
 

 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
ΙΖ΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 2011 - 2012 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ MOΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

 
Στην Αθήνα σήµερα, 1

η
 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του 

Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της «Βουλής των Εφήβων» που 
αποτελείται από τους µαθητές της Β΄ Τάξης των Λυκείων (Ενιαίων, ∆ηµοσίων, Ιδιωτικών, Ηµερησίων, 
Εσπερινών, Ειδικών, Μουσικών και Γυµνασίων µε Λυκειακές Τάξεις) της Ελλάδας, της Κύπρου και της 
αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού και των µαθητών της τελευταίας τάξης του Α΄ 
Κύκλου των ΕΠΑ.Λ. (∆ηµοσίων, Ιδιωτικών, Ηµερησίων, Απογευµατινών, Εσπερινών, Ειδικών) της Ελλάδας, 
καθώς και των µαθητών της Β΄ Τάξης των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, που συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων», ΙΖ΄ Σύνοδος 2011 – 2012, υπό την προεδρία της Βουλευτού Νοµού 
Κερκύρας, κυρίας Αγγελικής Γκερέκου και του Βουλευτού Νοµού Άρτας, κ. Γεωργίου Στύλιου, µε αντικείµενο την 
επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων 
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στη Μέση Εκπαίδευση». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συµµετείχαν οι έφηβοι βουλευτές: Αλέξανδρος Αγαθαγγελίδης (Ν. 
Ξάνθης), Παναγιώτης Αντωνιάδης (Α΄ Θεσσαλονίκης), Αγγελική Αρβανιτάκη (Ν. Εύβοιας), Στέλλα Αρχοντάκη 
(Ν. Ρεθύµνου), Βαρβάρα Βαράκα (Ν. Ιωαννίνων), Χριστίνα Βελόγλου (Ν. Ηράκλειου), Ευριπίδης Γαβριήλ 
(Κύπρος), Σταυρούλα Γεωργιοπούλου (Ν. Μεσσηνίας), Στυλιανός Γκότσης (Ν. Ηµαθίας), Γεώργιος 
Γρηγοριάδης (Β΄ Αθήνας), Μαριάνθη ∆ήµα (Ν. Λάρισας), Ελένη ∆ηµοπούλου (Α΄ Αθήνας), Χαράλαµπος 
∆οϊτσίδης (Ν. Άρτας), Ελένη ∆οµαζινάκη (Αιθιοπία), Αικατερίνη ∆ούνα (Β΄ Πειραιά), Κωνσταντίνος Ευθυµίου (Ν. 
Ηλείας), Γεώργιος – ∆ηµήτριος Ζαχαρόπουλος (Α΄ Αθήνας), Μενέλαος Καλτσίδης (Γερµανία), Ευαγγελία 
Καρλαύτη (Α΄ Πειραιά), ∆ανάη Καρούλη (Γερµανία), Χρυσάνθη Κατσαντώνη (Ν. Βοιωτίας), Αναστασία Κιούκα 
(Α΄ Αθήνας), Μαρία Κιουλάφα (Α΄ Αθήνας), Νικήτας Κιούσης (B΄ Αθήνας), Γεώργιος Κιουτσικτσίδης (Α' 
Θεσσαλονίκης), Χαρίκλεια Κλουκίνα (Β΄ Αθήνας), Ιωάννης Κοζύρης (Καναδάς), Ελένη Κοσµάτου (Α΄ Αθήνας), 
Κωνσταντίνος Κουβλής (Ν. Ευβοίας), Κωνσταντίνα Κουκογιαννίδου (Ν. Έβρου), Κωνσταντίνος Κουραµίδης (Ν. 
Ξάνθης), Γεώργιος Κουτής (Ν. Τρικάλων), Άντρεα Κωνσταντίνου (Κύπρος), Παναγιώτης Κωστόπουλος (Ν. 
Ηλείας), Αικατερίνη Λαζαρίδου (Ν. Κοζάνης), Παντελής Λαµπρόπουλος (Ν. Αχαΐας), Βασιλική Λαυρεντάκη (Ν. 
Καστοριάς), Ελευθερία Ληµνιού – Κολέτσι (Ν. Κερκύρας), Ευαγγελία Λιόκαλου (Ν. Λασιθίου), Φωτεινή – 
∆ήµητρα Λιούµπα (Ν. Σερρών), Γεωργία Μάιτου (Β΄ Αθήνας), Μελίνα Μαλαβάζι (Α΄ Θεσσαλονίκης), Νοµικός 
Μαµουζέλος (Κονγκό), Αριστείδης Μαρτζακλής (Α΄ Αθήνας), Σάρα Μασαούντ (Αίγυπτος), Χρήστος Μπανάι (Ν. 
Αττικής), Αικατερίνη Παλίκογλου (Ν. Πέλλας), Ελισάβετ Παµλίδου, (Ν. Πιερίας), Κυριάκος – ∆ηµήτριος 
Παπαστεργίου (Ν. Λάρισας), Σοφία Πιστιόλη (Β΄ Αθήνας), Αικατερίνη Πολίτη (Ν. Αττικής), Σαράντος Ράπτης (Ν. 
Σάµου), Αναστάσιος Ραπτόπουλος (Α΄ Θεσσαλονίκης), Ανδρέας Σιώρης (Ν. Ιωαννίνων), Γεώργιος – Αριστείδης 
Σκαρβέλας (Α΄ Αθήνας), Νικόλαος Σκαρβέλης (B΄ Αθήνας), Αναστασία Στρογγυλού (Ν. Χίου), Βλάσιος 
Ταράτσας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας), Γεώργιος Τόντος (Ν. Αιτωλοακαρνανίας), Γεώργιος Τραχανάς (B΄ Αθήνας), 
∆άφνη Τρέπτσα (Αυστραλία), Αθηνά Tσίτου (B΄ Αθήνας), Ελένη Τσογµελίδου (Ν. Ηµαθίας), Χρυσάνθη 
Τυλιγάδα (Ν. Έβρου), Σεράινα Φάκλου (Ν. Φθιώτιδας), Παναγιώτης Φραγκισκάκης (Ν. Μεσσηνίας), Ευαγγελία 
Χριστουλάκη (Ν. Ρεθύµνου) και Ανδρέας Χριστοδουλίδης (Κύπρος). 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα µέλη της Επιτροπής του Προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων» κ.κ.: 
∆ηµήτριος Γέµελος - ∆ηµοσιογράφος, η κυρία Σοφία Μώραλη - Εκπαιδευτικός - Ηθοποιός, ο κ. Σάββας 
Αντωνίου - Γενικός Επιθεωρητής Παιδείας του Υπουργείου Πολιτισµού και Παιδείας της Κύπρου.  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Σε αυτό το σηµείο ξεκινά η 
συνεδρίαση της Επιτροπής µας. 

