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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝ 

 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Η εκπαίδευση βρέθηκε και το τελευταίο διάστηµα στο στόχαστρο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της 

κυβέρνησης. Τα προβλήµατα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες αυξήθηκαν και εντάθηκαν.  

 

Στην προσχολική εκπαίδευση χιλιάδες (προ)νήπια βρέθηκαν έξω από τη δηµόσια και κατά τα άλλα 

«υποχρεωτική» εκπαίδευση και οι γονείς τους υποχρεώθηκαν να αναζητήσουν διέξοδο στην ιδιωτική 

εκπαίδευση.  

Η γενική εκπαίδευση (∆ηµοτικό – Γυµνάσιο - Λύκειο) παρέµεινε µακριά από τις σύγχρονες κοινωνικές 

ανάγκες. Οι ανισότητες στη µόρφωση διευρύνθηκαν και µεγάλο µέρος των παιδιών βρέθηκαν να 

αντιµετωπίζουν τη σχολική αποτυχία και την πρώιµη εγκατάλειψη του σχολείου. Το Λύκειο, παρά τις 

δεσµεύσεις για 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, βρίσκεται ακόµη εκτός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

είναι µορφωτικά αποδυναµωµένο και αντιµετωπίζεται απλώς σαν υποχρεωτικός προθάλαµος για τις 

πανελλήνιες εξετάσεις. Η Τεχνική Επαγγελµατική  Εκπαίδευση είναι σε τραγική κατάσταση, µε την 

ενίσχυση του χαρακτήρα της ως κατάρτιση και µε την παραχώρηση τµήµατός της στους ιδιώτες.  

Τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ υπολειτουργούν, χωρίς επαρκείς πόρους, προσωπικό και υποδοµές, µε 

κατακερµατισµένα προγράµµατα σπουδών, κάτω από τη συνεχή απειλή της ιδιωτικοποίησης. Το 

νεοφιλελεύθερο σχέδιο προδιαγράφει τριτοβάθµια ιδρύµατα που θα υπηρετούν πλήρως τις ανάγκες της 

αγοράς, θα λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, και θα παράγουν ευέλικτους, επισφαλείς, 

απασχολήσιµους εργαζόµενους, χωρίς επαγγελµατικές προοπτικές. 

Οι δύο εταίροι του δικοµµατισµού συνέπραξαν σε µια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των Πανεπιστηµίων 

και των ΤΕΙ µε την αναθεώρηση του άρθρου 16, που επιδίωξε να παραχωρήσει περισσότερο χώρο 

κερδοφορίας στο κεφάλαιο. Η δυναµική αντίδραση της νεολαίας, του εκπαιδευτικού κινήµατος και των 

εργαζοµένων ακύρωσε την αντιδραστική αναθεώρηση του Άρθρου 16.  

Η κυβέρνηση της Ν.∆., στη συνέχεια, αξιοποιώντας και την αντιφατική στάση του ΠΑΣΟΚ, προώθησε την 

ιδιωτικοποίηση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, παρακάµπτοντας το Σύνταγµα, µε την αναγνώριση των 

Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών (ΚΕΣ). Παράλληλα, επιµένοντας στη «βάση του 10» και στην 

υποχρηµατοδότηση, στην απαξίωση και στη κατασυκοφάντηση του δηµόσιου πανεπιστηµίου, επιδιώκει να 

αυξήσει την πελατεία των Κολλεγίων.  
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Οι προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπως και οι πρόσφατες δεσµεύσεις του ΠΑΣΟΚ, 

κάνουν λόγο για αυξηµένες δαπάνες στην παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Ο ελληνικός λαός έπαψε πια να τους 

πιστεύει, γιατί έχει πικρή πείρα του δικοµµατισµού. Όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι σήµερα τελευταία 

στην ΕΕ: 

 στις δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία, που είναι στο 2,75%, όταν ο µέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 

5,25%,  

 στις δηµόσιες δαπάνες ανά φοιτητή, οι οποίες έχουν περικοπεί κατά 70% τα τελευταία δέκα χρόνια, 

 στις δηµόσιες δαπάνες για την έρευνα, που είναι καθηλωµένες στο 0,55% του ΑΕΠ, όταν ο µέσος 

όρος στην Ε.Ε. είναι 1,84%. 

