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ANAKOINΩΣΗ 

Για τη νέα Γ΄ Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ 
 

Οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για «τη νέα Γ΄ Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής 
στα ΑΕΙ» που θα ψηφιστούν ως το Δεκέμβριο του 2018 και θα εφαρμοστούν για τους μαθητές 
της φετινής Β’ Λυκείου, είναι  σε αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση. 
 
Διαχρονική θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι το Λύκειο πρέπει να εξασφαλίζει την αυτονομία και να 
διατηρεί  το μορφωτικό του χαρακτήρα για όλα τα παιδιά και να μην συνδέεται με τις 
πανελλαδικές εξετάσεις και το σύστημα πρόσβασης στην Γ/θμια εκπαίδευση. 
Είμαστε αντίθετοι στη συρρίκνωση της γενικής εκπαίδευσης του Λυκείου, στη δραματική 
μείωση των γνωστικών αντικειμένων, στη μετατροπή του σε προθάλαμο για την Ανώτατη 
εκπαίδευση και στην αποδόμηση του μορφωτικού του χαρακτήρα . 
 
Με το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας: 

 Υποβαθμίζεται η γενική παιδεία στο Λύκειο, που ήδη έχει πληγεί τραγικά. 

 Μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων σε όλα τα πεδία των 

επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η απόκτηση των 

απαραίτητων γνώσεων των μαθητών.  

 Ακρωτηριάζεται η τριετής δομή του Λυκείου με την μετατροπή της Γ΄ τάξης σε 

προπαρασκευαστικό έτος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη λειτουργία της Γ΄ τάξης και υπονομεύεται ο 

παιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου. Είναι αποπροσανατολιστική η 

επιχειρηματολογία του Υπουργείου Παιδείας περί «κατάργησης» των φροντιστηρίων, 

αφού η ιδιωτική παραπαιδεία θα αυξηθεί με τις νέες εξεταστικές διαδικασίες για το 

απολυτήριο και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για  την εισαγωγή σε μια σχολή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Μεταφέρεται το βάρος της επιλογής του μαθητή και μάλιστα για συγκεκριμένο Τμήμα 

κάποιας σχολής,  σε μικρότερη ηλικία ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται δραστικά οι 

δυνατότητες επιλογής. 

 Διευρύνονται οι μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες. 

http://www.olme.gr/


 Αυξάνεται το άγχος των  εξετάσεων  με  την οργάνωση τους σε επίπεδο δήμων και 

νομών  για την απόκτηση απολυτηρίου και σε πανελλήνιο επίπεδο για την πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ απορρίπτει το σχέδιο για το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζητάει την απόσυρσή του.  

 
 

 

 

 

 

 


