
Πόσο πίσω ακόμα; 
 

 

 
 

 
ηοσ Καθηγηηή Δρ. Γεωργίου Μαντάνη 

 

Ο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έλαο ηνκέαο πνιύ επαίζζεηνο, θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία θαη 

ηελ αλάπηπμε ελόο ιανύ. ηε ρώξα καο, δπζηπρώο, είλαη ν ηνκέαο πνπ έρεη γλσξίζεη ηε κεγαιύηεξε 

πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηδίσο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα, θαη ηηο πην πνιιέο θαη αιιόθνηεο ‘αιιαγέο’ θαη 

‘κεηαξξπζκίζεηο’.  
 

ήκεξα, βηώλνπκε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ ππνβάζκηζε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο (πξσηνβάζκηαο, 

δεπηεξνβάζκηαο, ηξηηνβάζκηαο), ζπζηεκαηηθή, πνπ βαζίδεηαη όρη ζηε ζύλζεζε απόςεσλ (εθπαηδεπηηθώλ, 

αθαδεκατθώλ, ηερλνθξαηηθώλ) νύηε ζε θαιά παξαδείγκαηα άιισλ αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ αιιά ζε 

ηδενιεςίεο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξζή παίδεπζε θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ. Μαο πάλε πίζσ.. 
 

Η αριζηεία έρεη θαηεγνξεζεί σο ‘κέγηζην θαθό’ γηα ην ζρνιείν, ηδίσο δε, γηα ηελ θνξπθή ηεο εθπαίδεπζεο, 

ην παλεπηζηήκην, εθεί δει. πνπ ζ’ όιεο ηηο ζρνιέο ηνπ θόζκνπ ππάξρεη σο αλώηεξε έλλνηα, ζηνηρείν 

επγελνύο άκηιιαο θαη ζπλαγσληζκνύ. Πξόζζεηα, ε αμηνιόγεζε ‘πνιεκηέηαη’ κε θάζε κέζν! Η ύπαξμε 

ηπρόλ ‘βαζκώλ’ θαη ‘αμηνινγηθήο βαζκνινγίαο’ λα είλαη δπλαηόλ λα κελ ππάξρεη θαζόινπ. Η θηινζνθία 

απηή, ηνπ ‘ρακεινύ πήρε’ ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο ζηα ζέκαηα ηεο εθπ/ζεο, νδεγεί ζε παξάινγεο 

απνθάζεηο· κάιηζηα βηαζηηθά, πξόρεηξα θαη ρσξίο δηάινγν κε ηνπο πιένλ αξκόδηνπο: κε ην δάζθαιν, κε 

ηνλ θαζεγεηή, κε ηνλ αθαδεκατθό, δει. ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηα 

πξνβιήκαηα (ζεκ.: δελ αλαθέξνκαη ζηνπο ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζπλήζσο είλαη δάζθαινη θησρώλ επηδόζεσλ, 

κε ηα πεξηζζόηεξα ρξόληα ηνπο εθηόο ηάμεο). Βηαζηηθά· απνθαζίδεηαη θάηη ηνλ Ινύλην θαη εθαξκόδεηαη 

άκεζα ην επηέκβξην. Δπζηαζνύλ απηά ηα πξάγκαηα; 
 

Αο παξαζέζνπκε δεηθηηθά οριζμένες απίζηεπηεο απνθάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο: 

Πρωηοβάθμια εκπαίδεσζη: α) Ο δάζθαινο-παηδαγσγόο εμνβειίδεηαη. Μπαίλεη ζην εθπαηδεπηηθό πεξηζώξην. 

Πηπρηνύρνη άιισλ εηδηθνηήησλ (κνπζηθνί, δσγξάθνη, μέλσλ γισζζώλ, θπζηθήο αγσγήο, ζεαηξνιόγνη), 

άζρεησλ κε ηε δύζθνιε παηδεπηηθή θαηάξηηζε παηδηώλ ειηθίαο 6-12 εηώλ, απνθηνύλ πξσηαξρηθό ξόιν. 

Γέκηζαλ ηα δεκνηηθά ζρνιεία κε ‘κε δαζθάινπο’. β) Έλλνηεο όπσο, ‘εξγαζία ζηελ ηάμε’, ‘εξγαζία γηα ην 

ζπίηη’ κεηώλνληαη δξαζηηθά. γ) Η εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο μεθηλά πιένλ ζηελ πξώηε ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνύ. Απίζηεπην! Παηδηά ρσξίο λα μέξνπλ ηα ειιεληθά αξρίδνπλ λα δηδάζθνληαη μέλε γιώζζα. δ) Η 

δνκή ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ αιιάδεη νινζρεξώο θαη είλαη αδύλαηε ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ ζε 45’. 

