




ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέχρι ίο  1981, η Παιδεία μας ήταν σχάσιμη και στατική για δεκαετίες. Προσπά

θειες για μεταρρύθμιση (Γεώργιος Παπανδρέου 1964) ακυρώθηκαν από τις επόμε
νες Κυβερνήσεις. Μόνο μερικάχαρακτηριστικάτουςίπ.χ. δημοτική γλώσσα) αναγ
κάσθηκε κάτω από ιην απαίτηση του Λαού, να εφαρμόσει ελλιπώς, μετά τη μετα
πολίτευση η ηγεσία της δεξιάς. Έτσι, το παλλαϊκό αίτημα για ριζική αλλαγή παρέ
μενε ζωντανό και επίκαιρο.

Οι πολιτικές επιλογές και η φιλοσοφία της δεξιάς αποτυπωνόταν έκδηλα 
στην παιδεία μας που, μέχρι το 1981, είχε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•  Αναχρονιστικά προγράμματα, υποβαθμισμένη στάθμη, αυταρχισμός και άκρι
τη αποδοχή γνώσεων.
•  Φραγμοί και στεγανά εμπόδιζαν τη μόρφωση των παιδιών μας.
•  Ο λαός μας, οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, κρατιόνταν 
στο περιθώριο, χωρίς να συμμετέχουν.
•  Έλλειμη φροντίδας και μέριμνας για τα κτίρια και την υποδομή της παιδείας 
μας



Ακόμα:
1) Τα πανεπιστήμια βρίσκονταν οε συνεχή και αξεπέραστη κρίση, με φεουδαρχι
κές δομές, με αναχρονιστικούς τρόπους διδασκαλίας, με συνεχή υποβάθμιση 
του περιεχομένου σπουδών.
2) Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση καθιερώθηκε πρόχειρα με απαράδεκτες 
διεθνείς δεσμεύσεις, χωρίς σωστή κατεύθυνση και λειτουργούσε τελείως υπο
βαθμισμένα.
3) Η νέα γενιά, το μέλλοντης πατρίδας, συμπιεζόταν με ένα απαράδεκτο εξεταστι
κό σύστημα στο οποίο κυριαρχούσε το άγχος και η τύχη.

το 1981, το πα.ςο.κ. έθεσε τις αρχές και τους στόχους για μια σύγχρονη, 
δημοκρατική, χωρίς φραγμούς και στεγανά παιδεία. Μια παιδεία θεμέλιο της 
προσπάθειαςτου λαού μας για αυτοδύναμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Η Παιδεία για το ΠΑ.ΣΟ.κ. δεν είναι μόνο επενδυτικό αγαθό, αλλά ταυτόχρονα 
αυτοσκοπός για τον άνθρωπο. Η μόρφωση σ'όλη τη διάρκεια της ζωήςτου ανθρώ
που είναι αγαθό, το οποίο η Πολιτεία οφείλει να μην στερήσει από κανένα.

Τα 4 χρόνια της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σφραγίσθηκαν από τη χάραξη και 
υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, που υλοποιεί σταθερά τις θέσεις του 
1981.

Με απόλυτη προτεραιότητα στην Παιδεία, με συνεχή και επίπονη προσπάθεια, 
δώσαμε ορατές αΑΑαγές σ’όΑες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στη συνεχι
ζόμενη εκπαίδευση.

Πλήθος νέων θεσμών συνιστούν το νέο πρωτοποριακό νομικό πλαίσιο, που 
κατάργησε το αναχρονιστικό και αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα της δεξιάς.



Η κυβέρνηση ίου ΠΑ.ΣΟ.κ. στο σύντομο αυτό χρόνο:
•  Προσανατολίζει το περιεχόμενο σπουδών στην πίστη, στις ανθρώπινες αξίες 
κςυ το συνδέει με τις κοινωνικές και παραγωγικές ανάγκες του τόπου. Βελτιώνει 
συνεχώς, την ποιότητα της εκπαίδευσης.
•  καταργεί τους φραγμούς κ αι τα οτεγανά, ώστε όλα τα παιδιά και οι νέοι, ανεξάρ
τητα από φύλο, καταγωγή και προέλευση, να έχουν ίσης ποιότητας εκπαίδευση 
και ίσες ευκαιρίες.
•  Λύνει και κατοχυρώνει τη λαϊκή συμμετοχή και τον δημοκρατικό προγραμ
ματισμό.
•  θεμελιώνει τα κτιριακά προβλήματα, βελτιώνει και επεκτείνει την υποδομή 
της παιδείας μας, εξυπηρετώντας καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες της νέας 
γενιάς.
Με συνέπεια στις θέσεις μας.
Με συνέχεια στις προσπάθειες μρς.
Με στήριξη συμμετοχή του λαού μας, δώσαμε δημιουργικότατο έργο, που δίνει 
τη βεβαιότητα ότι:
•Ολοένα και περισσότερα προβλήματα της παιδείας μας θα λύνονται καθη
μερινά.
•  Η εκπαίδευσή μας θα έχει μέρα με τη μέρα μια νέα ποιότητα.
•  θεμελιώνει σταθερότερα την αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική μας 
ανάπτυξη.

Αυτή η βεβαιότητα πηγάζει από τη θέοη μας του 1981, από την πράξη μας 
του 1981-1985 που την υλοποιεί, αλλά και την προοπτική μας για το μέλλον 
με την ολοκλήρωση των προσπαθειών μας.



1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η μέριμνα για την Εκπαίδευση είναι 
υπόθεοη της Πολιτείας, το ΠΑΣΟΚ πι
στεύει ότι, για την Παιδεία, υπόθεση 
εθνική με καταδυτική σημασία για 
την πορεία του Εθνους, τίποτα δεν εί
ναι αρκετό. Συνεχής θα είναι η αύξηση 
της συμμετοχής της Παιδείας στο ακα
θάριστο εθνικό προϊόν και στον κρατι
κό Προϋπολογισμό. Οι δαπάνες για 
την Παιδεία, όπως και για την Εθνική 
Αμυνα, έχουν πρώτη προτεραιότητα. 
Μόνο με αποφασιστική οικονομική ενί
σχυση της Παιδείας εξασφαλίζουμε: 
α. ποιοτικά παραδεκτή υλικοτεχνική 

υποδομή και σωστή χωροταξική κα
τανομή της,

6. σωστή αναλογία διδασκόντων και 
διδασκόμενων,

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ 1981-1985

Το 1981 οι δαπάνες για την Παιδεία ήταν 
62 δισ.
το 1985οι δαπάνεςγιατηνΠαιδείαείναι 
179 δισ. (αύξηση 189% ή 45 % σε στα
θερές τιμές).
Με συνέπεια στις θέσεις του Συμβο
λαίου με το Λαό, κάθε χρόνο οι δαπά
νες για την παιδεία ήταν, είναι και θα 
είναι μεγαλύτερες από το μέσο όρο αύ
ξησης των δαπανών του προϋπολογι
σμού: έτσι το 1981 οι δαπάνες για την 
Παιδεία ήταν το 3,3% του ΑΕΠ, ενώ το 
1984 ήταν 4,20% του ΑΕΠ.
Μετά την μήφιση του Πανεπιστημιακού 
μισθολογίου οι δαπάνες για την Παι
δεία σε ποσοστό επί του Προϋπολογι
σμού για το 1985 είναι 12% έναντι 9,1% 
του 1981.

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ 85- 89

Η προτεραιότητα στην Παιδεία, όπως 
εκφράστηκε στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ το 
1981 και Βρήκε την επιτυχημένη υλο
ποίησή της, θα συνεχιστεί με σταθερό
τητα και συνέπεια.
Η συμμετοχή στο ΑΕΠ συνεχώς, θα αυ
ξάνει, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν θέτει όριο σ' 
αυτή την προτεραιότητα, 
α. Το 1981 παραλάβαμε χωρίς δική 

τους στέγη το 95% των νηπιαγω
γείων, το 85% των γενικών λυκείων, 
το 75% των τεχνικών λυκείων και 
το 40% των δημοτικών και γυμνα
σίων. Το πενταετές πρόγραμμα οι
κονομικής και κοινωνικής ανάπτυ
ξης υπολογίζει σε τιμές 82, ότι για 
μια ικανοποιητική λύση απαιτούν
ται 250 δισ. Με εντατικοποίηση και



γ. εξύμωση ιου ρόλου ίου εκπαιδευτι
κού λειτουργού και εξασφάλιση αν
θρώπινων αμοιβών και συνθηκών 
δουλειάς,

δ. μια πραγματικά δωρεάν Εκπαίδευ
ση. Αύξηση του αριθμού και του 
ύμους των υποτροφιών, με δωρεάν 
σίτιση και μεταφορά των μαθητών 
που δεν έχουν οικονομικές δυνα
τότητες.

