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Αντιφάσεις και διλήµµατα στην εκπαιδευτική πολιτική 

 
 
«Αν µείνουνε τα πράγµατα όπως είναι 
είσαστε χαµένοι. 
Φίλος σας είναι η αλλαγή 

η αντίφαση είναι σύµµαχός σας. 
Από το Τίποτα 

πρέπει κάτι να κάνετε, µα οι δυνατοί 
πρέπει να γίνουνε τίποτα.  

Αυτό που έχετε, απαρνηθείτε το και πάρτε  
αυτό που σας αρνιούνται» 

 
Μπ. Μπρέχτ 
 
Έχουµε συνηθίσει µια εισήγηση να παρουσιάζεται χρησιµοποιώντας την 
απαγωγική µέθοδο, όπως συνήθως δοµείται και η παραδοσιακή διδασκαλία 
στο Ελληνικό σχολείο. Θα έπρεπε δηλαδή να ξεκινήσω από τις θεωρητικές 
πολιτικές προσεγγίσεις και το διεθνές πλαίσιο, να συνεχίσω µε τις 
ιδιαιτερότητες της χώρας µας και στη συνέχεια να προσπαθήσω να 
ερµηνεύσω τα προβλήµατα και να προτείνω επιµέρους λύσεις.  
Προτιµώ όµως να ξεκινήσω επαγωγικά. ∆ηλαδή από τα προβλήµατα που 
υπάρχουν στα σχολεία, να διερευνήσω τις δυνατές επιλογές, να 
προσπαθήσω να τις εξηγήσω πολιτικά και να τις εντάξω στις ιδιαιτερότητες 
της Χώρας. Όχι µόνο για να αναδείξω στην πράξη την ανάγκη 
χρησιµοποίησης αυτής της µεθόδου η οποία  προσελκύει αποδεδειγµένα 
µαθητές των οποίων το µαθησιακό προφίλ δεν είναι συµβατό µε την 
παραδοσιακή διδακτική πρακτική. Κυρίως γιατί η απόφασή µου να παρέµβω 
στη σηµερινή εκδήλωση «προέρχεται από τα κάτω». Κυρίως από την 
εµπειρία µου από τις επισκέψεις στα σχολεία και τις συζητήσεις µε καθηγητές 
αλλά και µαθητές, στο πλαίσιο Σχολικών Συµβουλίων, Παιδαγωγικών 
Συνεδριάσεων και Συµβουλίων Τάξης (τµήµατος) στα οποία έχω κληθεί ή έχω 
προκαλέσει.  
Η εξέλιξη της κατάστασης στα σχολεία ειλικρινά µε φοβίζει. Η συνεχής 
απαξίωση του σχολείου,  η αυξανόµενη αδιαφορία των µαθητών και κυρίως η 
απογοήτευση µέχρι σηµείου απόγνωσης των καθηγητών που σέβονται τη 
δουλειά τους,  χρόνο µε το χρόνο δηµιουργεί ένα εκρηκτικό µίγµα και φοβάµαι 
ότι τα χειρότερα δεν τα έχουµε δει ακόµη.  
∆εν θα αναφερθώ στα αίτια της κατάστασης αν και συµφωνώ απολύτως ότι 
από αυτά πρέπει να ξεκινάµε, γιατί νοµίζω ότι το να επικεντρωνόµαστε σε 
αυτά, πολλές φορές χάνουµε την τρέχουσα πραγµατικότητα, ή µε τα λόγια του 
Μπρεχτ:  
«Είδα πολλούς που η γνώση των κακών αιτίων, τους εµπόδισε να 

πολεµήσουν τις κακές συνέπειες».  

 



Ποιο είναι το βασικό «εµφανές» πρόβληµα στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

 
Η αδιαφορία µεγάλου αριθµού µαθητών, η απαξίωσή του από την πλειοψηφία 
των µαθητών και των γονέων,  η  απογοήτευση των περισσότερων 
καθηγητών, η αίσθηση απαξίωσης της δουλειάς τους και αδυναµίας τους να 
παρέµβουν σε επίπεδο σχολείου για αλλαγή της κατάστασης.  
 