 

Συνολικά, η Κυβέρνηση συνεχίζει να πριµοδοτεί µια παιδεία της ηµιµάθειας και της αποστήθισης για τους 

νέους, µια εκπαίδευση-µηχανή κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική ευνοεί 

εκείνους που «έχουν και κατέχουν» και αδικεί τα παιδιά και τους νέους των εργατικών στρωµάτων, κυρίως 

των µεταναστών και των οικονοµικά και κοινωνικά αδύναµων.  

Ο ΣΥΝ, συνολικά, οι σύντροφοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων και ιδιαίτερα η νεολαία του υπήρξαν 

πρωτοπόρα δύναµη στους αγώνες του πανεκπαιδευτικού κινήµατος συµβάλλοντας καθοριστικά στην 

έκβασή τους (τρανό παράδειγµα το Άρθρο 16). Μέσα και έξω από τη βουλή αντιτάχθηκε στην πολιτική 

υποβάθµισης της γενικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, όπως και στα αντιδραστικά νοµοθετήµατα 

που συγκροτούν το µηχανισµό άλωσης του δηµόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Ο εµπλουτισµός των 

θέσεών του θα συµβάλει στην πολιτική ριζοσπαστική στρατηγική που πρέπει να έχουµε ως κόµµα 

συνολικά για την εκπαίδευση. 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 

    Γνωρίζουµε ότι το σχολείο δεν αλλάζει αλλάζοντας µόνο το σχολείο. Γι’ αυτό θέλουµε να αλλάξουµε  το 

σχολείο αλλάζοντας την κοινωνία, και να αλλάξουµε την κοινωνία αλλάζοντας το σχολείο. 
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 ∆ιαφύλαξη του δηµόσιου, δωρεάν και κοινωνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης ενάντια 

στις πολιτικές που θέλουν να τη µετατρέψουν από δικαίωµα σε εµπόρευµα και να την 

προσαρµόσουν στις ανάγκες και τους κανόνες των αγορών. 

 Άµεση αύξηση της χρηµατοδότησης για την εκπαίδευση από τον κρατικό προϋπολογισµό 

τουλάχιστον στο 5%  του ΑΕΠ, και για την έρευνα στο 1,5%. 

 Καθιέρωση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (και της 2χρονης προσχολικής)  

 Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

 Μηδενισµός των οικογενειακών δαπανών για φροντιστήρια και για εξωσχολικές 

δραστηριότητες που το σχολείο οφείλει να καλύπτει  

 Επίλυση των προβληµάτων σχολικής στέγης και υλικοτεχνικής υποδοµής.  Εξοπλισµός 

όλων των σχολικών µονάδων και τριτοβάθµιων ιδρυµάτων µε επαρκείς εγκαταστάσεις, 

εργαστήρια,  βιβλιοθήκες και υποδοµές στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνίας  

 Κατάργηση όλων των ευέλικτων σχέσεων εργασία στην εκπαίδευση. Κάλυψη όλων των 

κενών και αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού µε µόνιµους εκπαιδευτικούς 

λειτουργούς, µε σταθερή εργασιακή σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  

 Μορφωτική και κοινωνική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων.   

 Οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών.  

 Ενίσχυση και αναβάθµιση του διοικητικού µηχανισµού και των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών όλων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων  

 Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών σε όλες τις βαθµίδες, µε στόχο µία σφαιρική 

παιδεία που να στηρίζεται στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δηµιουργικότητας, της 

αισθητικής και της επιστηµονικής γνώσης  

 Αποτίµηση του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης 

µέσα από συλλογικές διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, µε στόχο τη βελτίωση της δηµόσιας 

εκπαίδευσης. 

 ∆ιαχωρισµός της Εκκλησίας από την εκπαίδευση. Στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής 

µας για τον διαχωρισµό εκκλησίας και κράτους στη σύγχρονη πολυπολιτισµική µας κοινωνία 

θεωρούµε αναγκαίο και τον διαχωρισµό της εκκλησίας από την εκπαίδευση. Θεωρούµε 

αναγκαία την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου των εκπαιδευτικών κατά την ανάληψη  των 

καθηκόντων τους, απαραίτητη την κατάργηση της πρωινής σχολικής προσευχής και  του 

εκκλησιασµού και επιβεβληµένη την αντικατάσταση του µαθήµατος των Θρησκευτικών από 

µία επιστηµονική προσέγγιση του φαινόµενου της θρησκείας.. 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. 
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Α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-∆ΗΜΟΤΙΚΟ.  