Οπζηαζηηθά θαηαξγείηαη ην νινήκεξν θαη παίδεη ξόιν θύιαμεο παηδηώλ. Οη ‘λέεο ηδέεο’ θαζηεξώλνληαη, 

απιά είλαη αληηπαηδαγσγηθέο θαη ζηεξνύληαη ινγηθήο. 
 

Δεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη: α) Πεξηνξηζκόο ησλ εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ζε 4, από 12 καζήκαηα πνπ 

ήηαλ έσο ζήκεξα ζην γπκλάζην. β) Μείσζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ζην γπκλάζην. 

Η βάζε ηεο γιώζζαο καο εμνβειίδεηαη. γ) Οη καζεηέο κε βαζκνύο 6, 7 ή 8 ζηα βαζηθά καζήκαηα, ι.ρ. 

γιώζζα, έθζεζε, ηζηνξία, καζεκαηηθά, θπζηθή, κε 19 ή 20 ζε γπκλαζηηθή, αγγιηθά, γεσγξαθία, ζα είλαη 

άλεηα πξνβηβάζηκνη καζεηέο. δ) Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα β’ θαη γ’ αλάζεζεο σξώλ γηα βαζηθά καζήκαηα, λα 

δηδάζθνληαη από άιιεο εηδηθόηεηεο θαζεγεηώλ, π.ρ. ε ηζηνξία δηδάζθεηαη από εθπαηδεπηηθνύο γαιιηθήο 

θηινινγίαο θ.ν.θ. ε) πληνληζκέλε πξνζπάζεηα εμαθάληζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθώλ (αλεπηηπρήο 

έσο ζήκεξα). 

 

Τριηοβάθμια εκπαίδεσζη: α) Σν ζύζηεκα ηεο αμηνιόγεζεο θαζεγεηώλ ΑΔΙ θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

‘θαζαηξέζεθε’ άηππα, ζησπειά. β) Οη αηώληνη θνηηεηέο μαλαγξάθηεθαλ θαη γέκηζαλ πάιη ηα ηδξύκαηα. γ) 

Σα ΑΔΙ μαλαέγηλαλ ‘ζπλερόκελα εμεηαζηηθά θέληξα’ θαη νη θνηηεηηθέο (θνκκαηηθέο) παξαηάμεηο πήξαλ 

μαλά δσή θαη άξρηζαλ ηε δξάζε ηνπο. δ) Οη θνηηεηέο έρνπλ πάιη πνιύ κεγάιν πνζνζηό ζηηο εθινγέο ησλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο. ε) ύληνκα, ζα ππάξμεη λνκνινγία όπνπ όινη νη απόθνηηνη ιπθείνπ ζα κπνξνύλ 

ειεύζεξα λα πεξλάλε ζηα παλεπηζηήκηα. ζη) Γελ επηρεηξήζεθε θακηά λέα, ινγηθή κείσζε ησλ ‘άπεηξσλ’ 



 

 

 

                     

455 ηκεκάησλ ΑΔΙ (πνιιά κε ίδην αληηθείκελν θαη απνζηνιή), ελώ ζπλάκα δόζεθε ε άλεπ νξίνπ 

δπλαηόηεηα ‘ακέηξεησλ’ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ. 
 

Οη λέεο απηέο απνθάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο έρνπλ δηθαίσο πξνθαιέζεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ 

θαη ηελ αγαλάθηεζε ησλ αγλώλ δαζθάισλ (αλεμαξηήησο πνιηηηθήο ηδενινγίαο)· ησλ δαζθάισλ πνπ 

λνηάδνληαη πξαγκαηηθά γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, κε αληδηνηέιεηα θαη αγάπε γηα ην ιεηηνύξγεκά ηνπο. Όρη 

όινπο βέβαηα. Οη ιόγνη είλαη πξνθαλείο: θάζε ηεκπέιεο ραίξεηαη! Οη έληηκνη δάζθαινη θαη νη επζπλείδεηνη 

πνλάλε. 
 

Με ζιίςε δηαπηζηώλνπκε όηη ην ππνπξγείν Παηδείαο δελ έρεη κειεηήζεη δηόινπ ηηο ‘θαιέο πξαθηηθέο’ θαη ηα 

πεηπρεκέλα ζπζηήκαηα ησλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. πνπ έρνπλ πξννδεύζεη, θαη πάεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ‘ήζζνλνο πξνζπάζεηαο’· ρσξίο ηκεκαηηθέο εμεηάζεηο ζε γπκλάζην θαη ιύθεην. ΓΔΝ 

ΔΙΝΑΙ ΓΤΝΑΣΟΝ ΣΟ 100% ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΝΑ ΟΓΗΓΔΙΣΑΙ ΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ, ΓΗΛ. ΣΗΝ 

ΚΟΡΤΦΗ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΤΡΑΜΙΓΑ. Γελ επζηαζεί απηό. Γελ έρεη ινγηθή! 
 