Είναι δυνατόν να αλλάξει το σχολείο στο πλαίσιο ενός δοσµένου 

οικονοµικού συστήµατος; 
Θεωρητικά, ναι, καθώς η γνωστή διαλεκτική σχέση βάσης και 
εποικοδοµήµατος εµπεριέχει και τη σχετική αυτοτέλεια του δεύτερου, το οποίο 
µπορεί µάλιστα να επηρεάσει καθοριστικά και την οικονοµική βάση.  
 
Θέλουµε ένα ελκυστικό σχολείο; Η λύση του «εµφανούς» προβλήµατος 
της αδιαφορίας και απαξίωσης του σχολείου µας ενδιαφέρει; 
Κατ’ αρχήν ναι. Μόνο ένα ενδιαφέρον και ελκυστικό σχολείο είναι σε θέση να 
παρέµβει και να συµβάλει στην αναίρεση των κοινωνικών ανισοτήτων, να 
προετοιµάσει τους αυριανούς πολίτες ώστε να είναι σε θέση να αναζητούν 
εναλλακτικές κοινωνικές λύσεις.  
 
Πως µπορούµε να κάνουµε ενδιαφέρον το σχολείο;  

 

Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, όχι ως προς τις δυνατότητες. Στο σηµείο που 
βρισκόµαστε µπορούµε σχετικά εύκολα να βρούµε τρόπους να βελτιώσουµε 
το ενδιαφέρον των µαθητών (ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, χρήση 
εποπτικών µέσων κλπ). Κυρίως όµως µας ενδιαφέρει το περιεχόµενο.  
Οι περισσότεροι µαθητές για παράδειγµα θεωρούν ιδιαίτερα ελκυστικές 
δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την επιχειρηµατικότητα, στη βάση 
πρακτικών εφαρµογών. Στην Τεχνολογία της Β΄ Λυκείου υπάρχουν πολλοί 
καθηγητές οι οποίοι, µέσα από την έρευνα αγοράς για ένα προϊόν, την 
κατασκευή του, το marketing  και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων, 
καταφέρνουν να ενεργοποιήσουν το σύνολο των µαθητών, αξιοποιώντας τα 
ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητές τους.  
 
Είµαστε ευχαριστηµένοι από αυτό ή διαφωνούµε; ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι, 
µέσα από βιωµατική δραστηριότητα, άρα ιδιαίτερα έντονη εµπειρία, εισάγεται 
η επιχειρηµατικότητα στα σχολεία µε κίνδυνο να αναγορευθεί το κέρδος ως 
υπέρτατη επιδίωξη της κοινωνίας.  
Για φανταστείτε όµως η παραπάνω δραστηριότητα να επεκταθεί σε 
ενδιαφέροντα κοινωνικά ζητήµατα, δίνοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να 
έρθουν σε «ζωντανή» επαφή τις ιδέες του συνεταιρισµού, της κοινωνικής 
διάθεσης των κερδών, της χρήσης µη µεταλλαγµένων προϊόντων, της υγιεινής 
και ασφάλειας στην παραγωγή, του κύκλου ζωής των προϊόντων και των 
συσκευασιών, της διερεύνησης δυνατοτήτων διανοµής µέρους των προϊόντων 
ή των κερδών για οικονοµικά αδυνάτους, του τεράστιου κόστους της 
διαφήµισης το οποίο πληρώνει ο καταναλωτής και διαφοροποιεί σηµαντικά 
την ανταλλακτική αξία από την αξία χρήσης κλπ.   
Υπάρχει καλύτερη δραστηριότητα για να έρθουν σε επαφή οι µαθητές µε τις 
παραπάνω έννοιες; Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ακολουθήσουµε τις 



παροτρύνσεις του Γλυνού που υποστήριζε ότι το σχολείο πρέπει να βιώνει και 
να ανατροφοδοτείται από τις εµπειρίες της κοινωνίας και της εργασίας και να 
µην περιορίζεται στην αποστειρωµένη γυάλα του, όπως επιδιώκει η κυρίαρχη 
τάξη που επιθυµεί µε αυτήν την «αποστείρωση» να ελέγχει την εκπαίδευση; 
 