Στη  νέα, σύνθετη και  περίπλοκη, πραγµατικότητα,   στην  αναδυόµενη  κοινωνία  της  γνώσης, το 

∆ηµοτικό σχολείο οφείλει  να εκσυγχρονίσει τις παιδαγωγικές του   αντιλήψεις  και  πρακτικές , ώστε να 

καταστεί ικανό  να απαντήσει  στις  σύγχρονες  κοινωνικές  οικονοµικές  και  τεχνολογικές   προκλήσεις 

της εποχής . 

Προσχολική εκπαίδευση:  

Θεσµοθέτηση 2χρονης προσχολικής δηµόσιας εκπαίδευσης, που θα παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά 

που ζουν στη χώρα σε  κτίρια µε απαραίτητες υποδοµές και µε εξειδικευµένο προσωπικό. 

Aναβαθµισµένη  πρωτοβάθµια εκπαίδευση: 

Συνολική αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αναβάθµιση τόσο της δοµής και του περιεχοµένου 

σπουδών, των βιβλίων, όσο και των µεθόδων διδασκαλίας µε παράλληλη ενίσχυση των δραστηριοτήτων 

εκείνων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις κλίσεις των µαθητών. Αναδιάρθρωση και εµπλουτισµός 

των προγραµµάτων σπουδών  µε µαθήµατα και δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να κατανοήσει µε 

πληρότητα το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η εκπαίδευση στην 

ισότητα των φύλων, η καλλιέργεια της αξίας της ειρήνης, ο σεβασµός των  ανθρώπινων δικαιωµάτων, η 

σηµασία της αλληλεγγύης, η αγωγή υγείας, η µουσική και η άθληση οφείλουν να βρεθούν σε αντιστοιχία 

µε τις µορφωτικές απαιτήσεις των καιρών και τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας και 

κοινωνίας.  

Μηδενισµός των δαπανών της οικογένειας για εξωσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες: 

Μηδενισµός των δαπανών του οικογενειακού προϋπολογισµού για εξωσχολικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες µέσα από την αναβάθµιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, των καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων κ.λ.π. στο δηµόσιο σχολείο. 

Ολοήµερο σχολείο: 

Άρτια οργανωµένο ολοήµερο σχολείο, µε την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµό, που θα 

παρέχει πολύπλευρη µόρφωση, θα διασφαλίζει τους όρους οµαλής ανάπτυξης του  παιδιού και θα 

αντισταθµίζει µε συγκεκριµένα µέτρα τις όποιες µαθησιακές δυσκολίες  θα συναντά κάθε παιδί. Στελέχωσή  

του  µε  το  κατάλληλο επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό,  ώστε  να  προστατεύεται  ουσιαστικά  η  

σωµατική  και  ψυχική  υγεία  όλων  των  παιδιών. 
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Αναλφαβητισµός και  σχολική εγκατάλειψη: 

Άµεση αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού και της σχολικής εγκατάλειψης µε σύνολο εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών µέτρων υπέρ των πιο στερηµένων κοινωνικών στρωµάτων. Οι ζώνες εκπαιδευτικής 

προτεραιότητας και η πραγµατοποίηση αποτελεσµατικών  προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας θα 

µπορούσαν να αξιοποιηθούν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η µείωση του αριθµού των µαθητών σε 

κάθε τµήµα και η εφαρµογή σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων  για την αντιµετώπιση των µαθησιακών 

δυσκολιών είναι βασικές προϋποθέσεις για την αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.   

 

Β) ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ. 

 

 
Ο ΣΥΝ θεωρεί, ότι η δεύτερη βαθµίδα της εκπαίδευσης ασκεί αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

ιδεολογικού προσανατολισµού και του συστήµατος αξιών των νέων, αποτελεί το πεδίο στο οποίο 

πραγµατοποιείται σε µεγάλο βαθµό η επιλεκτική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος, 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του επαγγελµατικού προσανατολισµού των νέων, και 

προετοιµάζει ως ένα βαθµό το ανθρώπινο δυναµικό για να ενταχθεί στην κοινωνία. 

Για τους λόγους αυτούς τα ζητήµατα σχετικά µε τη γυµνασιακή και λυκειακή βαθµίδα αποκτούν 

ιδιαίτερη σηµασία για τη σύγχρονη αριστερά και αποτελούν αντικείµενο σκληρών αντιπαραθέσεων στο 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. 