ήκεξα πεξηζζόηεξν από ην 70% ησλ απνθνίησλ ιπθείνπ εηζέξρεηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο 

λα γλσξίδεη επαξθώο (ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ) βαζηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο ηζηνξίαο, 

ρσξίο ζεκειηώδεηο γλώζεηο ησλ καζεκαηηθώλ, ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο, δεδνκέλν αδηαλόεην γηα 

λενεηζαθηέν θνηηεηή ζε ζρνιέο παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο. 
 

Δίλαη πξνζβιεηηθό γηα ηε ρώξα, γηα εκάο όινπο, απόθνηηνη κε 3.000 θαη 6.000 κόξηα λα εηζέξρνληαη ζηα 

ΣΔΙ θαη ηα παλεπηζηήκηα γηα λα ζπνπδάζνπλ. Πσο; Αλώηαηε Δθπαίδεπζε δελ λνείηαη έηζη, δελ ππάξρεη ζε 

θακηά ρώξα ηνπ πιαλήηε. Δίλαη πνηέ εθηθηό ν καζεηήο ησλ 10.000 ή 12.000 κνξίσλ ζε ηκήκαηα ειιεληθήο 

Φηινινγίαο, Μαζεκαηηθώλ ή Φπζηθήο λα γίλεη άξηζηνο θαζεγεηήο, κε ηόζν πξνθαλή έιιεηςε ζηνηρεησδώλ 

γλώζεσλ; Ο κέηξηνο καζεηήο ιπθείνπ ζα γίλεη μαθληθά ζην παλεπηζηήκην άξηζηνο; Πιαλόκεζα νηθηξά. 
 

Γελ αληηιακβαλόκαζηε όηη ζήκεξα πιεξώλνπκε αθξηβά ην ηίκεκα ησλ ‘κέηξησλ’ ζηελ εθπαίδεπζε· δει. 

πιεξώλνπκε παλάθξηβα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ηα πηπρία, θαλνληθά ή πιαζηά, από ρώξεο ηεο Βαιθαληθήο 

θ.α. πνπ έρνπλ ζηειερώζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ήζζνλα πξνζπάζεηα θαη δηδαθηηθή κεηξηόηεηα. Γελ είλαη ν 

ρώξνο ηεο ‘Παηδείαο’ πεδίν γηα κέηξηνπο δαζθάινπο. Απηό είλαη θαη ην κεγάιν αξλεηηθό ηίκεκα πνπ ΘΑ 

ΠΛΗΡΩΔΙ ε ειιεληθή θνηλσλία γηα ηα κεγάια ‘εγθιήκαηα’ πνπ έγηλαλ ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν ηε 

δεθαεηία ηνπ ‘80. Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηνπ ’82, όπνπ όινη αμηνινγνύληαλ (έζησ κε ειιείςεηο), 

ππήξραλ γηα ηνπο καζεηέο ζπλερείο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ζηε γ’ ηάμε ηνπ 

γπκλαζίνπ θαη ζην ιύθεην ήηαλ ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΤΣΗΜΑ πνπ έρεη γλσξίζεη ε ρώξα θαη καθξάλ ην πην 

απνηειεζκαηηθό θαη αμηνθξαηηθό ηα ηειεπηαία 60 ρξόληα. Σόηε, ην 20-25% ησλ αξίζησλ εηζάγνληαλ ζηα 

παλεπηζηήκηα. Απηό ην ζύζηεκα δελ έρεη δώζεη ζηελ αλζξσπόηεηα ηνπο πεξίπνπ 23.000 εμαίζηνπο 

εξεπλεηέο, θαζεγεηέο θαη επηζηήκνλεο παγθόζκηαο θιάζεο, πνπ ζήηεπζαλ, ή ζεηεύνπλ ζηα κεγαιύηεξα θαη 

δηαζεκόηεξα ηδξύκαηα, επηρεηξήζεηο θαη παλεπηζηήκηα ηνπ πιαλήηε; Γελ ζα κάζνπκε από ηα ιάζε καο; 
 

Ο ρώξνο ηεο ‘Παηδείαο’ δελ είλαη πεδίν θνκκαηηθώλ αληηπαξαζέζεσλ, νύηε πεδίν ‘ρακεινύ πήρε’. Σελ 

εθπαίδεπζε ηε ραξάζζνπλ θσηεηλά κπαιά, κε ηελ αξσγή αγλώλ δαζθάισλ ηεο εθπαίδεπζεο από θάζε 

βαζκίδα, όρη νη κέηξηνη. Ο ηνκέαο απηόο απαηηεί δηαξθή αμηνιόγεζε, ζπλερή θαη δηά βίνπ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, απαηηεί ‘πνιηηηθή πςεινύ πήρε’ θαη αξηζηείαο θαη πνηόηεηαο. Με ‘κέηξηνπο’ έρεηο πάληα 

κέηξηα απνηειέζκαηα. Πόζν πίζσ αθόκα; 
 

 

  Καξδίηζα, 18-10-2016  