Ηπλήρηςκάλυμητωναναγκώντηςχώ- 
ρας θα ξεκινήσει από τις νησιώτικες, 
ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

α. κάλυμη κτιριακών αναγκών: Το έρ
γο που έγινε φαίνεται, από μια απλή 
σύγκριση τόσο των πιστώσεων, όσο και 
των αιθουσών και των αναγκ ών που κα
λύπτουν:

πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

Αίθουσες

συνέχιση της προσπάθειας προθλέ- 
πεται επίλυσή τους την 2η πενταε
τία. Παράλληλα στο Σχέδιο Νόμου 
για τη δομή και λειτουργία της Πρω
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης, που εκκρεμεί για μήφι- 
ση στη Βουλή, προβλέπονταί: 
α.1. Νέα οργάνωση της σχολικής πε
ριουσίας, που περνάει πια σε κοι
νωνική ιδιοκτησία συνολικά των 
κατοίκων κάθε Δήμου ή κοινότη
τας, οι οποίοι συμμετέχουν με εκ
πρόσωπο του Δήμου ή της κοινότη
τας στη δημοτική ή κοινοτική επι
τροπή παιδείας (Εφορεία 
σχολείων)..
α.2. Οι αρμοδιότητες για συντήρηση 
και επισκευές, καθώς και οι πόροι 
μεταφέρονται στην Τοπική Αυτο
διοίκηση, η οποία μπορεί έτσι, χω
ρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες να 
επιλύει άμεσα τα προβλήματα. Ακό
μα, υιοθετείται σαν κύρια πλευρά 
της πρακτικής του Οργανισμού Σχο-



Για τις επισκευές -  το πρόβλημα ιης 
«τουαλέτας» και ίου σπασμένου τζα
μιού, που γνώριζαν καλά οι γονείς πριν 
ίο  1981 -  οι δαπάνες από 350 εκ. ίο 
81 ανήλθαν σε 1,8 δια. ίο  85, (414% 
αύξηση).
Ανάλογη προσπάθεια έγινε και σιην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε από 3,1

λικών κτιρίων (Ο.Σ.κ.) η ανάθεση και 
ιης ανέγερσης ίων σχολικών κτι
ρίων στους OTA, ώστε να υπάρχει 
κοινωνικός έλεγχος, αποκέντρωση 
και ταχύτερος ρυθμός κάλυμης των 
αναγκών σχολικής στέγης.

120.000

1980 1981 1982 1985 1984 1985
μαθητές που στεγάστηκαν



διο. ίο  1982 φθάσαμε σε 11,4 δισ. ίο 
1985.
Η σωστή χωροταξική κατανομή και η 
προτεραιότητα στις υποβαθμισμένες 
περιοχές εξασφαλίστηκε από τον προ
γραμματισμό μέσω των Νομαρχιακών 
Συμβουλίων. Νέα κτιριολογικά προ
γράμματα δίνουν νέας ποιότητας σχο
λικό κτίρια ανοιχτά στις ανάγκες της 
ζωής, της γειτονιάς και του χωριού, 
σύμφωνα με τις νέες αντιλήμεις για το 
περιεχόμενο σπουδών.
Οι ιδρύσεις σχολείων έγιναν με ορατά 
και διαφανή κριτήρια, για να καλύμουν 
τις ανάγκες των ορεινών, νησιωτικών 
και ημιορεινών περιοχών και να έχουν 
γενικά καλύτερη λειτουργικότητα τα 
σχολεία μας.
Για πρώτη φορά, όλα τα νησιά μας 
έχουν γυμνασιακή εκπαίδευση, ενώ 
λυκειακές τάξεις τα καλύπτουν ικανο
ποιητικά.
Όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης έχουν αποκτήσει πια ικα·

α.3.0 ΟΣΚ ασχολείται κύρια, με το 
να κάνει καλύτερα και πιο λειτουρ
γικά τα σχολικά κτίρια. 
α.4. Στις διαδικασίες προγραμματι
σμού ουσιαστικοποιείται ο ρόλος 
των Νομαρχιακών συμβουλίων στις 
ιδρύσεις σχολείων, στις ανεγέρσεις, 
στην κατανομή των πιστώσεων 
στους QTA, ακόμα και στις ειδικότη
τες, ανάλογα με το περιφερειακό 
πρόγραμμα, που πρέπει να έχουν τα 
τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, τα 
πολυκλαδικά και οι τεχνικές επαγ
γελματικές σχολές.

β. θα συνεχισθεί με συνέπεια η προ
σπάθεια γιά βελτίωση των αναλο
γιών διδασκόντων - διδασκομένων.

γ. Εξυυώνεται παραπέρα ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού λειτουργού και βελ
τιώνονται οι συνθήκες δουλειάς 
του, ενώ συστηματοποιείται, οργα
νώνεται και αποκεντρώνεται η επι
μόρφωσή του.

δ. Στο νέο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται ■



νοποιητική λειτουργικότητα. Χαρα
κτηριστικά, στις πρώτες ιδρύσεις το 
1982 ιδρύθηκαν νέα λύκεια, εφόσον το 
μητρικό είχε πάνω από 900 μαθητές και 
νέα γυμνάσια, εφόσον ίο  μητρικό είχε 
πάνω από 800 μαθητές.
Στις ιδρύσεις του 1985 οι αντίστοιχοι 
αριθμοί είναι 550 για τα λύκεια, ενώ στα 
γυμνόσια έχουμε φθόοει το στόχο να 
λειτουργούν με 9 τμήματα και να εξυ
πηρετούν την περιοχή.

•  κατά τα έτη 1977-1981 η ν α  ίδρυσε 
μόνο 10 Λύκεια, ενώ κατά τα έτη 
1982-1985 το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε 138 Λύ
κεια και πλήθος λυκειακών παραρ
τημάτων για την κόλυμη των αναγ- 
κώντων νησιώτικων και ορεινών πε
ριοχών.

6. Οι αναλογίες διδασκόντων και μαθη
τών μετά τους μαζικούς διορισμούς 
(20.000 εκπαιδευτικών) που έγιναν 
από το ΠΑΣΟΚ είναι:

ιολλαπλές δυνατότητες για τη με
ταφορά, επιδότηση διαμονής των 
μας ιτών, γενικεύονται οι υποτρο
φίες όχι μόνο στην τεχνική, αλλά 
σε ς ΐη  τη δευτεροβάθμια εκ- 
παίδει η.

Ήδη έχει ηΗ οχωρήσει η μελέτη για ριζι
κή αλλαγή του συστήματος υποτρο
φιών, σ' όλες τις εκπαιδευτικές Βαθμί
δες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΜΕΣΗ ΤΕΧΝ

1981 1:24,8 1:21,1 1:17,4
1985 1:23,3 1:18,3 1:14,7

Κι' αυιό παρά ιην αύξηση ίου μαθη
τικού δυναμικού που προήλθε από 
την κατάργηση των διαγωνισμών 
από το γυμνάσιο στο Λύκειο και την 
ουσιαστικοποίηση της εννιάχρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

γ. Συνεχής ήταν η προσπάθεια για εξύ- 
μωση του ρόλου του εκπαιδευτι
κού. Χορηγήθηκε σε πρώτη φάση 
εξωδιδακτικό επίδομα το 1982 στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, ικανοποιήθηκεστη συ
νέχεια το μόνιμο αίτημα των εκπαι
δευτικών για ενιαίο πραγματικά μι
σθολόγιο των δημοσίων υπαλλή
λων με ισότιμη αντιμετώπιση των 
βαθμιδών.
Ψηφίστηκε και το μισθολόγιο για 
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ, 
TEI).



δ. Η δωρεάν παιδεία έγινε πραγματικό
τητα και γενικεύθηκε η μεταφορά 
των μαθητών, ενώ πλήρης ιατρο
φαρμακευτική, οδοντιατρική και 
νοσοκομειακή περίθαλμη υπάρχει 
πια για τους σπουδαστές και τους 
φοιτητές μας.





2. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

|  Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η συμβολή ίων φορέων ιης Εκπαίδευ- 
σηςστη διοίκηση, αλλά και στη διαμόρ
φωση σπουδών θα είναι καθοριστική 
και ο κοινωνικός έλεγχος επιβεβλημέ
νος.
Η Κυβέρνηση, με βάση το δημοκρατικό 
προγραμματισμό, χαρόσσει τα γενικό 
πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
ενώ τα περιφερειακά όργανα υλο
ποιούν την πολιτική. Ο Λαός, με τους 
εκπροσώπους των κοινωνικών φορέ
ων του, ελέγχει την υλοποίηση. Αποφα- 
στικό ρόλο θα παίξει το Εθνικό Συμβού
λιο παιδείας. Οι φορείςτων εκπαιδευτι
κών, όπως και άλλοι κοινωνικοί φο
ρείς, συμμετέχουν στα αποκεντρωμέ
να όργανα της Εκπαίδευσης και συνδέ
ονται με τα όργανα του δημοκρατικού 
προγραμματισμού.

