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Μ�ράτης ∆ηµήτρης 
Πρόεδρος ∆.Ο.Ε. 

 
 

Το�οθέτηση στο Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκ�αίδευσης  11-3-2009 

 
∆ΗΜ. ΜΠΡΑΤΗΣ: Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου θα ήθελα να σας 

θέσω την εξής ερώτηση: 

Τον �ερασµένο Αύγουστο ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, ο κ. Βερέµης, 

διατύ�ωσε τη θέση για �εριορισµό των χρόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου 

α�ό έξι σε �έντε, �ροκειµένου να εξασφαλιστεί ένα έτος το ο�οίο θα 

αξιο�οιηθεί ως �ρο�αρασκευαστικό στάδιο για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθµια Εκ�αίδευση. 

Θα ήθελα την, καταρχήν, δική σας το�οθέτηση, ως Προέδρου του ΣΠ∆Ε, 

στο συγκεκριµένο θέµα γιατί, για µας, αυτό είναι θέµα αρχής και 

συναρτάται άµεσα µε την �αραµονή µας ή µη στο ΣΠ∆Ε. 

 

Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ: Ήµουνα και εξακολουθώ να είµαι αντίθετος σ’ 

αυτή την άποψη και έχω τοποθετηθεί δηµόσια και εγγράφως. ∆εν µπορούµε να 

µειώσουµε τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ούτε να τα µετακινήσουµε 

µεταξύ των βαθµίδων.  

 

∆ΗΜ. ΜΠΡΑΤΗΣ: Η Η.∆. που µας απεστάλη, κύριε Πρόεδρε, 

περιλαµβάνει για συζήτηση έξι βασικά θέµατα. Ιδιαίτερα υπογραµµίζονται τα 

θέµατα:  

(1)Αναµόρφωση του Λυκείου,  

(2) Σύστηµα ε�ιλογής των υ�οψηφίων για ΑΕΙ-ΤΕΙ.  

Ουσιαστικά δηλαδή καλείται το ΣΠ∆Ε να συζητήσει αυτά τα δυο θέµατα.  

 Όµως, το σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, για µας 

αποτελεί οργανικό και λειτουργικό στοιχείο του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Όποιος επιδιώκει να αποκόψει και να αυτονοµήσει το σύστηµα 

πρόσβασης από τη γενική φιλοσοφία και τη λειτουργία του ελληνικού 
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εκπαιδευτικού συστήµατος ή κάνει λάθος ή επιδιώκει τη συγκάλυψη των 

ουσιαστικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει. 

 Είναι αλήθεια ότι το σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση ενδιαφέρει εκατοµµύρια µαθητές – γονείς – εκπαιδευτικούς, και 

σίγουρα πρέπει ν’ αλλάξει. Όµως, όσο συνεχίζουµε να αντιµετωπίζουµε 

αποσπασµατικά τις αλλαγές που χρειάζεται το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, 

τόσο το πρόβληµα θα διαιωνίζεται. Όλες οι κυβερνήσεις – τα τελευταία χρόνια 

– ξεκινούν τη συζήτηση για τις αλλαγές από την οροφή του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και όχι από τα θεµέλια που είναι το ∆ηµόσιο Νηπιαγωγείο. Για 

µας χρειάζεται ενιαίος εκ�αιδευτικός σχεδιασµός α�ό το Νη�ιαγωγείο 

µέχρι το Πανε�ιστήµιο.  

 Κι εδώ επιτρέψτε µου να τονίσω ότι και η σηµερινή Η.∆., την ο�οία 

καταψηφίζω, όπως κατατέθηκε, συνεχίζει να αντιµετωπίζει εντελώς 

αποσπασµατικά το όλο ζήτηµα, αφού: 

• Στην ενότητα (Α) αναφέρεται  στην αναµόρφωση του Λυκείου και 

παρακάτω, στο θέµα (5), στη συζήτηση για αναµόρφωση των αναλυτικών 

προγραµµάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (∆ηµοτικό – Γυµνάσιο). 

• Στην ενότητα (Α) υ�οθέµα (6) αναφέρεται στην επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του Λυκείου, ενώ η επιµόρφωση – που 

απουσιάζει παντελώς τα τελευταία χρόνια από την εκπαίδευση – είναι 

αναγκαιότητα και για τους 180.000 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

• Στα θέµατα (2) και (4)  αναφέρεται στην κοστολόγηση των τελικών 

προτάσεων, προφανώς για τις αλλαγές στο Λύκειο, ενώ υπάρχει ανάγκη 

συνολικής αύξησης των δαπανών για την Παιδεία, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά 

�ου οι δα�άνες είναι στο χαµηλότερο �οσοστό των τελευταίων �ενήντα 

χρόνων στην εκ�αίδευση (3,09% του ΑΕΠ).  
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Κύριε Πρόεδρε 

Ο διάλογος για την Παιδεία για να είναι ουσιαστικός και χρήσιµος δεν 

πρέπει να είναι αποσπασµατικός αλλά να συµπεριλαµβάνει όλα τα µεγάλα 

ζητήµατα της εκπαίδευσης. 

Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ στις συναντήσεις που είχε µε την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας στις 3/2/09 και στις 24/2/09 κατέθεσε συγκεκριµένο 

υπόµνηµα µε τις θέσεις του κλάδου µας για όλα τα ζητήµατα της εκπαίδευσης. 

Αντίγραφο του υ�οµνήµατος καταθέτω και στη σηµερινή συνεδρίαση του 

ΣΠ∆Ε.  

Οι βασικές κατευθύνσεις της δικής µας εκπαιδευτικής πρότασης, οι 

οποίες προτείνουµε να συζητηθούν στο ΣΠ∆Ε,  είναι οι εξής: 

• Αύξηση των δα�ανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15 

του Γ.Κ.Π. 

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς των εκ�αιδευτικών για να 

µ�ορούν να ζουν µε αξιο�ρέ�εια α�ό το µισθό τους και µόνο.  

• ∆ίχρονη υ�οχρεωτική �ροσχολική αγωγή για όλα τα �αιδιά ηλικίας 

4-6 χρόνων. Άµεση καθιέρωση της 12χρονης υ�οχρεωτικής ∆ηµόσιας και 

∆ωρεάν Εκ�αίδευσης.  

• Α�οσύνδεση του Λυκείου α�ό το σύστηµα �ρόσβασης στην 

Τριτοβάθµια Εκ�αίδευση.  

• Αναλυτικά �ρογράµµατα και βιβλία �ου να �ροωθούν την 

ολό�λευρη γνώση, την κριτική σκέψη και να υ�ηρετούν τις µορφωτικές 

ανάγκες όλων των µαθητών.  

• Συνεχής και ουσιαστική ε�ιµόρφωση όλων των εκ�αιδευτικών µε 

βάση τις µορφωτικές τους ανάγκες.  

• Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων και κάλυψη όλων των 

�ραγµατικών κενών της εκ�αίδευσης µε µόνιµους διορισµούς.  

• Μείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα (1:20 στα ∆ηµοτικά 

και 1:15 στα Νη�ιαγωγεία) 

• Στήριξη του Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου και Νη�ιαγωγείου.   
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Πιστεύουµε πως ένας ουσιαστικός διάλογος για την Παιδεία θα πρέπει 

να έχει ως στόχο την αντιµετώπιση των πολλών και οξυµµένων προβληµάτων 

της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που την υπηρετούν. Η 

άµεση επίλυση αυτών των προβληµάτων έχει για µας ιδιαίτερη σηµασία και θα 

συµβάλλει αποφασιστικά στη διεύρυνση της δηµοκρατίας και των κοινωνικών 

λειτουργιών της εκπαίδευσης.  

Για µας τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται: 

• Με µια πολιτική που στο επίκεντρό της έχει την υπεράσπιση, διεύρυνση 

και κατοχύρωση της ∆ηµόσιας Παιδείας, έναντι των επιχειρηµατικών και 

ιδιωτικών συµφερόντων, 

• Με µια πολιτική που θεωρεί τα αιτήµατα της κοινωνίας και τους αγώνες 

της, τις αγωνίες και τις ανάγκες της, ως προτάσεις που πρέπει να 

ικανοποιηθούν. 

 Κλείνοντας, θέλω να τονίσω πως, παρά το γεγονός ότι για λόγους αρχής 

είµαστε υπέρ του διαλόγου, σε καµία περίπτωση δεν είµαστε διατεθειµένοι να 

νοµιµοποιήσουµε µε τη συµµετοχή µας έναν προσχηµατικό διάλογο που θα 

έχει ως στόχο τη δηµιουργία εντυπώσεων και µόνο και στον οποίο απλά θα 

ανακοινώνονται οι προειληµµένες αποφάσεις της κυβέρνησης και της πολιτικής 

ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Ο διάλογος, για µας, έχει νόηµα όταν 

δίνει λύσεις στα �ροβλήµατα. ∆ιαφορετικά καταντά λόγος κενός 

�εριεχοµένου.   

 

Μπράτης ∆ηµήτρης  

 

                                                                                         Πρόεδρος ∆.Ο.Ε. 