Στοχεύουµε σε ένα σύγχρονο Γυµνάσιο µε  εµπλουτισµένο πρόγραµµα µαθηµάτων και δραστηριοτήτων, 

που, θα βοηθούν το παιδί αυτής της ηλικίας να κατανοήσει το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. 

Αγωνιζόµαστε για ένα Ενιαίο Λύκειο, απελευθερωµένο από την επιλογή για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, ώστε το µαθησιακό ενδιαφέρον των µαθητών και των µαθητριών του να επικεντρώνεται 

στις σπουδές τους στο Λύκειο και όχι στην φροντιστηριακή προετοιµασία τους για τις εξετάσεις. Η 

πρότασή µας για την ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση συναρµόζεται µε αυτούς τους 

οραµατισµούς µας.. 

 

Ειδικότερα: 

 

Υποχρεωτική εκπαίδευση: 

Θεσµοθέτηση 2χρονης προσχολικής και 12χρονης υποχρεωτικής δηµόσιας εκπαίδευσης, που θα παρέχεται 

δωρεάν σε όλα τα παιδιά και τους νέους που ζουν στη χώρα. Αναβάθµιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

µε στόχο την ανάδειξη στο µέγιστο βαθµό των δυνατοτήτων κάθε µαθητή και κάθε µαθήτριας. Βασική µας  

επιδίωξη είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων 
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τους να συµµετέχει στα επιτεύγµατα του πολιτισµού και της επιστήµης, ανεξάρτητα από το αν θα συνεχίσει 

ή όχι τις σπουδές. 

Ψυχοπαιδαγωγική και συµβουλευτική στήριξη: 

Επαρκή ψυχοπαιδαγωγική στήριξη σε όλα τα σχολεία µε την πρόσληψη µόνιµου κατάλληλου 

επιστηµονικού προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ.) και την εξασφάλιση της τακτικής 

τους παρουσίας στις σχολικές µονάδες.. Αναβάθµιση του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και 

στήριξή του µε το κατάλληλα εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. 

∆ιεύρυνση του πρωινού προγράµµατος. 

Αναβάθµιση   της  περαιτέρω διδασκαλίας  των  ξένων  γλωσσών, των  νέων  τεχνολογιών, των 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.λπ.  στο  δηµόσιο  σχολείο. Στη ζώνη του απογευµατινού προγράµµατος, 

σε όλα τα σχολεία, θα περιλαµβάνονται ενισχυτική διδασκαλία, ξενόγλωσση εκπαίδευση, άθληση, 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, λειτουργία βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εργαστηρίων πληροφορικής κ.λπ.. 

Εσωτερική αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας: 

Αποτίµηση των εκπαιδευτικών επιτευγµάτων των σχολείων µέσα από συλλογικές διαδικασίες 

αυτοαξιολόγησης, µε στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Βασική προϋπόθεση, η συστηµατική 

και πλήρης επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. 

Ενιαίο Λύκειο θεωρίας και πράξης: 

Ενιαίο Λύκειο θεωρίας και πράξης µε κατάργηση του σηµερινού «τριπλού δικτύου»: «Γενικό Λύκειο – 

Επαγγελµατικό Λύκειο – Επαγγελµατική Σχολή». ∆ιασφάλιση της µορφωτικής αυτονοµίας του µε την 

αποσύνδεσή του από το σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ανασύνταξη των σχολικών 

προγραµµάτων και βιβλίων ανά πενταετία και αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και αξιολόγησης των 

µαθητών. ∆ιδακτικές µέθοδοι που δίνουν έµφαση στην καλλιέργεια της δηµιουργικότητας, της κριτικής 

σκέψης και της αµφισβήτησης, και εξασφάλιση πολλαπλής πρόσβασης στη γνώση µε χρήση της σχολικής 

βιβλιοθήκης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. 

Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση: 

Άµεσα µέτρα για την αναβάθµιση της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και µετάθεσή της στη µετά 

το Λύκειο βαθµίδα, µε την καθιέρωση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Βασικός µας στόχος είναι 

ο περιορισµός της σχολικής αποτυχίας και της µαθητικής διαρροής. 
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∆ιαπολιτισµική-αντιρατσιστική εκπαίδευση: 

Στήριξη της διαπολιτισµικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, αναβάθµιση των µειονοτικών σχολείων, µε 

κάλυψη όλων των αναγκών σε υποδοµές και εξειδικευµένο και βοηθητικό προσωπικό. ∆ιαρκής 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήµατα αντιµετώπισης προβληµάτων ρατσισµού, ξενοφοβίας, 

διακρίσεων καθώς επίσης και σε παιδαγωγικές µεθόδους διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

 

Ειδική εκπαίδευση 

Εκπαίδευσης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Καθιέρωση αποκλειστικά δηµόσιας δωρεάν 

και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης των ΑΜΕΑ σε σχολικές µονάδες µε τη λογική 

της ένταξης στο βαθµό που αυτό κρίνεται επωφελές για το παιδί.    