Με το Νόμο Πλαίσιο για τα Πανεπιστή
μια (1268/82), καθιερώθηκε η ισότιμη 
συμμετοχή των φοιτητών και των διδα
σκόντων στη διοίκηση, στην οργάνωση 
και λειτουργία των ΑΕΙ. Ο κοινωνικός 
έλεγχος περνάει μέσα από την επιτυχή 
λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανωτάτης παιδείας (ΕΣΑΠ), που εισηγεί- 
ται στην Κυβέρνηση όλα τα θέματα που 
έχουν σχέση με τα ΑΕΙ.
Αντίστοιχα με το Νόμο Πλαίσιο για τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
ΓΓΕΙ) (1404/83) κατοχυρώθηκε η συμμε
τοχή των σπουδαστών και των διδα
σκόντων, ιδρύθηκε το Συμβούλιο Τε
χνολογικής Εκπαίδευσης, που ασκεί 
τον κοινωνικό έλεγχο και περιφερεια
κά συμβούλια για την καλύτερη σύνδε- * 
ση κάθε τει με τις παραγωγικές και κοι-

Με το Σχέδιο Νόμου «για τη δομή'και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης» που εκκρε- 
μεί για μήφιση στη Βουλή: 
α. Ιδρύεται το Εθνικό Σύμβούλιο παι
δείας (ΕΣΥΠ) με συμμετοχή στο 1/3 
όλων των συναρμοδίων.Υπουργείων 
και εκ προσώπων των κοινωνικών τάξε
ων, των εκπαιδευτικών και των κομμά
των.
β. Ιδρύονται αντίστοιχα συμβούλια 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Εκπρό
σωποί τους, μαζί με εκπροσώπους του 
Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας και 
του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαί
δευσης, αποτελούν τη Γραμματεία του 
ΕΣΥΠ.
γ. Συνδέεται ο εκπαιδευτικός προ-



γραμματισμός μετά περιφερειακά όρ
γανα του δημοκρατικού προγραμματι
σμού, τα Νομαρχιακά Συμβούλια υπο- 
βοηθούνται στο έργο τους από τις νο
μαρχιακές επιτροπές παιδείας, που εί
ναι ταυτόχρονα το όργανο που ελέγχει 
τη σχολική περιουσία, 
δ. Ανοίγει το σχολείο στη συμμέτοχη 
των γονέων και των εκπροσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ε. Νομοθετούνται οι μαθητικές κοινό
τητες και οι μαθητικοί συνεταιρισμοί, 
στ. Ο σύλλογος διδασκόντων αποκτά 
αρμοδιότητες του Βασικού οργάνου 
διοίκησης του σχολείου.

νωνικές ανάγκες της περιφέρειας.
Με υπουργική απόφαση από το 1982 
ορίστηκαν τα της δημοκρατικής λει
τουργίας των μαθητικών κοινοτήτων 
και τα της συμμετοχής τους στο σχο
λείο και απόκτησε ουσιαστικό περιεχό
μενο η συμμετοχή των μαθητών. 
Αντίστοιχη υπουργική απόφαση έκανε 
ουσιαστική τη λειτουργία του συλλό
γου διδασκόντων.
Για πρώτη φορά καθιερώθηκε η εκπρο
σώπηση των συλλόγων γονέων στις 
σχολικές εφορείες.



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

^  Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

πρωταρχικός στόχος είναι η αλλαγή 
στις αξίες, στο περιεχόμενο και στις 
κατευθύνσεις της Εκπαίδευσης
Η πίστη στις ανθρώπινες αξίες θα διέπει 
όλη την Εκπαίδευση. Το περιεχόμενο 
των σπουδών θα συνδεθεί με την παρα
γωγική και κοινωνική διαδικασία και 
θα προσαρμοστεί με τις αναπτυξιακές 
και κοινωνικές ανάγκες του τόπου, 
ανάλογα με τις εκπαιδευτικές βαθμί
δες. Από τις πρώτες κιόλας Βαθμίδες 
θα καλλιεργείται η ελεύθερη και δη
μιουργική αναζήτηση, το ξεπέρασμα 
τωνδιακρίσεων, η ισότητα των δύο φύ
λων, η εξοικείωση με τους δημοκρατι
κούς θεσμούς και τη δημοκρατική δια
δικασία.
Οι σχέσεις διδασκόντων -  διδασκομέ-

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ 1981-1985 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

α. πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
Ολοκληρωμένο και συγκρίσιμο με το 
παρελθόν παράδειγμα είναι τα νέα βι
βλία και προγράμματα του δημοτικού 
σχολείου.
Το καλοκαίρι του 1985 θα είναι έτοιμο 
το νέο πρόγραμμα των βασικών μαθη
μάτων και της ΣΤ Δημοτικού καθώς και, 
για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά μας 
χρονικά, πρόγραμμα του νηπιαγωγεί
ου.
Τα νέα βιβλία, σημαντικής αισθητικής 
αξίας, εκφράζουν τις θέσεις του 1981, 
την καλλιέργεια της κριτικής σκέ- 
μης, την ελεύθερη και δημιουργική 
αναζήτηση κ.ήπ.
Έχουμε κατορθώσει τα παιδιά μας να 
πηγαίνουν χαρούμενα στο σχολείο και

α.β. Η ποιοτική άνοδος στο δημοτικό 
σχολείο ολοκληρώνεται με την εισα
γωγή της διδασκαλίας ξένης γλώσσας 
στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, 
φυσικής αγωγής, μουσικής και καλλι
τεχνικών μαθημάτων που θα διδάσκον
ται από ειδικούς.
Έχουν αρχίσει ήδη οι προεργασίες για 
τη σύνταξη του νέου Αναλυτικού Προ
γράμματος και νέων βιβλίων του Γυ
μνασίου, ώστε να είναι ενιαία τα προ
γράμματα της εννιάχρονης υποχρεωτι
κής εκπαίδευσης. Πάνω στα νέα βιβλία 
του Γυμνασίου θα γίνουν τα νέα βιβλία 
του Λυκείου, ώστε και αυτά να αποτε
λούν συνέχεια των πρώτων. Προχωρεί 
ήδη η διαδικασία, συγγραφής βιβλίων 
για την Β' τάξη των Ενιαίων Πολυκλαδι-



νων, οι μέθοδοι διδασκαλίας αλλά
ζουν ριζικά. Η καθιέρωση ίου διαλό
γου και της συνεργασίας δασκάλων 
και διδασκόμενων στην αναζήτηση και 
μετάδοση της γνώσης θα αντικαταστή
σει τον από έδρας μονόλογο.

να φεύγουν χαρούμενα και αυτό γιατί 
αισθάνονται ιη  χαρά της ανακάηυιιης 
της γνώσης και της επιστήμης, τη χα
ρά της δημιουργίας.
Έχουν εκ δοθεί 17 νέα βιβλία για τους 
μαθητές. Η έκδοση 16 βιβλίων του δα
σκάλου συνετέλεσε αποφασιστικά 
στην αλλαγή των σχέσεων δασκάλου- 
μαθητών, από σχέση μονόλογου σε 
σχέση επικοινωνίας, 
β. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 
Έχουν εκδοθεί 17 νέα βιβλία του Γυ
μνασίου και 5 για τους διδάσκοντες, 52 
νέα βιβλία για τους μαθητές του 
Λυκείου.
Η απόδοση της ιστορικής γνώσης, χω
ρίς αναγόρευση κυρίαρχης ιδεολο
γίας, ο εκσυγχρονισμός των επιστημο
νικών βιβλίων, φυσικής, μαθηματικών, 
τα νέα βιβλία νεοελληνικής λογοτε
χνίας, δημοκρατικής αγωγής, εκφρά
ζουν την προσπάθεια σε τομείς που εί
χαν μείνει στάσιμοι για δεκαετίες. Η για 
πρώτη φορά εισαγωγή του επαγγελμα-