Σχολική αποτυχία, αναίρεση κοινωνικών ανισοτήτων 

 

Στο Ελληνικό σχολείο επικρατεί µια ιδιόµορφη σχολική αποτυχία η οποία δεν 
είναι πάντοτε εµφανής µέσα από τις µετρήσεις, γιατί υποκρύπτεται από την 
ελαστικότητα της αξιολόγησης η οποία έχει επιβληθεί θεσµικά αλλά και στην 
πράξη. Ουσιαστικά το σχολείο αδυνατεί να αναιρέσει τις κοινωνικές 
ανισότητες (οικονοµικές, µορφωτικές, περιφερειακές, δηµοκρατικής 
διαπαιδαγώγησης, δηµιουργικής αξιοποίησης της κοινωνίας της γνώσης κλπ).  
Οι εκπαιδευτικοί, αντιλαµβανόµενοι ότι το σχολείο αδυνατεί να ανταποκριθεί 
στην  αναίρεση των κοινωνικών ανισοτήτων, δρουν «διορθωτικά» στις 
αδυναµίες του σχολείου µε την ελαστικότητα της αξιολόγησης, υποκινούµενοι 
ίσως και από την αίσθηση της συλλογικής ευθύνης ότι το σχολείο δεν έχει 
κάνει ό,τι πρέπει για κάποιους µαθητές. Αυτούς δηλαδή που το έχουν 
µεγαλύτερη ανάγκη.  
Τα αποτελέσµατα της ιδιότυπης αυτής αναίρεσης των βασικών επιδιώξεων 
που πρέπει να έχει ένα σχολείο, εµφανίζονται ανάγλυφα στην Επαγγελµατική 
εκπαίδευση, όπου οι καθηγητές απορούν πώς είναι δυνατόν η µεγάλη 
πλειοψηφία των µαθητών να αδυνατεί να πραγµατοποιήσει απλές πράξεις, να 
επικοινωνήσει γραπτά και προφορικά, να προσεγγίσει στοιχειωδώς τη 
θεωρητική γνώση.  
Οι δυνάµεις που συντηρούν το µεταπρατικό µοντέλο ανάπτυξης της Χώρας 
δεν επιδιώκουν κάτι παραπάνω από την εκπαίδευση άρα δεν πιέζουν για 
κάποιες «ορθολογικές διορθώσεις». Και βέβαια δεν είναι στις προτεραιότητές 
τους η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.   
Αυτό συνάγεται και από το Ελληνικό παράδοξο της απασχόλησης. Το 
γεγονός ότι µόνο στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόµενο, στις περισσότερες 
µελέτες, οι απόφοιτοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης να παρουσιάζουν 
µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από τους αποφοίτους Πρωτοβάθµιας ή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Για τους νέους µέχρι 35 ετών αυτό 
παρατηρείται σε όλες τις µελέτες).  
Με αφορµή την οικονοµική κρίση, αναδεικνύεται ευρέως η ανάγκη για αλλαγή 
του µοντέλου ανάπτυξης της Χώρας, βάσει µιας στρατηγικής ανάπτυξης, µε 
κλαδικές πολιτικές, σε αντίθεση µε τα δόγµατα του νεοφιλελευθερισµού µε 
βάση τα οποία, όλα επαφίονταν στις δυνάµεις της αγοράς. Κάτι τέτοιο απαιτεί 
οπωσδήποτε την άρση του παραπάνω παράδοξου της απασχόλησης και την 
αξιοποίηση της επιστήµης και της γνώσης ως καταλυτικό παράγοντα αλλαγής.  
Όσο λοιπόν τα σχολεία γίνονται πιο «ελαστικά» σε θέµατα αξιολόγησης, τόσο 
αναπαράγουν την υφιστάµενη κατάσταση, έστω και αν αυτό εµφανίζεται ως 
ενίσχυση των µαθητών µε µαθησιακές αδυναµίες.  
Αντίθετα, η λύση δεν είναι η ελαστικότητα της αξιολόγησης αλλά εξάντληση 
των παιδαγωγικών δυνατοτήτων υποστήριξης των µαθητών µε µαθησιακές 
αδυναµίες, µε οικογενειακά προβλήµατα, µε κοινωνικές ανισότητες. Πέραν 
από τη θεωρητική και ερευνητική επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της 
παιδαγωγικής, όλοι µας έχουµε παραδείγµατα όπου οι «χειρότεροι» µαθητές 
µας, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µπορούν να κάνουν θαύµατα. 



Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων είναι ανάγκη να έχουν ως προµετωπίδα 
των επιδιώξεών τους την ανάδειξη της αξίας της γνώσης και της επιστήµης,  
δηλαδή του αποτελέσµατος της δουλειάς τους. Και µε βάση αυτό θα πρέπει 
να επιµείνουµε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζουµε επιστηµονικά µόνο 
τα θέµατα της ειδικότητός µας και στην παιδαγωγική πλευρά της δουλειάς µας 
να είµαστε εµπειροτέχνες. Η απαίτηση για αρχική και συνεχή παιδαγωγική 
επιµόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνει ένα από 
τα βασικότερα θέµατα διεκδίκησης. ∆ιαφορετικά ο εκπαιδευτικός δεν είναι σε 
θέση να αντιµετωπίσει τα σύγχρονα προβλήµατα του σχολείου, τις συνεχώς 
αυξανόµενες ανάγκες των εφήβων.   
Ανεξάρτητα από το θεσµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, απαιτείται µια 
πραγµατική παιδαγωγική επανάσταση στα Ελληνικά σχολεία, η οποία θα 
επικεντρωθεί στη σχολική αποτυχία και στους τρόπους αντιµετώπισής της. 
Μια τέτοια παιδαγωγική επανάσταση, δεν θα σώσει απλώς πολλούς µαθητές, 
οι οποίοι σήµερα απορρίπτουν το σχολείο, αλλά θα αναδείξει στην πράξη 
ανάγκες και προβλήµατα, τα όρια του θεσµικού πλαισίου και την ανάγκη 
αλλαγής του.  
 

Κριτική σκέψη και εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης 
 
Είναι απόλυτη η συµφωνία όλων όσων επιχειρούν να προσεγγίσουν το 
εκπαιδευτικό πρόβληµα για την ανάγκη ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, σε 
αντίθεση µε την αποστήθιση γνώσεων.  
Αντίθετα, «όλες οι δυνάµεις του σύµπαντος» πιέζουν τους εκπαιδευτικούς να 
επικεντρώνονται στις γνώσεις, για να προετοιµάσουν τα παιδιά για το «µέγα 
γεγονός», των Πανελληνίων εξετάσεων. Αυτή η τάση για άµεση 
ανταποδοτικότητα της συσσώρευσης γνώσεων έχει δηµιουργήσει ένα 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που επεκτείνεται στο Γυµνάσιο αλλά  
ακόµη και στο δηµοτικό. Για όσους δεν αντέχουν υπάρχει η λύση των  
Επαγγελµατικών σχολείων, τα οποία κακώς θεωρούνται εύκολα σχολεία, ενώ 
στην πράξη, εκ του αντικειµένου τους,  θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικά.  
Εµείς πρέπει αναµφίβολα να ενδιαφερόµαστε για την κριτική σκέψη, έστω και 
αν δεν έχουµε διδαχθεί µε βάση αυτήν την προσέγγιση, έστω και αν δεν 
ξέρουµε πως αναπτύσσεται. Γιατί, πέραν την αποδοτικότητάς της, αυτή 
πρώτα απ’ όλα προετοιµάζει τον αυριανό πολίτη και εργαζόµενο να 
προσεγγίσει τα κοινωνικά προβλήµατα και να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.  
Όµως και ο κάθε επιχειρηµατίας ενδιαφέρεται ο εργαζόµενός του να έχει 
ικανότητες ώστε να αντιµετωπίζει σύνθετες καταστάσεις, να µπορεί να 
επικοινωνεί αποτελεσµατικά, να συνεργάζεται και να δουλεύει σε επίπεδο 
οµάδας, να µπορεί να επιλύει προβλήµατα. Ωστόσο ο ίδιος δεν θα ήθελε η 
κριτική σκέψη να οδηγεί σε εναλλακτικές προσεγγίσεις της κοινωνικής 
πραγµατικότητας ενώ η εύλογη επιδίωξή του είναι ο εργαζόµενος να είναι 
ευάλωτος ώστε να καθίσταται «διαχειρίσιµος» και αντικαταστάσιµος.  
Αυτή η αντίφαση θα λυθεί θετικά για την κοινωνία και πάλι µε την παιδαγωγική 
επανάσταση η οποία πρέπει να γίνει στα Ελληνικά σχολεία.  
 