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Η ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι ζήτηµα καθοριστικής σηµασίας για την 

αναβάθµιση της παιδείας στο σύνολό της. Αυτονόητη θέση µας είναι η άµεση κατάργηση της βάσης του 

10. Συγκεκριµένα, προτείνεται η ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε την δηµιουργία 

κοινών ανά γνωστικό πεδίο προγραµµάτων «πρώτου έτους σπουδών» ανώτατης εκπαίδευσης, που 

αναπτύσσονται σε εθνικό δίκτυο και υποστηρίζονται από το διδακτικό προσωπικό και τις υπάρχουσες 

κτιριακές, τεχνικές και υλικές υποδοµές όλων των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της χώρας. Όλοι ανεξαίρετα οι 

απόφοιτοι του Λυκείου, ανεξάρτητα από το βαθµό του απολυτηρίου τους και το έτος αποφοίτησής τους, 

έχουν δικαίωµα εγγραφής στο πρώτο έτος ανώτατης εκπαίδευσης του γνωστικού πεδίου της προτίµησής 

τους. Οι απόφοιτοι του «πρώτου έτους ανώτατης εκπαίδευσης» εγγράφονται στα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ της 

προτίµησής τους. Η φοίτηση στο «πρώτο έτος ανώτατης εκπαίδευσης» υπολογίζεται στην ελάχιστη 

προβλεπόµενη διάρκεια για την απόκτηση πτυχίου ΤΕΙ ή Πανεπιστηµίου. 

 

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Ο ΣΥΝ παλεύει για µία ποιοτικά αναβαθµισµένη, δηµόσια και δωρεάν τριτοβάθµια εκπαίδευση που 

στηρίζεται σε ένα σύγχρονο, συµµετοχικό, ακαδηµαϊκό πανεπιστήµιο που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές 

ανάγκες, προάγει την επιστηµονική γνώση. Αδήριτη ανάγκη είναι η αύξηση των κρατικών δαπανών που 

απαιτεί η τριτοβάθµια εκπαίδευση, η  κάλυψη και ο  πολλαπλασιασµός των οργανικών θέσεων διδακτικού 

και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕ/ΑΤΕΙ και η δωρεάν φοίτηση σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας 
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τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όπως και η ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας. 

Ειδικότερα: 

 

Θωράκιση των πτυχίων-  Προγράµµατα και τίτλοι σπουδών  

-   ισοτίµηση των πανεπιστηµιακών πτυχίων (τετραετών και πενταετών σπουδών) µε MASTER µέσω 

της αναδιάρθρωσης και αναβάθµισης του προγράµµατος σπουδών, την οικονοµική ενίσχυση των 

ιδρυµάτων σε υποδοµές και διδακτικό προσωπικό (θεσµοποίηση του επικουρικού έργου κ.λπ.). 

- ένα πανεπιστηµιακό τµήµα να καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µίας επιστήµης. 

- ενίσχυση του ακαδηµαϊκού χαρακτήρα του πανεπιστηµίου και σύνδεσή του µε τα δηµόσια 

ερευνητικά κέντρα.  

 

Ένα ακαδηµαϊκό και λειτουργικό πανεπιστήµιο (για τα παρακάτω υπάρχουν λεπτοµερείς  προτάσεις 

στις «28 τροπολογίες» που καταθέσαµε στη Βουλή εν είδει αντινοµοσχεδίου)  

 

Ακαδηµαϊκός προγραµµατισµός  των ΑΕΙ ως µέσο ανάπτυξης και αναβάθµισης των Ιδρυµάτων 

(συνοπτικά):  

       - κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε εγγραφή στον Κρατικό 

Προϋπολογισµό, που καταµερίζονται στα ΑΕΙ κατά το ισχύον σύστηµα. Ο δηµόσιος προγραµµατισµός για 

τη χρηµατοδότησης της παιδείας να έχει ορίζοντα τετραετίας και να κατατίθεται στη Βουλή. 