κών Λυκείων και Αναλυτικού προγράμ
ματος για την Γ τάξη. Αλλάζουν και στη 
δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι σχέσεις 
διδασκόντων-διδασκομένων.
Στο Σχέδιο Νόμου για την πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ορίζε
ται ο σκοπός της Εκπαίδευσης σύμφω
να με τις θέσεις του '81, κλιμακώνονται 
οι σκοποί αυτοί κατά βαθμίδα, ορίζον
ται οι αρχές για δημοκρατικά, αντιαυ
ταρχικά προγράμματα και σωστές σχέ
σεις στο σχολείο.
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την 
αναβάθμιση της ποιότητας της δευτε
ροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής 
εκπαίδευσης.
Ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
(καταργείται το ΚΕΜΕ) και συνδέεται με 
τους σχολικούς συμβούλους και γίνε
ται πράγματι επιτελικό, ερευνητικό και 
καθοδηγητικό κέντρο της εκπαίδευ
σής μας.
γ. Ολοκληρώνεται στα ΤΕΙ η συγκρότη
ση του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκ-



ιικού προσανατολισμού στο Γυμνάσιο, 
στην Α' και Β' Λυκείου και Α' Τεχνικού 
Λυκείου συνοδεύεται με την έκδοση 
οδηγού επαγγελμάτων, οδηγού σπου
δών και ειδικών ενημερωτικών φυλ
λαδίων.
Για πρώτη φορά έγιναν Αναλυτικά προ
γράμματα για τα ϊενικά Επαγγελματικά 
Λύκεια που λειτουργούσαν μέχρι τώρα 
υποβαθμισμένα χωρίς αυτά, καθώς και 
αντίστοιχα προγράμματα για τις τεχνι
κές Επαγγελματικές σχολές.
Τέλος τα νέα προγράμματα και βιβλία 
της Α τάξηςτου ενιαίου πολυκλαδικού 
Λυκείου (10 για τους μαθητές και 7 για 
τους διδάσκοντες) εκφράζουν αυτές 
τις γενικές αρχές για τη μεταγυμνασια- 
κή εκπαίδευση.
γ. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα: Έχουν ήδη εκδοθεί και εφαρμό
ζονται νέα καλύτερου επιπέδου και 
ποιότητας προγράμματα, που σε συν
δυασμό με το νέο κανονισμό σπουδών 
είναι μια σημαντικότατη παιδαγωγική-

παίδευσης, επιδιώκεται μέσα από το 
περιεχόμενο σπουδών τους σύνδεση 
συνεχής με τις γενικότερες αναπτυξια
κές επιλογές και την πορεία της αυτο
δύναμης οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. Γίνεται προσπάθεια για 
προσέγγιση της επερχόμενης τεχνολο
γικής επανάστασης.
Σύγχρονα θα αποτελούν, μέρα μετη μέ
ρα, μια πιο αξιόπιστη εκπαιδευτική, 
επαγγελματική και κοινωνική προο
πτική.
δ. Στα Πανεπιστήμια, μέσα από την 
άσκηση του κοινωνικού και ακαδημαϊ
κού ελέγχου, τη συμμετοχή στον προ
γραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδι
κασίας, θα προσεγγίζονται ουνεχώς νέ
οι ποιοτικοί στόχοι δεμένοι με τις ανα
πτυξιακές ανάγκες του τόπου, 
παράλληλα, σημαντική ώθηση στο 
ποιοτικό στοιχείο θα δώσει η οργάνω
ση των μεταπτυχιακών σπουδών και 
της έρευνας, ώστε να δημιουργηθούν 
εξειδικευμένοι επιστημονικοί κλάδοι
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επιστημονική και δημοκρατική και
νοτομία.
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών 
έγινε ουσιαστική και ενισχύει τους δε
σμούς των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
με την παραγωγή. Ακόμα έχει αρχίσει 
η στελέχωση του Ινστιτούτου Τεχνολο
γικής Εκπαίδευσης, που θα συμβάλλει 
αποφασιστικότερα στη νέα ποιότητα 
της τεχνολογικής εκπαίδευσης, 
δ. Πανεπιστήμια: Με το Νόμο για τη 
«δομή και λειτουργία των ΑΕΙ» αναβαθ
μίστηκε ο ρόλος των ΑΕΙ με την κατάρ
γηση της έδρας και την καθιέρωση του 
τομέα. Έχει γίνει η κατάτμηση των πε
ρισσότερων τμημάτων. Οι συλλογικές 
προσπάθειες αποδίδουν καρπούς στα 
προγράμματα σπουδών. Δημιουργήθη- 
καν έτσι οι συνθήκες για το ξαναζωντά
νεμα των πανεπιστημίων, για δημιουρ
γική δουλειά των φοιτητών μας σε θέ
ματα που δένονται με τις ανάγκες του 
τόπου.

που θα συνδέονται με τις ανάγκες της 
παραγωγής, να υπάρχει ερευνητική εμ
βάθυνση για κάθε γνωστικό αντικείμε
νο, για το οποίο υπάρχει διδακτικό 
έργο.



4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΝ ΣΤΕΓΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΟΝ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

καταργοϋνται ία σιεγανα, αναμεσα 
στιςεκπαιδευιικέςβαθμίδες, δισφορο- 
ποιειιαι ριζικά ο τρόπος εισαγωγής στα 
ΑΕΙ και σιην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
θα δίδονται απεριόριστες ευκαιρίες, 
προσπαθειών, καμιά απόφαση δε μπο
ρεί να είναι αμετάκλητη για τα νέα παι
διά και να δεσμεύει το μέλλον τους: 
α. καταργούνται οι Πανελλήνιες εξετά
σεις εισαγωγής στα Λύκεια. Καταργούν- 
ται οι πανελλήνιες εξετάσεις εισαγω
γής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
6. Η κατάργηση των πανελληνίων εξε
τάσεων Βραχυπρόθεσμα θα στηριχτεί 
σε μια σειρά προπαρασκευαστικών μα
θημάτων, ενταγμένων στο πρόγραμμα 
τωνΛυκείων. Μακροπρόθεσμα απαιτεί
ται συνολική εξύμωσητηςοτάθμηςτης

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ 1 9 8 1 -1 9 8 5 |

α. Από το Γενάρη του 1982 καταργήθη- 
καν οι Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετά
σεις των αποφοίτων γυμνασίου για ει
σαγωγή στα Λύκεια, 
χαρακτηριστικό των φραγμών που 
επεδίωκε η Ν Α  μεταξύ γυμνασίου και 
λυκείου στο παρελθόν, είναι ότι την τε
τραετία 77-81 είχαν ιδρύσει μόνο 10 
λύκεια, ενώ την τετραετία 82-85 ιδρύ
θηκαν 138 λύκεια, ενώ Βελτιώθηκε ση
μαντικά η λειτουργικότητα των σχο
λείων. Επιδιώχθηκε -  και οι σχολικοί 
σύμβουλοι συνέΒαλαν αποφασιστικά 
να παρέχεται ίσης ποιότητας εκπαίδευ
ση παντού.
6. Οι Γενικές εξετάσεις, που στηρίζον
ται σε προπαρασκευαστικά μαθήματα 
ενταγμένα στο πρόγραμμα της Γ Λυ-

α. θα ενταθουντα εκπαιδευτικά μέτρα 
για την εξάλε^η ανισοτήτων από δια
φορετικές συνθήκες καταγωγής και 
προέλευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται 
η γενίκευση της προσχολικής αγωγής, 
παραπέρα άνοδος της ποιότητας του 
δημοτικού, ενιαία αναλυτικά προγράμ
ματα στηνεννιάχρονη υποχρεωτική εκ
παίδευση, εισαγωγή του επαγγελματι
κού προσανατολισμού όχι σαν αορι- 
στόλογη επίλυσητων Αναλυτικών Προ
γραμμάτων, αλλά με συγκεκριμένους 
τρόπους υποστήριξης. Όλα τα παραπά
νω νομοθετούνται στο σχέδιο Νόμου 
για τη δομή και λειτουργία της πρωτο
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης.
6. Με αυτή την προσπάθεια θα Βελτιώ-



δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης, ώστε το 
νέο σύστημα να βασίζεται στην επίδο
ση των μαθητών μέσα στο σχολείο και 
ειδικότερα στις τάξεις του Λυκείου και 
στην καθιέρωση και ουσιαστική λει
τουργία του επαγγελματικού προσα
νατολισμού.
γ. Τα παραπάνω θα εξαλείμουν την πα
ραπαιδεία, για όσους μαθητές έχουν 
ανάγκη θα παρέχεται πρόσθετη εκπαι
δευτική βοήθεια μέσα στα δημόσια 
σχολεία.
δ. Στόχος μας είναι η κατάργηση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και των προνο
μιακών σχολείων.

