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ΕΛΕΝΗ ΓΛΑΡΕΝΤΖΟΥ 

εκπαιδευτικός 

Μέλος ∆.Σ. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ 

 

 

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ   

 

Με αφορµή τη συζήτηση για την ένταξη της λυκειακής βαθµίδας στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά και για τη δηµιουργία ενός ενιαίου 

λυκείου, θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σηµεία που πιθανόν εγείρουν 
ερωτηµατικά ή και ενστάσεις.  

1.Γιατί η λυκειακή βαθµίδα πρέπει να αποτελεί µέρος της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης:  

Η  Λυκειακή βαθµίδα µπορεί να εξασφαλίσει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

• Μια ευρεία µορφωτική βάση υψηλού επιπέδου, την οποία µπορεί να 
διασφαλίσει το Λύκειο, εφόσον σχεδιαστεί σωστά και εφόσον αποκτήσει τον 
αυτοδύναµο µορφωτικό του ρόλο. Αυτή η µορφωτική βάση θα επιτρέπει σε 
κάθε νέο και νέα να παρακολουθεί τις ταχύτατα µεταβαλλόµενες απαιτήσεις 
της κοινωνίας και της παραγωγικής διαδικασίας. 

• ∆ιευρυµένη δυνατότητα συµµετοχής στις κοινωνικές διεργασίες, πράγµα 
που απαιτεί πολίτη µε βαθιά γνώση των σύγχρονων προβληµάτων και µε 
συνείδηση τόσο των δικαιωµάτων όσο και των υποχρεώσεών του έναντι του 
συνόλου. 

• Γενικευµένη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε 
ίσους όρους, χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις. 

• Αυξηµένη δυνατότητα αξιοποίησης των µορφωτικών ευκαιριών και 
δυνατοτήτων στη µετέπειτα ζωή του.  

• Μετάθεση κρίσιµων επιλογών για το µέλλον από µέρους των νέων σε πιο 
ώριµη ηλικία, αντί της ηλικίας των 15 ετών. 

2. Η χώρα µας χρειάζεται µόνο επιστήµονες; Όλα τα παιδιά πρέπει να 

τελειώνουν το Πανεπιστήµιο; 

Το λύκειο πρέπει να αποσυνδεθεί και να αυτονοµηθεί από την πρόσβαση 
στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Το Ενιαίο λύκειο, για το οποίο εµείς µιλάµε, οφείλει να παρέχει ενιαία 
µόρφωση που θα περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία όλων των εφαρµοσµένων 
και ανθρωπιστικών επιστηµών, αλλά και τα βασικά στοιχεία της βιοµηχανικής, 
αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόµενης τεχνολογίας. Αυτή η 
µόρφωση θα συνδέσει δηµιουργικά το σύστηµα, το περιεχόµενο, τη µέθοδο 
εργασίας, της γενικής µόρφωσης µε τις νέες συνθήκες και τις ανάγκες της 
σηµερινής παραγωγής και µίας ανάπτυξης σε όφελος των ανθρώπων και όχι 
των κερδών και µάλιστα για τους λίγους και ισχυρούς.  

Τα βασικά πλεονεκτήµατα ενός Ενιαίου Λυκείου, ενταγµένου στην 

12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι τα εξής:  
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• Κρατά στο πλαίσιο του σχολείου το µαθητικό πληθυσµό που συνεχίζει τις 
σπουδές στη βαθµίδα του λυκείου µετά την αποπεράτωση της ισχύουσας 
σήµερα 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

• συνδέει σε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο, µετά το Γυµνάσιο, τη θεωρία 
µε την πράξη, 

• συµβάλλει στην άµβλυνση των στερεοτύπων που συνδέονται µε τη 
διανοητική και τη χειρωνακτική εργασία, 

• παρέχει υψηλότερου επιπέδου γενική µόρφωση, αναγκαία για µια πιο 
επιτυχή παρακολούθηση οποιασδήποτε περαιτέρω εξειδίκευσης, 

• παρέχει τη δυνατότητα περισσότερων επιλογών σε ό,τι αφορά την 
οριζόντια διαπερατότητα, 

• συµβάλλει στην άµβλυνση των συνεπειών των κοινωνικών ανισοτήτων 
στον τοµέα της µόρφωσης. 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η πρώιµη έναρξη της επιλεκτικής λειτουργίας 
του εκπαιδευτικού συστήµατος συνδέεται µε τη διεύρυνση της εκπαιδευτικής 
ανισότητας σε βάρος των παιδιών που προέρχονταν από τα πιο 
υποβαθµισµένα κοινωνικά στρώµατα.  

Η πρώιµη επιλογή ή και κατάταξη των µαθητών/µαθητριών σε διαφορετικούς 
τύπους σχολείου επικρίνεται και για το γεγονός ότι συνεπάγεται, ως ένα 
βαθµό τουλάχιστον, µια προδιαγεγραµµένη εκπαιδευτική και, αντίστοιχα, 
επαγγελµατική πορεία σε µια ηλικία κατά την οποία ούτε οι ιδιαίτερες 
ικανότητες, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους έχουν διαφανεί ούτε έχουν την 
ωριµότητα που θα τους επέτρεπε να προχωρήσουν ανεξάρτητα σε 
συγκεκριµένες επιλογές. 