 
 
 



∆υνατότητες για Εναλλακτικές / διαφοροποιηµένες δραστηριότητες  
 
Για να επιδράσουµε θετικά στα δύο παραπάνω προβλήµατα απαιτείται να 
συµφωνήσουµε στο ότι ο κάθε µαθητής προσλαµβάνει τη γνώση µε το δικό 
του µοναδικό τρόπο. Για να µπορέσει ο µαθητής να κατακτήσει τη γνώση 

θα πρέπει το σχολείο να του προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και 
δραστηριότητες προσέγγισης της γνώσης, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα, 

της κλίσεις, τις εµπειρίες του, το µαθησιακό του προφίλ, τις δυνατότητές 
του.  

Με το σηµερινό σύστηµα του σχολείου και κυρίως µε τον όγκο της ύλης, ο 
εκπαιδευτικός και ο µαθητής ασφυκτιούν και έχουν ελάχιστα περιθώρια 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη.  
Για να γίνουν τα παραπάνω  πράξη, πέραν των υποκειµενικών αδυναµιών 
(πχ επιµόρφωση),  απαιτείται να απελευθερωθεί το ασφυκτικό πλαίσιο του 
αναλυτικού προγράµµατος και να απελευθερωθούν δυνατότητες για 
δραστηριότητες. Απαιτείται λοιπόν ένα βασικό αναλυτικό πρόγραµµα και ένα 
πλαίσιο δραστηριοτήτων που θα ανοίγει τους ορίζοντες του µαθητή και τις 
δυνατότητες του καθηγητή να παρέµβει.  
 
Η παραπάνω λύση αν και αποτελεί αδήριτη ανάγκη,  δηµιουργεί παράλληλα 
τους γνωστούς κινδύνους που µπορούν να ταξινοµηθούν στα εξής: 

• Να επικεντρωθεί η γνώση στις ανάγκες της αγοράς και όχι στις ανάγκες 
αυριανού  πολίτη 

• Να αναιρεθεί η ενιαία εκπαίδευση και ο κάθε απόφοιτος να διαθέτει το 
ατοµικό εκπαιδευτικό του προφίλ. Έτσι χάνεται κάθε έννοια συλλογικής 
διαπραγµάτευσης και καθίσταται ευάλωτος απέναντι στον εργοδότη και 
στα κοινωνικά προβλήµατα.  

• Η διαφοροποίηση της γνώσης να γίνει µε ταξικά κριτήρια που 
αναπαράγουν τις κοινωνικές ανισότητες 

• Οι γνώσεις να ανταποκρίνονται στις βραχυπρόθεσµες επιδιώξεις και 
ανάγκες της τοπικής ή ευρύτερης επιχειρηµατικής κοινότητας και όχι 
στις µακροπρόθεσµες ανάγκες του εργαζόµενου.  

  
Η λύση δεν είναι πάντως η συνέχιση του ασφυκτικού πλαισίου του κεντρικού 
αναλυτικού προγράµµατος (Αλήθεια, ποια ιδεολογία και ποιες επιδιώξεις 
αποτυπώνονται σε αυτό;).  
Μάλλον είναι η διαµόρφωση ενός πλαισίου θεσµικών µέτρων και κυρίως 
πρακτικής που θα δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικών παρεµβάσεων.  
 