κείου (δέσμες), κατάργησαν τις αποτυ
χημένες Πανελλήνιες. Το νέο σύστημα 
εξασφαλίζει απεριόριστες ευκαιρίες 
και κατοχύρωση της βαθμολογίας, για
τί καμιά πρόσκαιρη αποτυχία δεν μπο
ρεί και δεν πρέπει να δεσμεύει το μέλ
λον των νέων. Αποφεύγει την αποδιορ
γάνωση του λυκείου και την μετατρο
πή των δυο τελευταίων τάξεων σε 
φροντιστήρια. Εξασφαλίζει την επιλο
γή και την καλύτερη προετοιμασία 
τους σύμφωνα με τις κλίσεις και τα εν- 
διαφέροντά τους, με τις 4 δέσμες προ
παρασκευαστικών μαθημάτων, ενώ η 
5η δέσμη προσφέρει και σ' αυτούς που 
δεν επιθυμούν σπουδές. 
Εξασφαλίστηκε μείωση των περιφε
ρειακών ανισοτήτων. Το 1981 μόνο 9 πε
ριοχές της χώρας είχαν ποσοστό εισα
κτέων πάνω από το μέσο όρο επιτυχίας 
στα ΑΕΙ και κάτω αυτές, μόνο 2 ήταν 
επαρχιακές. Το 1984 20 περιφερειακοί 
νομοί ήταν πάνω από το μέσο όρο.

Η αύξηση του αριθμού εισακτέων δί

νεται συνεχώς η ποιότητα και η στάθμη 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που 
θα επιτρέμουν τον μακροπρόθεσμο 
στόχο το νέο σύστημα εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση να βασίζεται 
στην επίδοση μέσα στο σχολείο και 
στον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
γ. Η άνοδος της ποιότητας θα επιτρέπει 
και την εξάλειμη της παραπαιδείας, 
δ. Εκκρεμεί για μήφιση στη Βουλή νό
μος για τη δημοσιοποίηση των ιδιωτι
κών εκπαιδευτικών που εργάζονται 
στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτι
κού δικαίου αορίστου χρόνου. Στην πο
ρεία για την τελική κατάργηση είναι 
έτοιμο Σχέδιο Νόμου που ρυθμίζει τα 
θέματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
Τα πρότυπα σχολεία καταργούναι και 
μετατρέπονται σε πειραματικά με το 
σχέδιο Νόμου που εκκρεμεί για μήφι- 
ση.



νει μια ακόμα απόδειξη της φιλολαϊκ ής 
πολιτικής μας.
1981: 27.500, 1982: 34.000, 1983: 
40.000, 1984: 50.500.
Εντάχθηκαν στο νέο σύστημα όλες οι 

ανώτατες στρατιωτικές σχολές και οι 
ανώτερες σχολές του Υπουργείου 
Υγείας και πρόνοιας και του EOT, ώστε 
να μην υπάρχουν στεγανό, 
γ. Καθιερώθηκε ο θεσμός της δωρεάν 
εσωσχοΑικής βοήθειας στις Α και Β 
Λυκείου, για εκπαιδευτική Βοήθεια 
στους ασθενέστερους μαθητές, ενώ 
λειτουργούν 227 ΜεταΑυκειακά Προ
παρασκευαστικά κέντρα για τη βοή
θεια στους οικονομικά ασθενέστερους 
μαθητές, και αυξάνουν τον κοινωνικό 
μισθό των εργαζομένων. Παράλληλα 
εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, για 
όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, χαρακτηρι
στικά της επιτυχίας, του νέου θεσμού 
είναι τα ποσοστά επιτυχίας στις Γενικές 
εξετάσεις όσων παρακολούθησαν μα-



βήματα στα Μεταλυκειακά προπαρα
σκευαστικά Κέντρα 1983: 29,8%, 1984: 
43,9%.
δ. Η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαί
δευσης περιόρισε τα ιδιωτικά σχολεία 
από 744 το 1981 σε 522 το 1984. Υπάρ
χουν όμως, νομικά και άλλα προβλή
ματα που δεν επιτρέπουν ακόμη άμεση 
υλοποίηση του αμετάθετου και ατα- 
λάντευτου στόχου για κατάργηση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Εκεί που ήταν 
δυνατό, στην ανώτερη τεχνική ιδιωτική 
εκπαίδευση, καταργήθηκενομοθετικά 
με τον νόμο για τα ΤΕΙ.

Σ.Ε.Π.
τι μπορώ να κάνω  

μετά
το γυμνάσιο

*ΡΎ«'
βΚβ4<

βφλ(



I  5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ__

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ

|  Η ΘΕΤΗ ΜΑΣ

Η δημοτική γλώσσα θα εμπεδωθεί σε 
όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και 
θα εισαχθεί ίο  μονοτονικό σύστημα.

I  Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ \

Από το 1982 έχει εισαχθεί το μονοτονι
κό σύστημα γραφής και όλα τα βιβλία 
έχουν ξανατυπωθεί με αυτό το σύστη
μα γραφής. Έτσι απαλλάχθηκε ή Εκπαί
δευση από το άμεσο και έμμεσο κό
στος, από πρόσθετη και εντελώς περιτ
τή ταλαιπωρία.

ι

ι



2. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

θα επιδιωχθεί γενίκευση της προσχολι- 
κής αγωγής, παιδικά κέντρα θα την 
συνδυάζουν με βρεφικούς και παιδι
κούς σταθμούς.

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ

Από το 1982 ιδρύονται όσα νηπιαγω
γεία προτείνονται με αποτέλεσμα στην 
τετραετία (1981-1985) να ιδρυθούν 670 
νέα νηπιαγωγεία, παράλληλα, ολο
κληρώνεται τον Ιούνιο του ·85 το Ανα
λυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, 
με σκοπούς που συνδέονται και προε
τοιμάζουν για το δημοτικό σχολείο.

Στο υπό μήφιση σχέδιο Νόμου για «τη 
δομή και λειτουργία της πρωτοβάθ
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ
σης» ιδρύονται τα παιδικά κέντρα, 
όπου παιδικοί σταθμοί λειτουργούν 
μαζί με νηπιαγωγεία, ώστε να υπάρχει 
ταυτόχρονα κοινωνική μέριμνα και 
αγωγή. Προβλέπεται η γενίκευση της 
προσχολικής αγωγής με προτεραιό
τητα στις υποβαθμισμένες και ακριτι- 
κές περιοχές. Τα Νομαρχιακά Συμβού
λια καταρτίζουν σχέδια δράσης, ώστε 
να λυθούντα κτιριακά προβλήματα και 
τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδο
μής κ αι να γίνει υποχρεωτικ ή η π ροσχο- 
λική αγωγή στην περιοχή τους.



3. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Ιδρύονται επαρκή και κατάλληλα δη
μόσια κέντρα ειδικής αγωγής. Ειδική 
φροντίδα θα καταβληθεί για την έντα
ξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτι
κές ανάγκες σε κανονικά σχολεία.

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ

Το 1981 υπήρχαν 85 Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής από τις οποίες 31 ήταν ιδιωτι
κές. Το 1985 υράρχουν 244 σχολικές 
μονάδες (19 ιδιωτικές - 5 ιδιωτών και 
14 Νομικών Προσώπων). Από τις μονά- 
δεςαυτέςίΟΟείναιπαράλληλεςτάξεις, 
θεσμός δηλαδή, που προωθεί την έντα
ξη στα κανονικά σχολεία. Υπάρχουν 
ακόμα 7 γυμνάσια - λύκεια, έναντι 2 
ιδιωτικώντοδί (απόταοποίατοί δημο
σιοποιήθηκε). Ιδρύθηκε μια επαγγελ
ματική σχολή, που δεν υπήρχε καθό
λου, ενώ μια ακόμα προγραμματίζεται 
για τη Θεσσαλονίκη).

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

Αλλάζει ριζικά, όπως προθλέπεται στο 
παραπάνω σχέδιο Νόμου, η αντιμετώ
πιση της ειδικής αγωγής. Τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, πρέπει να εντάσσον
ται ομαλά στην κοινωνία και στην ερ
γασία και να υπάρχει αλληλοαποδο- 
χή τους με το κοινωνικό σύνολο. Με 
βάση την συνεργασία με κάθε αρμόδιο 
φορέα και τους γονείς προθλέπεται η 
γρήγορη επέκταση της ειδικής αγω
γής, η δημιουργία σύγχρονης υλικό- 
τεχνικής υποδομής, η εξασφάλιση και 
η δωρεάν χορήγηση Βιβλίων για τυ
φλούς, ακουστικών, μαγνητοφώνων 
και κάθε σύγχρονου μέσου, η στελέχω- 
ση με μυχολόγους, κοινωνικούς λει
τουργούς κ.λπ.



4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

α. Καιαργούνται οι θεσμοί ίων επο- 
πιώνκαιτωνεπιθεωρητώνκαι ιδρύεται 
θεσμός σχολικού συμβούλου που συ
νεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς.