Κυρίες και κύριοι έφηβοι βουλευτές, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα, πράγµατι, να σας καλωσορίσω στις 
διεργασίες της «Βουλής των Εφήβων» και συγκεκριµένα στις εργασίες της συγκεκριµένης επιτροπής, των 
Μορφωτικών Υποθέσεων. Επιτρέψτε µου, αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ. ∆ηµήτριο Γέµελο, 
δηµοσιογράφο, τον κ. Σάββα Αντωνίου, Γενικό Επιθεωρητή Παιδείας του Υπουργείου Πολιτισµού και Παιδείας 
της Κύπρου. 

Θα ήθελα να σας συστηθώ, ονοµάζοµαι Αγγελική Γκερέκου, είµαι Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκλέγοµαι 
στο νοµό της Κέρκυρας και έχω οριστεί από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, να 
προεδρεύσω στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, µαζί µε τον συνάδελφό µου τον κ. Γεώργιο Στύλιο. 

Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι είναι πολύ σπουδαία τιµή για εµένα και ότι είναι η δεύτερη φορά που 
προεδρεύω της Επιτροπής αυτής. Ειλικρινά σας το λέω ότι ήταν για εµένα µία εξαιρετική εµπειρία, πριν από 
µερικά χρόνια και αισθάνοµαι ευτυχής, που βρίσκοµαι και πάλι, µαζί σας. Είναι περιττό να πω ότι δεν βλέπω 
πιο αρµόδιους ανθρώπους - πιο αρµόδια άτοµα - από εσάς γι΄ αυτήν τη συγκεκριµένη Επιτροπή, που 
ασχολείται, όπως γνωρίζετε, µε την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό.  Τολµώ να πω ότι ίσως θα 
έπρεπε η παρουσία σας σε αυτή την Επιτροπή να ήταν συχνότερη και εµείς να λαµβάναµε, συχνότερα υπόψη 
µας όλα αυτά, τα οποία εσείς θα µας λέγατε.  

