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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: 

 

1) Χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, σημαίνει μείωση κρατικής επιχορήγησης, άρα ταχύτερη είσοδο των μεγάλων ομίλων 

μέσα σε αυτά, για όφελος των ίδιων των ομίλων. 

2) Δημιουργία των κατάλληλων εκείνων θεσμών, μηχανισμών και κινήτρων που θα εμπεδώσουν ακαδημαϊκά ιδρύματα 

αξιολογούμενα, πιο ανταγωνιστικά. Έτσι θα υπάρχει άμεση εξαργύρωση των αποτελεσμάτων με την αγορά και υποτίμηση άλλων 

αντικειμένων που δεν έχουν ενδιαφέρον π.χ. Ανθρωπιστικές σπουδές. 

3) Ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) και ελάχιστης βάσης 

εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα, πετώντας έξω ουσιαστικά όσους δεν μπορούν να «ακολουθήσουν» άμεσα, πχ φοιτητές που 

εργάζονται, που αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά κλπ. και έτσι να εντατικοποιήσει την φοίτηση. 

4) Εξίσωση των πτυχίων ΑΕΙ – ΤΕΙ με πτυχία 3ετους φοίτησης από χώρες και εκτός Ε.Ε. (με τα 3ετή πτυχία εντός ΕΕ είχε νομοθετηθεί 

από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ). Επείγουσα δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων και ανάπτυξη της 

δυνατότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως. 

5) Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου να οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, για το οποίο θα λαμβάνονται υπόψιν οι 

βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου, με διαφορετικό συντελεστή ανά τάξη. Μια σκέψη είναι ο βαθμός του απολυτηρίου να 

συνυπολογίζεται - σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον - για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. 

6) Διπλασιασμός ύλης Γ’ Λυκείου και αναθέρμανση της λογικής της Τράπεζας Θεμάτων. Ακόμα ποιο εξεταστικοκεντρικό σύστημα 

δηλαδή, ακόμα μεγαλύτερες φροντιστηριακές απαιτήσεις για να επιτευχθεί η επιτυχία, ακόμα μεγαλύτερος αποκλεισμός για 

όσους δεν έχουν την δυνατότητα. 

7) Με την προηγούμενη αλλαγή των βιβλίων έχουμε βρεθεί σε ένα σημείο που και οι ίδιοι οι δάσκαλοι, δεν μπορούν να τα 

διδάξουν, με ασκήσεις που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές κ.α. 

8) Ενίσχυση των «πρότυπων σχολείων», ως αιχμή για την κατηγοριοποίηση των σχολείων και των τμημάτων αλλά και των μαθητών. 

Η αλλαγή – σύμβολο της λογικής της- του τρόπου επιλογής του σημαιοφόρου στις παρελάσεις του δημοτικού σχολείου (ενίσχυση 

δηλαδή της αριστείας) κλπ. Μέσα από την αξιολόγηση προσπαθεί να επιφέρει το επίπεδο των αλλαγών που επιθυμεί και να 

εναρμονιστεί με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ, της Ε.Ε κλπ,, ώστε να επιτύχει αυτά που είδαμε παραπάνω. Από εκεί προέρχονται οι 

κατευθύνσεις και ουσιαστικά μας φωτίζουν το που το πάει: Αξιολογώντας τα σχολεία, επιβραβεύει και ενισχύει αυτά που 

υποτάσσονται και συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα που καταρτίζονται, που ακολουθούν τις γραμμές που έχουν χαραχθεί, 

ενισχύουν το κυβερνητικό έργο, του ΥΠΕΠΘ κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σχολείο από την περιφέρεια που έχει διοργανώσει 

και πρόκειται να πάει εκδρομή, μετά από πρόσκληση που είχε, στη βάση του ΝΑΤΟ στην Ιταλία, ώστε τα παιδιά να μάθουν πόσο 

καλό είναι το ΝΑΤΟ, πόσο μας προστατεύει, πόσο εξελιγμένο είναι κλπ.  Άρα δεν είναι τυχαίο, που τα παραπάνω μέτρα στη 

Παιδεία, καταχειροκροτήθηκαν από τον Αμερικανό πρέσβη στο πλαίσιο του «Στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ». Επιβραβεύει 

αυτά που ακολουθούν το δρόμο των χορηγών, των «πρωτοπόρων δράσεων», καθώς με αυτό τον τρόπο ξαλαφρώνει τους Δήμους, 

που ανήκει η μέριμνα των σχολείων και έχει την ευθύνη και πλέον μεταφέρουν την ευθύνη όλη σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και 

γονείς (να που έρχεται και κολλάει το «Πρότυπο Σχολείο»). Θέλει να αξιολογήσει τους μαθητές, το πόσο ανταγωνιστικοί είναι, από 

πολύ νωρίς κιόλας, εμπλέκοντας τα φροντιστήρια ακόμα και από το Δημοτικό, πόσα Erasmus ή άλλα προγράμματα ακολουθούν, τη 

στιγμή που παιδιά λαϊκών οικογενειών δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Να λοιπόν που έρχεται και κολλάει η «Αριστεία».  Θέλει να 

αξιολογήσει εκπαιδευτικούς,  χωρίς καμιά μέριμνα για ουσιαστική επιμόρφωση, με ανεπαρκή μέριμνα για συνεχή μετεκπαίδευση.  

Θέλει να τους αξιολογήσει, με βάση το πόσο ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα, πως εφαρμόζουν τις οδηγίες, πόσο καλύτερα 

μπορούν να απαξιώσουν το περιεχόμενο και όλα αυτά μια με το καρότο και μια με το μαστίγιο. 
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