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ

α. Με το Νόμο 1304/82 καταργήθηκε 
ο θεσμός του επιθεωρητή, που ταυτό
χρονα ασκούσε διοίκηση και πλημε- 
λώς επιστημονική υποστήριξη. Έχει 
προηγηθεί η κατάργηση του θεσμού 
των εποπτών. Καθιερώθηκε ο θεσμός 
του σχολικού συμβούλου που βοηθά
ει, συμβουλεύει και επιμορφώνει καθη
μερινά, ώοτε να ανεβαίνει η ποιότητα 
σε κάθε σχολείο. Ήδη οι σχολικοί σύμ
βουλοι απέδειξαν ότι είναι θεσμός με 
τεράστια καταλυτική σημασία. Απο
κεντρώθηκε και αντιστοιχήθηκε η διοί
κηση με την υπόλοιπη διοικητική διαί
ρεση της χώρας και μελλοντικά με τις 
επαρχίες.

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

α. Οι σχολικοί σύμβουλοι δένονται ορ
γανικά με το Παιδαγωγικό ινστιτούτο 
μεταφέρουν τις παρεμβάσεις στο ποιο
τικό στοιχείο σε κάθε σχολείο. Ταυτό
χρονα, συμπυκνώνουντην πανελλήνια 
πείρα, ώστε να μπορεί να υπάρχει σχε- 
διασμός και διορθωτικές αλλαγές στην 
πορεία της εκπαίδευσης.



8. Επιδιώκεται ισότιμη πανεπιστημιακή 
μόρφωση, των δυο μεγάλων ομάδων 
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

6. Με το Νόμο πλαίσιο 1268/82 ιδρύθη
καν παιδαγωγικό τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών στα Πα
νεπιστήμια και ήδη λειτουργούν πέντε 
από αυτό σε 5 Πανεπιστήμια. Αυτό θα 
συντελέσει αποφασιστικό στην καλύ
τερη ποιοτικά λειτουργία των δημοτι
κών, αφού πια οι δάσκαλοί μας θα 
έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το 
μέτρο θεωρείται πρωτοποριακό σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αφού ελάχιστα 
κράτη παρέχουν αυτού του επιπέδου 
παιδεία στους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Το 1989 παύει οριστικά η λειτουργία 
των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των 
Σχολών Νηπιαγωγών, ενώ θα έχει ολο
κληρωθεί η λειτουργία των Παιδαγωγι
κών τμημάτων.



5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Για την ανάπτυξη ίου σχολικού και πα
νεπιστημιακού αθλητισμού θα κατα
βληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Ιδρύον
ται έτσι, νέες οχολές σωματικής αγω
γής ενταγμένες στα Πανεπιστήμια.

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ

Ιδρύθηκαν και λειτουργούν τμήματα 
επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι
σμού στα Πανεπιστήμια Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης και καταργήθηκαν οι 
Ακαδημίες Σωματικής Αγωγής.

Στον υπό μήφιση νόμο για τη δομή και 
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης η διδασκα
λία της γυμναστικής στα δημοτικά γί
νεται από γυμναστές.
Προβλέπεται ακόμη, η λειτουργία μα
θητικών αθλητικών ομίλων στα δημοτι
κά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ
ση, όπου οι μαθητές θα μπορούν να 
ασχολούνται τις ελεύθερες ώρες τους 
με το άθλημα που τους αρέσει και με 
την καθοδήγηση Γυμναστή.
Δένεται έτσι, η εσωσχολική με την 
εξωσχολική άθληση.



6. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ξενό
γλωσση εκπαίδευση.

Μελετήθηκε το θέμα της ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης και έγινε προσπάθεια εκ
συγχρονισμού των προγραμμάτων και 
των βιβλίων.

Προθλέπεται στον ίδιο παραπάνω Νό
μο η εισαγωγή της διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας στα δημοτικά, πράγμα που 
θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρχει 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μια 
υποχρεωτική και μια προαιρετική ξέ
νη γλώσσα. Το μέτρο θα απαλλάξει 
τους γονείς από την ανάγκη να κατα
φεύγουν στα Φροντιστήρια Ξένων 
Γλωσσών με τις γνωστές οικονομικές 
συνέπειες.

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ



7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ι Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ
ί

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ ι Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

α. θα καταστεί ουσιαστική η εννιάχρο- 
νη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Π ΚΜΜΚΚ · I  Μ Μ Μ  - Α ΜΟΥΧΤΖΜΟ« - »  ΤΜ ·« 
ΧΤΚΜΜβ«

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
γβ το γυμνάσιο 

ΤΕΥΧΟΣ Α

α. Η πολιτική μας για τη σωστή ίδρυση 
έφερε τα γυμνάσια σε κάθε γωνιά της 
πατρίδας μας. Τα νησιά μας, οι ορεινές 
και ημιορεινές περιοχές καλύπτονται 
τώρα πλήρως. Ταυτόχρονα, από το Σε
πτέμβρη του 84 γίνονται προεργασίες 
για τα νέα βιβλία και προγράμματα του 
Γυμνασίου, ώστε να είναι ενιαία με του 
Δημοτικού, χωρίς περιττές επαναλή- 
υεις.

α. Στον υπό μήφιση Νόμο, ορίζονται τα 
της εσωτερικής συνοχής και ενιαίας θε
ώρησης του περιεχομένου των προ
γραμμάτων της υποχρεωτικής εκπαί
δευσης, ορίζεται ότι δεν υπάρχει πια 
απολυτήριο δημοτικού, αλλά τίτλος 
εγγραφής στο Γυμνάσιο, ώστε να μην 
υπάρχουν πιθανές διαρροές μετά το τέ
λος της ΣΤ Δημοτικού.



8. Η απαραίτητη διάκριση σε α κύκλο 
(γυμνάσιο) και Β' κύκλο (λύκειο) δεν 
πρέπει να διασπά τη λειτουργική ενό
τητα και τη συνολική θεώρηση ίων 
προγραμμάτων.
Οι απόφοιτοι του Α κύκλου που δεν επι
θυμούν να φοιτήσουν σε λύκειο μπο
ρούν να φοιτήσουν σε Τεχνικές και 
Επαγγελματικές σχολές. Πρέπει να 
υπάρξει εξύμωση της στάθμης της Τε
χνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Η προσπάθεια που ήδη γίνεται για 
την αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης φαίνεται και από τα νέα 
βιβλία που έχουν εκδοθεί, την για πρώ
τη φορά, σύνταξη προγραμμάτων για 
τα Τεχνικά - Επαγγελματικά Λύκεια και 
τις Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχολές.

β. Αναδιοργανώνονται οι Τεχνικές - 
Επαγγελματικές σχολές, όπως ορίζεται 
στο σχέδιο Νόμου που εκκρεμεί για μή- 
φιση, ώστε η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
τους να επιτρέπει την άσκηση συγκε
κριμένου επαγγέλματος. Επίσης, τα Τε
χνικά - Επαγγελματικά Λύκεια αναβαθ
μίζονται, έτσι ώστε, να μπορούν να 
απασχοληθούν οι μαθητές με επιτυχία 
σε τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο. Η 
Τεχνική Εκπαίδευση αντιμετωπίζεται 
ισότιμα ως μέρος της δευτεροβάθιμας 
εκπαίδευσης. Οι νέες τεχνολογίες και 
νέες ειδικότητες εισάγονται σ' αυτήν 
όπως συντηρητές έργων τέχνης, ανα
λυτές και προγραμματιστές Η/Υ.



γ. Ενοποιούνται οργανικά το Γενικό και 
Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο σε ένα 
ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο με πολλές 
κατευθύνσεις.

π Γ
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γ. 14 Ενιαία ποΑυκΑαδικά Λύκεια λει
τουργούν ήδη με επιτυχία μετην Α τάξη 
τους από το σχολικό έτος 84-85. Το σχο
λείο του μέλλοντος όπως έχει χαρα- 
κτηρισθεί, εξασφαλίζει επιλογή μαθη
μάτων στην Α' τάξη, επιλογή κύκλων 
στην Β και κλάδων στην Γ' τάξη. Συν
δέει τη θεωρία με την πράξη, την γενική 
μόρφωση μετην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
αναπτύσσει ισότιμα την ικανότητα για 
διανοητική και χειρωνακτική εργασία, 
χωρίς διάκριση.

Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο εξυ
πηρετεί τους οτόχους συνολικής ανά
πτυξης της ελληνικής κοινωνίας και δί
νει ταυτόχρονα καθολική και ολοκλη
ρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότη
τας του νέου.