Επιπλέον η έµφαση στις ειδικές γνώσεις και η πρώιµη ειδίκευση δεν µπορεί 
να ισχύσει σε µια σύγχρονη, µεταβαλλόµενη κοινωνία. Τα πλήθος των ειδικών 
γνώσεων και η ποικιλία των επιµέρους εφαρµογών τους, σε συνδυασµό µε 
την ταχύτητα παλαίωσης και αχρήστευσής τους, καθιστούν το µορφωτικό 
αποτέλεσµα ενός τέτοιου προγράµµατος εξαιρετικά βραχύβιο. Ακόµα, µια 
τέτοια έµφαση δυσχεραίνει την προσπάθεια των εργαζοµένων να 
επιµορφωθούν και να αναπροσανατολιστούν στις νέες συνθήκες της 
παραγωγής, όπως και τη δυνατότητά τους να κατανοήσουν και να 
επηρεάσουν τις κοινωνικές εξελίξεις. 

3. Μπορούν όλα τα παιδιά να φτάσουν ως το λύκειο και να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του; 

Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε διάφορες χώρες έχουν δείξει ότι σε 
µεγάλο βαθµό αυτό που χαρακτηρίζεται ως «ικανότητες» ή «ταλέντα» των 
παιδιών και στο οποίο βασίζεται η κατάταξή τους, µετά την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, στους διαφορετικούς τύπους σχολείου ή η εξακολούθηση των 
σπουδών τους στην πραγµατικότητα είναι το αποτέλεσµα του τρόπου µε τον 
οποίο αξιολογεί το εκπαιδευτικό σύστηµα γνώσεις και δεξιότητες που κατά 
βάση είχαν αποκτηθεί στο εξωσχολικό περιβάλλον στο οποίο ζει κάθε παιδί. 
Το σχολείο φαίνεται ότι αξιολογεί ικανότητες, ταλέντα και προσπάθεια, στην 
πραγµατικότητα όµως αξιολογεί κατά βάση τις δυνατότητες που εξασφαλίζει 
το οικογενειακό περιβάλλον.  
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Προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στο επίπεδο της βαθµίδας του Λυκείου 
έχουν τις ρίζες τους στις προηγούµενες βαθµίδες της εκπαίδευσης, όπου 
µάλιστα είναι πολύ πιο αποτελεσµατική  η αντιµετώπισή τους. Είναι, επίσης, 
σαφές ότι το ζήτηµα της αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών / µαθητριών 
ενόψει της πρόσβασής τους στην επόµενη βαθµίδα είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεµένο µε άλλους βασικούς τοµείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως 
είναι η δοµή και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, οι παιδαγωγικές µέθοδοι, η 
υλικοτεχνική υποδοµή, ο εξοπλισµός των σχολείων και η συνολική 
προετοιµασία του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική προσπάθεια ακόµα και αν έχει ως αφετηρία 
της το επίπεδο του λυκείου πρέπει να συνδεθεί µε δραστικές παρεµβάσεις σε 
όλους τους τοµείς και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, να αποκτήσει, δηλαδή, 
χαρακτηριστικά µιας συνολικής εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.  

Να δοθεί έµφαση στην αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης και του περιεχοµένου σπουδών και των εκπαιδευτικών µεθόδων, 
ώστε να προωθείται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού 
µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. 

Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί και στην καταπολέµηση όλων των µορφών 
του αναλφαβητισµού µε πολιτικές αναβάθµισης της σχολικής εκπαίδευσης και 
στήριξης των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες. Είναι σηµαντικό, αν 
επιδιώκουµε τη βελτίωση της ποιότητας για όλα τα παιδιά, να δώσουµε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα πρώτα βήµατα του παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 
µειώνοντας έγκαιρα τους κινδύνους αναλφαβητισµού ή αδιαφορίας και 
απέχθειας για το σχολείο. Η έγκαιρη διάγνωση και παρέµβαση αποτελούν εκ 
των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας 
και ειδικότερα της σχολικής «διαρροής».  

Γενικευµένες αντισταθµιστικές πολιτικές υπέρ των πιο αδικηµένων κοινωνικών 
στρωµάτων έχουν δείξει σχετική αποτελεσµατικότητα, όταν εφαρµόζονται 
σωστά. Ενδιαφέρον παράδειγµα αποτελούν οι «Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας», που  εφαρµόστηκαν στη Γαλλία και αλλού. Παράλληλα, η 
καθιέρωση των αρχών και πρακτικών της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας / 

µάθησης, που συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού, και της οµαδικής 

/ οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι αναγκαία, αν θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον που θα µειώσει τους 
κινδύνους της σχολικής αποτυχίας.  

Η πολιτική της εκπαιδευτικής προτεραιότητας αποτελεί µια αποτελεσµατική 
στρατηγική για την εφαρµογή της αρχής της θετικής διάκρισης που συνίσταται 
στην άνιση µεταχείριση των ανισοτήτων µε βάση τις ανάγκες προτεραιότητας 
των παιδιών. 