Είπα προηγουµένως ότι αισθάνοµαι ευτυχής, που βρίσκοµαι εδώ µαζί σας, µέσα σε αυτήν αίθουσα και 
νιώθω έτσι, γιατί είµαστε εδώ, για να προτείνετε αυτά που εµείς συχνά αδυνατούµε να σκεφτούµε και για να 



 

 

 

κάνετε κριτική σε όσα εµείς δεν τολµάµε, ίσως, να δούµε µε τον τρόπο, που πρέπει, για να µας µεταφέρετε όλα 
εκείνα τα ρεύµατα, τις λεπτοµέρειες, τις σκέψεις - τις καινούργιες σκέψεις, µια άλλη πραγµατικότητα ή µάλλον 
την πραγµατικότητα, που εσείς βλέπετε και µας χρειάζεται και από την οποία, µε τον έναν ή µε άλλον τρόπο, ο 
καθένας µας λιγότερο ή περισσότερο, ίσως έχει αποκοπεί. Γι' αυτό, λοιπόν, η παρουσία σας εδώ δεν είναι 
απλώς σηµαντική, αλλά πολύτιµη.  

Πιστεύω ότι το βάρος του µέλλοντος, που έχετε επωµισθεί, σε αυτές τις πολύ - πολύ δύσκολες στιγµές, 
για τη χώρα µας, δεν είναι ούτε µικρό ούτε εύκολο. Έχετε, βέβαια, κάτι µοναδικό, ένα τεράστιο πεδίο 
παραγωγικής ζωής και δηµιουργίας. Το χρέος το δικό µας είναι να δηµιουργήσουµε για εσάς, µια µεγάλη γκάµα 
δυνατοτήτων και επιλογών. Φαντάζει ωραίο, αλλά ξέρω και ξέρετε και εσείς ότι είναι πολύ δύσκολο. Το ωραίο, 
όµως, είναι και δύσκολο, αλλά για να είναι και εφικτό, πρέπει όλοι µαζί να προσπαθήσουµε. Ίσως, κάποιοι από 
εσάς αναρωτηθούν, πολύ δίκαια, τι βγαίνει από όλα αυτά ή από όλες αυτές τις συζητήσεις, που γίνονται εδώ, 
στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτά που λέµε ακούγονται; Θα γίνουν δεκτά; Θα τα λάβετε υπόψη σας; 

∆εν σας κρύβω ότι πολλές φορές αυτός ο προβληµατισµός και όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, 
ανήκει και σε εµάς τους Βουλευτές, όταν συµµετέχουµε στις αρµόδιες συνεδριάσεις της Βουλής.  

Αυτό που θα ήθελα να πω και να απαντήσω στον προβληµατισµό σας - και νοµίζω ότι εκφράζω και 
πολλούς από τους συναδέλφους µου  - είναι ότι όταν κάποιος δίνει µια µάχη, συµµετέχει σε µια προσπάθεια, µε 
την ψυχή του και το µυαλό του.  Έχει σηµασία το αποτέλεσµα, που βλέπει, να αλλάζουν τα δεδοµένα, µε τις 
δικές του παρεµβάσεις, όµως, ακόµη και αυτή η πορεία, αυτό το ταξίδι, είναι πάρα πολύ σηµαντικό, είναι µια 
µάχη, που βάζεις σπόρους, που µπορεί να µην τους δει να φυτρώνουν άµεσα, αλλά αργότερα. Γι' αυτό πιστεύω 
ότι πρέπει να µην να κάνετε πίσω απ' ό,τι νοµίζετε ή από ό,τι πιστεύετε ή από ό,τι ονειρεύεστε ή από ό,τι 
ελπίζετε για εσάς, για τη γενιά σας, για τον τόπο µας. Ελεύθερα, λοιπόν, ανεµπόδιστα και µε όσο γίνεται πιο 
θετικό τρόπο, θα θέλαµε πάρα πολύ να ακούσουµε τις απόψεις σας. Εκθέστε τις, καταθέσετε τις προτάσεις σας 
και ασκείστε την κριτική σας από το Βήµα αυτής της Επιτροπής.  

Είµαι βέβαιη ότι νιώθετε ήδη την ιερότητα αυτού του χώρου. Πολύ συχνά, µπορεί να σκέφτεστε ότι 
βεβηλώνεται από συµπεριφορές ανάρµοστες ή από γεγονότα, όµως, δεν παύει αυτός ο χώρος να είναι ο 
ιερότερος χώρος της ∆ηµοκρατίας, που πρέπει να τιµούµε όλοι µας. 

Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό 
κεφάλαιο και το γνωρίζετε καλύτερα από εµάς: Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων 
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στη Μέση Εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου, το οποίο εντάσσεται στο 
πρόγραµµα «νέο σχολείο», όπως γνωρίζετε και το οποίο έχει στόχο τη συλλογική αλλαγή του εκπαιδευτικού 
συστήµατος στη χώρα µας. Όλα µπορούν να αλλάξουν, ξεκινώντας από το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, προς το 
καλύτερο. Γνωρίζουµε όλοι µας, πολύ καλά, πόσο κρίσιµος και καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 
Ξέρουµε, επίσης ότι η διαχρονική, θετική του παρουσία, συχνά κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, δεν αρκεί 
πάντοτε, για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα, που απαιτεί το σύγχρονο σχολείο. Τα τελευταία χρόνια, σε όλες 
τις ανεπτυγµένες χώρες, τα απαιτούµενα προσόντα του εκπαιδευτικού αναβαθµίζονται. Το οφείλουµε και στην 
Ελλάδα  να το κάνουµε αυτό και αυτός είναι και ο στόχος του παρόντος σχεδίου νόµου: Πρώτον, να διασφαλίσει 
την παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια. ∆εύτερον, να επιλέξει τους άριστους µέσα από ένα αντικειµενικό 
σύστηµα επιλογής, όπως είναι το Α.Σ.Ε.Π. και τρίτον, να αξιολογήσει την προσπάθεια που καταβάλλει στην 
τάξη, ως τη βάση για κάθε περαιτέρω ενέργεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει αρµοδιότερος από εσάς, για να µεταφέρει καλύτερα σε εµάς 
εδώ την πραγµατικότητα, που βιώνετε. Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι θα δώσω το λόγο 
στον Εισηγητή για έξι λεπτά, αυτός είναι ο χρόνος του, τον κ. Αριστείδη Μαρτζακλή και να παρακαλέσω όση 
ώρα οµιλεί ο Εισηγητής, όποιος ή όποια έφηβος βουλευτής θέλει να πάρει το λόγο, µετά από αυτόν, να γράψει 
το όνοµά και την περιφέρεια του, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, µε τον κατάλογο των οµιλητών. Εύχοµαι να 
εγγραφούν στον κατάλογο όσο το δυνατόν περισσότεροι έφηβοι βουλευτές, για να πάρουν το λόγο. 

Το λόγο έχει ο Εισηγητής έφηβος βουλευτής Αριστείδης Μαρτζακλής. 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ (Α΄ Αθήνας - Εισηγητής): Θέµα της σηµερινής συνεδρίασης της 

Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων είναι η συζήτηση του προς ψήφιση νοµοσχεδίου «Αναβάθµιση του ρόλου 
του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στη Μέση Εκπαίδευση».  

Θα αρχίσω την εισήγησή µου µε αυτονόητες αλήθειες και κοινές παραδοχές. Η σηµασία της παιδείας 
και της εκπαίδευσης των Ελλήνων είναι αναµφισβήτητη και διακηρύσσεται στο άρθρο 16 του Συντάγµατος, κατά 
το οποίο «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, 
επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και της θρησκευτικής συνείδησης και 
τη διάπλαση τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». 

Επιπρόσθετα, η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη, αλλά και το σηµαντικότερο µοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας 
και της οικονοµίας κάθε χώρας. Οι ραγδαίες εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, στον οικονοµικό, 
επιστηµονικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα, υπαγορεύουν µια αντίστοιχη εξέλιξη της εκπαίδευσης 
και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να ανταποκριθούν, µε επιτυχία, στις ταχύτατες αλλαγές, που 
συµβαίνουν, στη χώρα µας και τον κόσµο. Σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες, τις τελευταίες δεκαετίες, 
αναβαθµίζονται τα απαιτούµενα προσόντα του εκπαιδευτικού. Απαιτείται συνδυασµός υψηλών γνώσεων, αλλά 
και ειδικών δεξιοτήτων, για την επιτυχή αντιµετώπιση των νέων, σύνθετων και µεγάλων προκλήσεων της τάξης 
διδασκαλίας. 