 
«Βαθµός απόδοσης» της εκπαίδευσης  
 
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται βελτίωση του συστήµατος 
εκπαίδευσης αλλά και του βαθµού απόδοσής του. Αν και πιστεύω ότι κάθε 
σύστηµα πρέπει να αξιολογείται για να βελτιώνεται, δεν χρησιµοποιώ τον όρο 
αξιολόγηση, για δύο λόγους: 
 

1. Οι µέχρι σήµερα αξιολογήσεις που γίνονται στην εκπαίδευση (κυρίως 
στελεχών αλλά και υπευθύνων σε διάφορες υπηρεσίες) δεν διαθέτουν 



την «έξωθεν καλή µαρτυρία» και δεν έχουν πείσει για την 
αντικειµενικότητά τους 

2. Ο όρος αξιολόγηση ταυτίζεται πολλές φορές µε εξωτερική αξιολόγηση 
αποτελεσµάτων που δεν λαµβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες συνθήκες 
του κάθε σχολείου, τις υποδοµές του κλπ. Κάτι τέτοιο, µε τις τεράστιες 
διαφορές που υπάρχουν στη Χώρα, δεν θα µπορούσε να αποτελέσει 
παράγοντα βελτίωσης 

3. Η εξωτερική αξιολόγηση, όπως έχει γίνει πράξη σε ορισµένες χώρες 
(Αγγλία, ΗΠΑ) συνδέεται µε περαιτέρω υποβάθµιση των 
υποβαθµισµένων σχολείων και των εκπαιδευτικών τους 

 
Βαθµός απόδοσης σηµαίνει, µε δεδοµένους τους πόρους, ποιο είναι το 
αποτέλεσµα.  
Η επιδίωξη για βελτίωση λοιπόν του βαθµού απόδοσης του κάθε σχολείου 
πρέπει να αποτελέσει βασικό παράγοντα της από τα κάτω παρέµβασης στην 
εκπαίδευση.  
Η διερεύνηση και κωδικοποίηση των προβληµάτων µιας εκπαιδευτικής 
µονάδας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς µε τη συνδροµή των µαθητών 
και των γονέων τους, η αναζήτηση λύσεων, ο καθορισµός στόχων και ο 
έλεγχος (αυτοαξιολόγηση) στο τέλος της χρονιάς δεν θα βελτιώσει απλώς την 
κατάσταση αλλά θα αναδείξει ένα τεράστιο εύρος θεµάτων και προβληµάτων. 
Κυρίως, θα  δώσει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να διερευνήσει 
βιωµατικά και όχι θεωρητικά τα όρια των δυνατοτήτων παρέµβασης και την 
αναζήτηση ευρύτερων θεσµικών ή και πολιτικών λύσεων.  
Μια τέτοια δραστηριότητα είναι απολύτως απαραίτητη και θα πρέπει να γίνει 
άµεσα πράξη από το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνηµα των καθηγητών, σε κάθε 
σχολείο.  
Επιπλέον, θα αναδείξει στην πράξη και εκείνους τους εκπαιδευτικούς που θα 
είναι ικανοί να ηγούνται της εκπαίδευσης, θα προσφέρει πρόσθετα κριτήρια 
για την επιλογή των στελεχών της  εφ’ όσον αυτή κάποτε αποφασιστεί να είναι 
αντικειµενική.  
Η πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργείου για την αυτοαξιολόγηση, ανεξάρτητα 
από τις προθέσεις που µπορεί κάποιος να καταλογίσει, µπορούµε να 
θεωρήσουµε ότι αποτελεί µια κατ’ αρχήν νίκη των δυνάµεων που χρόνια τώρα 
ζητούν αναβάθµιση της εκπαίδευσης από τα κάτω και όχι µε διοικητικό τρόπο.  
Νοµίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί ενεργά από το εκπαιδευτικό κίνηµα και 
να τεθούν οι όροι που όχι µόνο δεν θα επιτρέψουν αρνητικές εξελίξεις αλλά 
αντίθετα θα δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πάρουν την 
κατάσταση της εκπαίδευσης στα χέρια τους.  
 