Ο ποιοτικός εκδηµοκρατισµός των εκπαιδευτικών ευκαιριών και των 
παιδαγωγικών προϋποθέσεων για την επιτυχία όλων των παιδιών 
επιτυγχάνεται όταν η δηµόσια εκπαίδευση αναλάβει την ευθύνη να ενισχύσει 
τους µαθητικούς πληθυσµούς που προέρχονται από τα πιο αδικηµένα 
κοινωνικο-µορφωτικά στρώµατα, παραχωρώντας περισσότερα µέσα και 
πόρους εκεί όπου υπάρχουν οι µεγαλύτερες ανάγκες. 

Η κοινωνική καταγωγή αποτελεί ένα ισχυρό καθοριστικό στοιχείο της σχολικής 

αποτυχίας ή επιτυχίας των παιδιών. 
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Η συγκέντρωση οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά µη-προνοµιούχων 

πληθυσµών σε µερικές συνοικίες ή σχολεία, αυξάνει ακόµη περισσότερο αυτή 

την ανισότητα. 

Το σύστηµα µπορεί και πρέπει να αντισταθµίσει αυτή την ανισότητα 

παρέχοντας  µια προτεραιότητα τόσον όσον αφορά τα µέσα  όσο και σε ό,τι 
αφορά τη φροντίδα.  

Η πρακτική των Ζ.Ε.Π. χαρακτηρίζεται: 
Από µια προσέγγιση ολιστική γιατί εκπορεύεται από την καθολικά πλέον 
αποδεκτή αρχή ότι οι διαδικασίες σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας 
διαδραµατίζονται µέσα και έξω από το σχολείο, στο κοινωνικοπολιτισµικό 
περιβάλλον. Ως κριτήρια επιλογής των ΖΕΠ θεωρούνται «η γεωγραφική 
τοποθεσία, η κοινωνικοοικονοµική σύνθεση των οικογενειών, η παρουσία 
αλλοδαπών παιδιών, η αναλογία µαθητών της ειδικής εκπαίδευσης και οι 
µαθητικές διαρροές». 
Είναι µια πρακτική διακρισιακή στο βαθµό που βρίσκεται σε ρήξη µε την αρχή 
της τυπικής ισότητας στην κατανοµή των υλικών και ανθρωπίνων πόρων. 
Έχει χαρακτηριστεί και ως πολιτική "ανισότητας από την ανάποδη" αφού 
προϋποθέτει µια επιλεκτική συγκέντρωση των ποσοτικών και ποιοτικών 
µέσων σ΄ ένα περιορισµένο αριθµό ζωνών κατανεµηµένων στη χώρα.  
Τέλος, η πολιτική των Ζ.Ε.Π αποτελεί µια δυναµική προσέγγιση συνδυασµένη 
µε "ειδικά", "ολιστικά" και "καινοτόµα" προγράµµατα.  
Αν και οι  Ζ.Ε.Π. έχουν δεχτεί  διάφορες κριτικές, κυρίως στο ότι στιγµατίζουν 
και γκετοποιούν σχολεία ή περιοχές, έχουν επιτύχει αποτελέσµατα τόσο στον 
τοµέα της πρόληψης και της αντιµετώπισης της σχολικής αποτυχίας όσο και 
στους τοµείς της βίας, της παραβατικότητας και της χρήσης νόµιµων και 
παράνοµων ναρκωτικών ουσιών. Επίσηµες αξιολογήσεις του Γαλλικού 
Υπουργείου Παιδείας επιβεβαίωσαν την αποτελεσµατικότητα του θεσµού 
τόσο ως προς την πρόσκτηση των βασικών µαθήσεων (του αλφαβητισµού) 
όσο και ως προς τα αποτελέσµατα στο γνωσιολογικό και συναισθηµατικό 
τοµέα καθώς  και στον τοµέα της πρόληψης της βίας και της 
παραβατικότητας. Στη χώρα µας έχουµε το παράδειγµα του 132 ∆ηµοτικού 
Σχολείου, το οποίο και αύριο θα αναλυθεί, όπου φαίνεται ότι, όταν µέτρα 
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης εφαρµόζονται σωστά και µεθοδικά, έχουν πολύ 
θετικά αποτελέσµατα.  

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να παραβλέπουµε ότι οι 
εκπαιδευτικοί θεσµοί έχουν περιορισµένη δυνατότητα να 

αντιµετωπίσουν τις µορφωτικές ανισότητες, που εδραιώνονται σε 
σύνθετες κοινωνικές διεργασίες. Γι’ αυτό και τα όποια αντισταθµιστικά 

µέτρα προκρίνονται για την αντιµετώπιση των ανισοτήτων πρέπει να 

συνοδεύονται από αντίστοιχα κοινωνικά, από τη συστηµατική και την 

επίπονη συλλογική προσπάθεια για ριζικές τοµές στις δοµές της 

κοινωνίας. 

 

 

 

 

 