 

 

 

Πρόσφατη µελέτη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) κατέδειξε ότι η 
Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε την καλύτερη αναλογία µαθητών, ανά εκπαιδευτικό, χωρίς αυτό να έχει θετική 
επίδραση στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Η κατανοµή του 
εκπαιδευτικού δυναµικού της χώρας είναι ανορθολογική, µε αποτέλεσµα να συνυπάρχουν πλεονασµατικές και 
ελλειµµατικές περιοχές σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Η διαχρονικά θετική παρουσία του εκπαιδευτικού, ο 
οποίος, παρά τις δύσκολες συνθήκες, έδωσε και δίνει τη µάχη στο δηµόσιο σχολείο, µε εντυπωσιακά, πολλές 
φορές, αποτελέσµατα, δεν αρκεί, για να διασφαλιστεί η ποιότητα, που απαιτεί, σήµερα, το σύγχρονο σχολείο. 
Οι αρνητικές διαπιστώσεις σηµατοδοτούν την αναγκαιότητα για άµεσες παρεµβάσεις, ώστε να αντιµετωπιστούν 
τα εκπαιδευτικά προβλήµατα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθµιση των 
προσόντων των εκπαιδευτικών και στην αξιοκρατική επιλογή των εκπαιδευτικών και των στελεχών της 
εκπαίδευσης, καθώς και την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας, του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, ως βάσης για την επίλυση των σηµαντικότερων εκπαιδευτικών προβληµάτων. Στόχος είναι να 
επιλέγονται οι άριστοι των εκπαιδευτικών και να δίνονται ίσες ευκαιρίες µε τη συνεργασία όλων των δεσµών του 
εκπαιδευτικού συστήµατος και όλων των βαθµίδων. 

Το προς ψήφιση νοµοσχέδιο εντάσσεται στο πρόγραµµα «Νέο Σχολείο», που εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συµβούλιο, στο πλαίσιο του στόχου της Κυβέρνησης για «δηµόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας 
παιδεία για όλους, µε επίκεντρο τον µαθητή» και αποτελεί µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος της 
χώρας. Οι υψηλές προσδοκίες για κάθε µαθητή, άρση των ανισοτήτων και σύγκλιση µε τους στόχους, που 
έχουν τεθεί, για την εκπαίδευση από την Ε.Ε. είναι οι κύριες επιδιώξεις του. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) θα χρηµατοδοτήσει, παράλληλα, δράσεις, όπως οι 
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, η µείωση της διδακτέας ύλης, τα νέα προγράµµατα σπουδών, η 
αναδιοργάνωση του ολοήµερου σχολείου, οι στοχευµένες επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών και η ψηφιακή τάξη 
µε το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, τον διαδραστικό πίνακα, το ηλεκτρονικό βιβλίο και τον προσωπικό µαθητικό 
υπολογιστή. 

Η Κυβέρνηση δεν προτείνει άκριτα το νοµοσχέδιο αυτό. Το τεκµηριώνει, πρώτον, στην ανάλυση των 
αποτελεσµάτων της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, που ολοκληρώθηκε, τον Ιανουάριο του 2012 και στην οποία 
έλαβαν µέρος 3.500 πολίτες. ∆εύτερον, στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τρίτον, σε µελέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τέταρτον, σε προτάσεις των 
Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών, σχετικά µε την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 
των εκπαιδευτικών. Πέµπτον, σε γραπτές προτάσεις των συνδικαλιστικών οµοσπονδιών των εκπαιδευτικών. 
Έκτον, σε µελέτη των αντίστοιχων συστηµάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω του δικτύου 
«ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ» και τέλος στη µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας. Το υλικό αυτό αξιολογήθηκε και 
συνεκτιµήθηκε για την τελική διαµόρφωση αυτού του σχεδίου νόµου. 

Κύριες παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου είναι: Το άρθρο 1, που αναφέρεται στην επιλογή διδακτικού 
προσωπικού, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση της χώρας, που γίνεται µετά από διαγωνισµό, 
που διενεργεί, κάθε δύο χρόνια το Α.Σ.Ε.Π., είναι απόλυτα θετικό, εφόσον στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι 
διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα, καθώς και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.  

Σχετικά µε το άρθρο 4, όπου ο νεοδιοριζόµενος εκπαιδευτικός υπηρετεί, επί δύο έτη, ως δόκιµος, 
προκειµένου να προετοιµαστεί, για να αναλάβει πλήρως το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο, είµαι αντίθετος, 
διότι δύο χρόνια δεν είναι αρκετά, ώστε να αποκτήσει κάποιος την εµπειρία, που χρειάζεται και να εξοικειωθεί 
µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, είµαι αντίθετος στο θέµα του µέντορα, αφού δεν δίνεται και δεν 
αναφέρεται µε ακρίβεια ο ρόλος του.  