- Ο µακροχρόνιος ακαδηµαϊκός/αναπτυξιακός προγραµµατισµός γίνεται µε ευθύνη των πανεπιστηµίων από 

τη Σύγκλητο/Συνέλευση µετά από σύµφωνη γνώµη των Τµηµάτων, και αποτελεί τον στρατηγικό 

σχεδιασµό των επιµέρους ιδρυµάτων όσον αφορά διδακτικές, ερευνητικές  κατευθύνσεις και ανάγκες σε 

υποδοµές και προσωπικό. 

 

Εσωτερικοί κανονισµοί:-∆ιαφάνεια, δηµοσιότητα: 

- τα Τµήµατα, µετά από διεξοδική συζήτηση στα ακαδηµαϊκά όργανα των ΑΕΙ, καθορίζουν στους 

Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας την εξειδίκευση των κριτηρίων και των τρόπων µε τους οποίους θα 

αξιολογείται η ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα των κρινόµενων.  

-τα πρακτικά των εκλογών και των εξελίξεων των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων και EΠ των ΤΕΙ θα 

πρέπει να δηµοσιοποιούνται, στους διαδικτυακούς τόπους των τµηµάτων και των ιδρυµάτων, όπως και όλα 

τα διαχειριστικά στοιχεία όλων των ακαδηµαϊκών οργάνων. 

 

Ακαδηµαϊκή αποτίµηση  αντί της «αξιολόγησης»:  

Τα ΑΕΙ οφείλουν να αρνηθούν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο να πιστοποιηθούν κατά τα πρότυπα 

της Μπολόνια, της Κοµισιόν, της ∆ιεθνούς Τράπεζας, του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου ή του 

ΟΟΣΑ, τα οποία θεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 3374/05 περί «διασφάλισης ποιότητας» των ΑΕΙ.  

- αυστηρή και τεκµηριωµένη αποτίµηση του διδακτικού, ερευνητικού, γενικότερου ακαδηµαϊκού και 
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διοικητικού έργου των ΑΕΙ, µε βάση τα κριτήρια που έτσι και αλλιώς διαµορφώνει η πανεπιστηµιακή και η 

επιστηµονική κοινότητα για να µπορεί να υπάρχει και να παράγει έργο. 

 

- Περιφερειακά πανεπιστήµια:  

- Ολόπλευρη περιφερειακή ανάπτυξη και όχι µόνο µέσω της διασποράς Τµηµάτων. 

- Επανασχεδιασµός της χωροθέτησης Τµηµάτων µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια και όχι 

αποκλειστικά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των περιφερειών. 

- Στα ήδη λειτουργούντα ιδρύµατα ίδρυση εστιών και παροχή υποτροφιών 

 

Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές:. 

- ∆ωρεάν φοίτηση  

- Η χρηµατοδότησή τους πρέπει να εξασφαλίζεται από τον κρατικό προϋπολογισµό .  

- Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα πρέπει  να κατοχυρώνονται  στο  βασικό πτυχίο. 

 

 

Μη κρατικά ΑΕΙ - Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών: Ζητάµε το κλείσιµο των ΚΕΣ  

Ο πρόσφατος νόµος για τα ΚΕΣ εισάγει την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση από το παράθυρο 

παρακάµπτοντας τις συνταγµατικές διατάξεις, µε το πρόσχηµα της ρύθµισης των «γκρίζων ζωνών» της 

µεταλυκειακής εκπαίδευσης. Μετά το ναυάγιο της µεταρρύθµισης του άρθρου 16, η Ε.Ε παρουσιάζεται να 

«εξαναγκάζει» την Κυβέρνηση να παραδώσει την Ανώτατη Εκπαίδευση στην αγορά.   

• ∆εν υπάρχει καµία διασταλτική ερµηνεία του Ελληνικού Συντάγµατος που να επιτρέπει την ίδρυση 

ιδιωτικών ΑΕΙ.  

• Η κυβέρνηση, αντί να µελετά πώς θα µεταρρυθµίσει τα ΚΕΣ/ «κολέγια» σε de facto ιδιωτικά 

πανεπιστήµια  θα πρέπει να επιβάλλει άµεσα το κλείσιµό τους. Παράλληλα να προχωρήσει στην θεσµική 

κατάργηση του υβριδικού µορφώµατος που λέγεται Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών δίνοντας τη 

δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις επιθυµούν να µετεξελιχθούν σε ΙΕΚ/ΚΕΚ. 