γ. Ολοκληρώνεται το ενιαίο πολυκλα
δικό λύκειο και επεκτείνεται σταδιακά, 
ώστε σε πρώτη φάση να καλυφθούν 
όλοι οι νομοί της χώρας. Στα ενιαία πο- 
λυκλαδικά και στα τεχνικά επαγγελμα
τικά λύκεια, μετά την αποφοίτησή τους 
οι νέοι μας μπορούν να παρακολουθή
σουν τμήμα ειδίκευσης, ώστε να εφο
διαστούν περισσότερο με γνώσεις για 
επαγγελματική εξειδίκευση.

Η σύνδεση με τον περιφερειακό προ
γραμματισμό επιτρέπει στα Νομαρχια
κά Συμβούλια να προτείνουν τομείς, 
κλάδους και ειδικεύσεις σύμφωνα μ' 
αυτόν.
δ. Ιδρύονται μουσικά και αθλητικά γυ
μνάσια και λύκεια, ώστε τα παιδιά που 
έχουν ιδιαίτερες κλίσεις σ' αυτά, πέρα 
από το γενικό πρόγραμμα, να μπορούν 
να ασχοληθούν με ιδιαίτερη έμφαση 
στους τομείς αυτούς.



8. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Σΐη θέση των ΚΑΤΕΕ οργανώνονται 
νέα τεχνολογικά ιδρύματα εφαρμο
σμένων επιστημών, και κατοχυρώνεται 
ο βαθύς εκδημοκρατισμός και εκσυγ
χρονισμός τους.

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

Ο Νόμος 1404/83 κατάργησε τα υπο
βαθμισμένα κοι αναξιόπιστα ΚΑΤΕΕ και 
δημιούργησε τα ΤΕΙ, εντάσσοντας τα 
μαζί με τα ΑΕΙ στην τριτοβάθμια εκ
παίδευση.

τα ΤΕΙ συνδέονται με την προσπάθεια 
για αυτοδύναμη, οικονομική και κοινω
νική ανάπτυξη, δίνουν τα στελέχη για 
τις ανάγκες αυτής της ανάπτυξης, βοη
θούν να κερδίσουμε την μάχη για τη 
νέα τεχνολογική επανάσταση και ταυ
τόχρονα αποτελούν αξιόπιστη επαγ
γελματική και κοινωνική προοπτική 
για τους νέους μας.

Εκδόθηκε ο νέος κανονισμός λει
τουργίας που εξασφαλίζει τη συμμετο
χή όλων των φορέων των ΤΕΙ.

Ο κοινωνικός έλεγχος λειτουργεί

Ολοκλήρωση της εφαρμογής του νό
μου πλαίσιου για τα ΤΕΙ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην προσέγγιση των γενικών 
στόχων (εξυπηρέτηση ανάπτυξης έ
ρευνα κ.λπ) που θέτει ο Νόμος.



ήδη στο Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκ
παίδευσης. Προσλήφθηκε εκπαιδευτι
κό προσωπικό και βρίσκονται σε εξέλι
ξη πολλές προκηρύξεις θέσεων. Τα νέα 
περιεχόμενα σπουδών προωθούνται 
με γρήγορους ρυθμούς. Στοντομέα της 
σπουδαστικής μέριμνας παρέχονται 
πολλές διευκολύνσεις στους σπουδα
στές, όπως και στους φοιτητές στα ΑΕΙ, 
με λειτουργία σπουδαστικών λεσχών, 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομεια
κή περίθαλμη κ.ά.





9. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Κατοχυρώνεται η αυτοδιοίκηση και η 
οικονομική αυτοτέλεια των Πανεπιστη
μίων. Η κατάργηση της έδρας και η συλ
λογική δουλειά στα πλαίσια του τομέα 
σημαίνουν συλλογικό προγραμματι
σμό, έλεγχο και συντονισμό.

ισότιμη θα είναι η συμμετοχή όλων 
των φορέων της πανεπιστημιακής κοι
νότητας. Κατοχυρώνεται νομοθετικά 
και ουσιαστικά το πανεπιστημιακό 
άσυλα

Στα πλαίσια της αποκέντρωσης ιδρύ
ονται νέες Πανεπιστημιακές Σχολές. Η 
ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπου
δών θα γίνεται σε πλήρη σύνδεση με 
την έρευνα και τις ανάγκςς της χώρας.

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ

Το Πανεπιστημιακό Ασυλο νομοθε
τήθηκε τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα TEL 
Ο Νόμος Πλαίσιο καθιέρωσε ενιαίο φο
ρέα διδασκόντων, θεμελίωσε δημο
κρατικές διαδικασίες με ουσιαστική 
και υπεύθυνη συμμετοχή όλωντων φο
ρέων. Εξασφαλίστηκεο κοινωνικός και 
ακαδημαϊκός έλεγχος με την εθνική 
ακαδημία γραμμάτων και επιστημών 
και το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας, 
θεσμοθετήθηκε η έρευνα και οι μετα
πτυχιακές σπουδές. Δημιουργήθηκαν 
οι συνθήκες για το ξαναζωντάνεμα των 
πανεπιστημίων, για δημιουργική δου
λειά των φοιτητών μας σε θέματα που 
δένονται με τις ανάγκες του τόπου. 
Αναδιαρθρώθηκε η οργάνωση και λει
τουργία των φοιτητικών και σπουδα-

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

Προωθείται η οργάνωση των μετα
πτυχιακών σπουδών, επιδιώκεται η 
παραπέρα ώθηση στο περιεχόμενο και 
στην ποιότητα της εκπαίδευσης, κα
θώς και το δέσιμό της με τις ανάγκες 
του τόπου.

Προωθείται η συγκρότηβη βιβλιοθη
κών, οι φοιτητικές λέσχες, η αναδιορ
γάνωση του συστήματος υποτροφιών.

θα επιδιωχθεί σύντομα η πλήρης λει
τουργία των 3 Πανεπιστημίων Αιγαίου, 
ίονίου, Θεσσαλίας με την δημιουργία 
της απαραίτητης υποδομής.



στικών λεσχών και θεσμοθετήθηκε η 
συμμετοχή τους στην διοίκηση και δια· 
χείρηση των πόρων.

-  Πλήρης ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλμη καλύπτει 
πια τους φοιτητές και σπουδαστές, σει
ρά μέτρων καθιερώθηκαν για τους ερ
γαζόμενους φοιτητές και σπουδαστές.

-  Ιδρύθηκαν τα Πανεπιστήμια Ιο- 
νίου, Αιγαίου, και Θεσσαλίας και προ
χωρεί με γρήγορους ρυθμούς η ανά
πτυξή τους.



10. ΛΑΤΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η κσθέρωση της συνεχιζόμενης εκ
παίδευσης ικανοποιεί την ανάγκη για 
συνεχή μόρφωση ίου λαού. Στηρίζει 
τους νέους προσανατολισμούς στην 
απασχόληση και δένει τους χώρους 
μόρφωσης και δουλειάς.

θα υπάρξουν ειδικά προγράμματα 
αναλφάβητων, ουσιαστική λειτουργία 
της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και 
προώθηση του θεσμού των Ελευθέρων 
Ανοικτών Πανεπιστήμιων.

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ

Αμεσα συντάχθηκε νέους κανονι- 
ομούςγιατηΛαϊκήΕπιμόρφωσημεστό- 
χο την αναδιοργάνωση και τον αναπρο- 
σανατολισμό του θεσμού. Με το νέο κα
νονισμό η Λ.Ε. έπαμε να έχει ως δασικό 
στόχο της «αξιοποίησης» απλά του 
ελεύθερου χρόνου π.χ. με μαθήματα 
κοπτικής- ραπτικής, συνδέθηκε με την 
Τ.Α. και τους άλλους κοινωνικούς φο- 
ρείςίμετην νέα σύνθεση των Νομαρχια
κών Επιτροπών Λ.Ε.) και προσανατολί- 
σθηκε προςτην παροχή κοινωνικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρ
φωσης γύρω από τους νέους θεσμούς 
λαϊκής συμμετοχής (συνεταιρισμούς, 
δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, 
εταιρϊες λαϊκής Βάσης κ.λπ.) και ανά
πτυξης τοπικών πολιτιστικών πρωτο-

Η κατάθεση Νόμου πλαίσιου για τα 
Λ.Ε., η κατάρτιση του οποίου έχει αρχί
σει ήδη, με στόχο τον συντονισμό των 
συναφών φορέων που ασχολούνται με 
Λ.Ε. την σύνδεση της Λ.Ε. με τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικό Ιδρύματα και τα τεχνολο
γικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και την 
οριστική δόμηση του θεσμού σε κεντρι
κό και περιφερειακό επίπεδο.

