενάργεια 

απεργάζονται. Είναι φανερό ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε 

η μέση εκπαίδευση να παράγει εξειδικευμένους εργάτες με πτυχία δήθεν 

επαγγελματικής επάρκειας μόνο. Η οπισθοδρόμηση είναι πρωτοφανής. 

 Η χώρα βρίσκεται εδώ και σχεδόν μία δεκαετία σε μια άνευ προηγουμένου 

οικονομική κρίση, από όπου μπορεί να διαφύγει μόνο αν επενδύσει στη 

γνώση και την καινοτομία. Όσοι συμφωνήσουν στη διάλυση του Λυκείου θα 

είναι υπόλογοι στις επόμενες γενιές, γιατί θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της 

Ελλάδας. 

 Είμαστε αντίθετοι σε ένα σχολείο της αμάθειας και της “μη γνώσης”, το 

οποίο φαίνεται να βρίσκει θερμούς υποστηρικτές στην ηγεσία του σημερινού 

ΙΕΠ του κυρίου Κουζέλη. 

Η ελληνική οικογένεια πάντα είχε και έχει ως προτεραιότητα τη μόρφωση των 

παιδιών της, προτεραιότητα που δεν έχει αλλάξει ακόμα και στους δύσκολους 

καιρούς που περνά η κοινωνία μας. Αν θα αναγνωρίζαμε  ένα πλεονέκτημα 

σήμερα στην Ελλάδα, είναι ότι ακόμα υπάρχει μια δημόσια εκπαίδευση, η 

οποία δίνει την δυνατότητα στους νέους, ανεξάρτητα από την οικονομική και 

κοινωνική τους κατάσταση, να αποκτήσουν μόρφωση και τους παρέχει το 

απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για να προχωρήσουν όχι μόνο στην 

Ελλάδα, αλλά κι αν χρειαστεί, και στις χώρες του εξωτερικού, όπως δυστυχώς 

απέδειξε η φυγή 500 000 νέων επιστημόνων. 

Με ποιο επιχείρημα άραγε μπαίνουν στο περιθώριο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και της εκπαιδευτικής αξιολόγησης τα μαθήματα των θετικών 



επιστημών; Υπάρχουν σήμερα μαθητές που δεν προάγονται εξαιτίας των 

θετικών μαθημάτων; Πού συζητήθηκαν όλα αυτά και ποιοι σχετικοί 

επιστήμονες συμμετείχαν και τα υποστήριξαν; Είναι για την Ελλάδα του 21ου 

αιώνα διαφορετικά τα κριτήρια για μια  αποτελεσματική εκπαίδευση από ότι 

για τις άλλες χώρες για τις οποίες τόσο η UNESCO, όσο και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση συνιστούν αύξηση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, ώστε να 

υπάρξει βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη;   

Πολύ φοβόμαστε ότι “κλειστές ομάδες” δήθεν προοδευτικών παιδαγωγών, 

που ελάχιστη σχέση έχουν με την πραγματικότητα της σημερινής 

εκπαίδευσης, κάνουν κυριολεκτικά “ό,τι τους κατέβει”, με γνώμονα ό,τι 

δυσκόλευε τους ίδιους όταν ήταν μαθητές και αυτό είναι το καλό σενάριο. Το 

κακό είναι να πρόκειται για μια εσκεμμένη και προγραμματισμένη επίθεση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να πάψει να εξομαλύνει τις ανισότητες και να 

μετατρέψει την πλειοψηφία του μη προνομιούχου μαθητικού πληθυσμού, σε 

εγκλωβισμένο και χειραγωγήσιμο εργατικό δυναμικό χαμηλής εξειδίκευσης. 

Η πρόταση δεν αντέχει σε καμία απολύτως κριτική. Μετά την επίθεση στις 

Φυσικές Επιστήμες, που συνεχίζεται με μανία και δε φαίνεται να κα  ταλαγιάζει 

με τίποτα, ήρθε και η σειρά των υπολοίπων επιστημών, με μοναδική εξαίρεση 

την Κοινωνιολογία του Προέδρου του ΙΕΠ.  

Οι νέες εξαγγελίες για τις ενδοσχολικές εξετάσεις στο Λύκειο επαληθεύουν τις 

ανησυχίες μας για την τύχη αυτής της πολύτιμης βαθμίδας εκπαίδευσης και 

επαναφέρουν το αίτημα για συνολικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης. 

Η « κοπτορραπτική» λογική της «ομάδας σοφών» του ΙΕΠ, που είχαμε 

εγκαίρως επισημάνει ως ΕΕ, όχι μόνο δεν θεραπεύει τις παθογένειες του 

υφιστάμενου Λυκείου και την απαξίωση της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά 

επιπροσθέτως,  προχωρά σε αποδόμηση. Η μείωση του εξεταστικού φορτίου, 

αν δε στοχεύει σε στρατηγικές απομάθησης των μαθητών, προυποθέτει 

επανασχεδιασμό της αξιολόγησης, και με εναλλακτικά, αξιόπιστα εργαλεία, 

καθώς και εγκαιρες παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, κατεξοχήν 

αρμοδιότητες του ΙΕΠ. Αντ΄ αυτού , χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε κινήσεις 

αιφνιδιασμού που το μόνο που μπορούν να «υποσχεθούν»  είναι η διάλυση 

της κουλτούρας αξιολόγησης. Μπορούν άραγε αυτές οι αλλαγές να 

υποστηρίξουν τις αλλαγές στο εξεταστικό για την πρόσβαση στην 

Τριτοβάθμια; 

Οι Επιστημονικές Ενώσεις των Φυσικών Επιστημών θα αντισταθούν με 

κάθε τρόπο και με κάθε μέσο στις εμμονές, όπως αυτές διατυπώνονται μέσω 

αυτής της πρότασης με στόχο να αποτρέψουν την αποδόμηση του 

μορφωτικού και κοινωνικά εξισορροπητικού χαρακτήρα του  

εκπαιδευτικού συστήματος. 
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