• Για να αποφευχθούν νέες απόπειρες εισόδου των ιδιωτικών πανεπιστηµίων από το παράθυρο, να 

θεσπισθούν εθνικοί κανόνες που να απαγορεύουν σε ξένα πανεπιστήµια να εγκαθίστανται στη χώρα µας 

µέσω αναδόχου–εργολάβου µε σύµβαση δικαιόχρησης. Αυτό είναι  εφικτό  στο βαθµό που η ελληνική 

νοµοθεσία απαγορεύει στα Ελληνικά Πανεπιστήµια να συνάπτουν αντίστοιχες συµβάσεις δικαιόχρησης, 

γεγονός που καλύπτει  το σεβασµό της αρχής της αναλογικότητας και τη µη δυσµενή µεταχείριση των 

φορέων άλλων κρατών-µελών σε σχέση µε τους ηµεδαπούς. Και βέβαια δεν επιτρέπει θεσµικά τη 

δικαιόχρηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως τα Κολέγια. 

 

Ειδικά ζητήµατατωνΤΕΙ: 

Όσον αφορά τα ΤΕΙ, λόγω του τεχνολογικού τους χαρακτήρα, υφίστανται αµεσότερα τις συνέπειες του 

στρεβλού µοντέλου και του χαµηλού επιπέδου ανάπτυξης της χώρας µας. Η αναβάθµιση των ΤΕΙ και η 



 10

πραγµατικά ενιαία τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν µπορεί πλέον να γίνονται µε θεσµικές µόνο αλλαγές, αλλά 

και µε πρόνοια για την ουσιαστική τους υλοποίηση σε προγράµµατα, διδακτικό προσωπικό, υποδοµές, 

τµήµατα κ.λπ.  

Επανασχεδιασµός για την βελτιστοποίηση της χαώδους σηµερινής κατάστασης- Ουσιαστική 

ενοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. 

- Αναβάθµιση των τµηµάτων.   

- Αντί της ίδρυσης νέων Τµηµάτων, χωρίς καµία προοπτική βιωσιµότητας, µε αλόγιστη σπατάλη 

πόρων για να καλυφθούν ανεπαρκέστατα οι υποτυπώδεις υποδοµές ενός νέου Τµήµατος, οι πόροι 

να διοχετεύονται σε ήδη υπάρχοντα Τµήµατα, ιδίως της περιφέρειας, για την ουσιαστική βελτίωση 

της εκπαίδευσης που αυτά παρέχουν.  

- Ρύθµιση των εκκρεµοτήτων  που αφορούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των παλαιών και νέων 

αποφοίτων των ΤΕΙ. Στο εξής να ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους αποφοίτους τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ-∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 
Για τη διάδοση και κυρίως για τον περαιτέρω εµπλουτισµό των προτάσεών µας από την επαφή µας µε την 

κοινωνία η γραµµατεία του τµήµατος προτείνει σε συνεργασία µε Π.Κ., Νοµαρχιακές επιτροπές του ΣΥΝ 

και το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς» την πραγµατοποίηση των παρακάτω εκδηλώσεων:  

 

1. ΚΕΣ – Οδηγία για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων ΚΕΣ (έκδοση φυλλαδίου) 

2. Ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (έκδοση φυλλαδίου) 

3. Περιφερειακά ΑΕΙ, µε έµφαση στα ΤΕΙ 

4. Αξιοποίηση των συµπερασµάτων  του συνεδρίου της ΟΛΜΕ µε θέµα τα νέα βιβλία και την 

παρουσίασή τους σε εκδηλώσεις  µε τη συνεργασία  επιστηµονικών ενώσεων. 

5. Προβολή των θέσεων µας για την Ειδική Αγωγή: Περιοδείες στο Κ∆ΑΥ του Αιγάλεω και της 

Αθήνας µε βουλευτές για την ανάπτυξη των θέσεων µας απέναντι στο νόµο και της συνολικής 

µας πρότασης. 

6. ∆ιοργάνωση διήµερου αφιερωµένου στην παιδεία µε τίτλο « Τι σχολείο θέλουµε; » (έκδοση 

φυλλάδιου) 

7. ∆ιοργάνωση εκδήλωσης την ηµέρα του εκπαιδευτικού µε θέµα τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας 

στην εκπαίδευση, όπως και σειράς πανελλαδικών εκδηλώσεων µε το ίδιο θέµα.  

 
 

 