-  Εφαρμογή του προγράμματος για 
την καταπολέμηση του αναλφηδατι- 
σμού σ’ όλη ;ην  χώρα.

-  Επέκταση του θεσμού τηςΛ.Ε. στον 
απόδημο ελληνισμό, με στόχο την προ
ετοιμασία για ομαλή επανένταξη των 
μεταναστών στην ελληνική κοινωνία 
και τόνωση των δεσμών με την πατρί
δα.



I

βουλιών. Βασική φιλοσοφία των σημε
ρινών προγραμμάτων της Λ.Ε. είναι η 
πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπι
κότητας του ατόμου - πολίτη και η 
συμβολή στην πολυδιάστατη ανά
πτυξη της κάθε περιοχής. Συγκεκρι
μένα, με την ενημέρωση των υποαπα
σχολούμενων και άνεργων, των ευπα
θών ομάδων, των μεταναστών, των γυ
ναικών, με τον συνεχή διάλογο, γύρω 
από τα σημαντικά οικονομικά, κοινωνι
κά, εργασιακά, πολιτιστικά, και περι
βαλλοντολογία προβλήματα, ο λαός 
αποκτά καθοριστική δύναμη στην εξέ
λιξη των οικονομικών και κοινωνικών 
μετασχηματισμών.

-  Η δημιουργία και η στελέχωση της 
Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρ
φωσης και των Συμβουλίων Λαϊκής Επι
μόρφωσης σε κάθε Νομό, αποτελούν 
απόδειξη της βαρύτητας που αποδίδε
ται στον θεσμό και εγγύηση για·υ1ν 
υλοποίηση των στόχων που εξαγ
γέλθηκαν.

-προώθηση προγραμμάτων που 
έχουν ως αντικείμενο την επιμόρφωση 
σε θέματα νέων τεχνολογιών.

-  Ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υπο
δομής, με την δημιουργία «πολυλει- 
τουργικών» επιμορφωτικών κέντρων σ' 
όλη την Ελλάδα.

-Ενίσχυση επιμορφωτικών προ
γραμμάτων που καταρτίζουν οι μαζικοί 
φορείς, έτσι ώστε, οι φορείς αυτοί να 
αναλάβουν σταδιακά οι ίδιοι τις επι
μορφωτικές δραστηριότητες στα πλαί
σια των αρμοδιοτήτων τους.



-  προχώρησε η κατάρτιση και άρχι
σε η υλοποίηση σημαντικών προγραμ
μάτων, που αφορούν μεγάλες κατηγο
ρίες πληθυσμού και αποτελούν ριζική 
τομή σε σχέση με το παρελθόν.

-  Για την καταπολέμηση του αναλ
φαβητισμού καταρτίσθηκε συγκεκρι
μένο πρόγραμμα και ετοιμάστηκε ήδη 
το πρώτο σύγχρονο παιδαγωγικό 
υλικό.

-  Για τους φυλακισμένους πραγμα
τοποιήθηκαν πειραματικό προγράμμα
τα μέσα στις φυλακές, με σκοπό την 
επαγγελματική κατάρτιση των φυλακι
σμένων και την προετοιμασία τους για 
ομαλή επανένταξη στην κοινωνία.

-Πειραματικά προγρόμμοτο άρχι
σαν να εφαρμόζονται για την επιμόρ
φωση των τσιγγάνων στην Αγ. Βαρβάρα 
Αττικής και στην Κάτω Αχαία, με στόχο 
την παραπέρα ανάπτυξη επιμορφωτι
κών προγραμμάτων στους τσιγγόνους.

-  Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε επι
μορφωτικό προγράμματα γύρω από



ιην Τ.Α. και τους άλλους θεσμούς λαϊ
κής συμμετοχής. χαρακτηριστικό είναι 
ότι στη διετία 1983-84 οργανώθηκαν 69 
σεμινάρια που αφορούσαν στους νέ
ους θεσμούς, τα οποία παρακολούθη
σαν 5.744 άτομα.

-  Ένα μεγάλο μέρος των προσπα
θειών αφιερώθηκε για την επιμόρφω
ση σε θέματα ιοότητας των δύο φύλων. 
Μόνο το 1984 λειτούργησαν στους διά
φορους Νομούς της Ελλάδας 166 τμή
ματα, των οποίων το αντικείμενο ήταν 
άμεσα συνδεδεμένο με το πρόβλημα 
ισότητας των δύο φύλων.

-  Αξιοποιώντας τις εμπειρίες που 
αποκτήθηκαν τα 3 χρόνια λειτουργίας 
του αναδιοργανωμένου θεσμού της 
Λ.Ε., τροποποιήθηκε πρόσφατα ο Κανο
νισμός Λ.Ε. ο οποίος μεταξύ άλλων ενι
σχύει ακόμη περισσότερο το ρόλο των 
κοινωνικών φορέων στις ΝΕΛΕ και κα
τοχυρώνει την λαϊκή συμμετοχή στην 
κατάρτιση των προγραμμάτων με την 
θεσμοθέτηση των Τοπικών Λαϊκών Συ-



νελεϋσεωνκαι ιωντοπικών Επιτροπών 
Λαϊκής Επιμόρφωσης σε κάθε χωριό 
και συνοικία.
-Α υξήθηκαν καιακόρυφα τα κονδύ
λια που κατανεύονται στις νελε, για 
την πραγματοποίηση των προγραμμά
των τους.

Ενώ το 1981 είχαν κατανεμηθεί στις 
ΝΕΛΕ 535.000.000, το 1983 το ποσό έφτα
σε τα 877.730.000 δρχ., ΤΟ 1984 τα 
1.151.000.000 και το 1985 θα ξεπερόσει 
ΤΟ 1.500.000.000 δρχ.

Η εκπαιδευτική τηλεόραση απόκτη
σε ουσιαστικό περιεχόμενο π.χ. πέντε 
μαθήματα ξένων γλωσσών, ενώ τα 
Ελεύθερα Ανοιχτά Πανεπιστήμια έχουν 
πια ριζώσει ως θεσμός και επεκτάθη- 
καν και στον Ελληνισμό έξω από τα σύ
νορα της χώρας μας (Κύπρος κ.ά).

J
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11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για ία ελληνόπουλα σιο εξωτερικό 
προωθούνται κατάλληλα προγράμ
ματα.

Η ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ

Σημαντικά έχουν γίνει σ' αυτή την κα
τεύθυνση. Αυξήθηκε ο σχετικός προϋ
πολογισμός κατά 139% (1981: 872,8 
εκατ., 1985:2.086 εκατ.).

Ιδρύθηκαν 22 νέα πλήρη ελληνικά 
σχολεία. Επιλέχθηκαν αξιοκρατικά νέ
οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι του εξωτε
ρικού και ικανός αριθμός εκπαιδευτι
κών αποστέλλεται στο εξωτερικό με 
επιλογή σύμφωνα με δημοκρατικές 
ορατές και αδιάβλητες διαδικασίες και 
εξετάσεις στην ξένη γλώσσα, καθιερώ
θηκε η δημοκρατική επικοινωνία και 
επαφή με όλους τους φορείς εκπαίδευ
σης του εξωτερικού.

Για τους παλινοστούντες μαθητές κα
θιερώθηκαν οι τάξεις υποδοχής, που 
βοηθούν τα παιδιά στην προσαρμογή

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

Προτεραιότητα έχει ο νέος νόμος 
πλαίσιο για την εκπαίδευση ελληνο- 
παίδων εξωτερικού με στόχους:

-Οργανωμένη προσφορά και ενί
σχυση της ελληνικής παιδείας και της 
ελληνικής γλώσσας στους απόδη
μους.

-  Οργάνωση παιδείας και εκπαίδευ
σης για την αναζωογόνηση και μη συρ
ρίκνωση του ελληνισμού.

-  Καλλιέργεια της ελληνικής πολιτι
στικής ταυτότητας και συνείδησης.

-  Η προσπάθεια θα στηριχθεί στην 
παραγωγή και αναπαραγωγή διδακτι
κού υλικού, οργάνωση και εφαρμογή 
πειραματικών προγραμμάτων, ίδρυση 
πολιτιστικώνκέντρωνκαι μορφωτικών 
βιβλιοθηκών.



ιούς στην πραγματικότητα του ελληνι
κού σχολείου. Ακόμα, ιδρύθηκε σχο
λείο απόδημων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο) στην Βαρυμπόμπη και ιδρύεται 
ακόμα ένα στη Θεσσαλονίκη που θα



ΜΑΖΙ ΙΊΑ
ιη ν Β μκη

κ α ι  τ ώ ρ α  π ά λ ι

ΠΑΣΟΚ
για ακόμη καλύτερες μερες