Το άρθρο 6, που αναφέρεται στην επιλογή στελεχών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
είναι κάτι θετικό, αφού γίνεται µε κριτήρια την εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία τους.  

Τέλος, το άρθρο 7 αναφέρεται στον προγραµµατισµό της δράσης των σχολικών µονάδων και των 
εκπαιδευτικών, µε τους εκπαιδευτικούς στόχους για κάθε σχολικό έτος που ξεκινά και στην αξιολόγηση στο 
τέλος κάθε χρονιάς, της απόδοσης της σχολικής µονάδας και της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων, που 
είχαν τεθεί, ενώ παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης του σχολείου. 

Το πρόγραµµα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται µε ευθύνη του ∆ιευθυντή της 
Σχολικής Μονάδας, σε συνεργασία µε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τους Σχολικούς Συµβούλους, 
γνωστοποιούνται στους µαθητές και στους συλλόγους γονέων, δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες 
του σχολείου και της αρµόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

Οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
καταρτίζουν πρόγραµµα δράσης για κάθε σχολικό έτος και στη συνέχεια, υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους 
περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης. Την αξιολόγηση της δράσης και των σχολικών µονάδων ακολουθεί η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Ήδη, έχουµε έναν αριθµό 
εγγεγραµµένων για οµιλητές  και όπως σας είπα και προηγουµένως, συµπροεδρεύω µε τον κ. Στύλιο, Βουλευτή 
Άρτας της Ν.∆., ο οποίος επειδή έχει ένα πρόβληµα, θα φύγει στο διάλειµµα. Θα του δώσω τη θέση µου να 
συνεχίσει τη διαδικασία και από το διάλλειµα και µετά θα είµαστε και πάλι µαζί. Σας ευχαριστώ πολύ προς το 
παρόν και θα είµαι εδώ να παρακολουθήσω τη διαδικασία. 



 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Tο λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Φωτεινή-
∆ήµητρα Λιούµπα από τον Νοµό Σερρών. 

ΦΩΤΕΙΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΑ ΛΙΟΥΜΠΑ (Νοµός Σερρών): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι 
έφηβοι βουλευτές, όσον αφορά το νοµοσχέδιο περί αναβάθµισης του ρόλου του εκπαιδευτικού και καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στη Μέση Εκπαίδευση, θα ήθελα να εκφράσω τη γενικότερη οµοφωνία 
µου, σχετικά µε το διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., καθώς µε τις προβλεπόµενες διατάξεις, υποστηρίζει και προωθεί 
τους κανόνες δικαιοσύνης στην εκπαίδευση. Πέρα, όµως, από το γενικό πλαίσιο του θεσµού αυτού, επιτρέψτε 
µου να αναφερθώ σε ορισµένες λεπτοµέρειες, οι οποίες, κατά τη γνώµη µου, έχουν περιθώρια βελτίωσης.  

Αρχικά, η πρώτη µου ένσταση αφορά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δηλαδή, η παράγραφος 2 του 
άρθρου 2. Συγκεκριµένα, οι πιθανόν µελλοντικοί εκπαιδευτικοί, για να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να υφίστανται 
ψυχολογική εξέταση, πέρα από τις προβλεπόµενες γραπτές εξετάσεις, έτσι ώστε να είναι πλήρως κατάλληλοι, 
για την ανάληψη του εκπαιδευτικού λειτουργήµατος. 

 Ακόµη, στο άρθρο 3, θα ήθελα να κάνω µια προσθήκη, σχετικά µε τη διαµόρφωση των τελικών 
πινάκων. Προτείνω, λοιπόν, η σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών να προσδιορίζεται πέρα από τα οικονοµικά 
και κοινωνικά κριτήρια και από την οικονοµική κατάσταση των εκπαιδευτικών, δηλαδή, από τις ήδη οικονοµικές 
τους απολαβές, έτσι ώστε να είναι δικαιότερος ο διορισµός τους και η τελική τους κατάταξη.  

Επίσης, σχετικά µε την παράγραφο 2β΄ του άρθρου 6, η µη προϋπόθεση της πενταετούς διδακτικής 
προϋπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 323/1993, πιστεύω ότι είναι αδικαιολόγητη 
και άδικη και πραγµατοποιείται εις βάρος των υπολοίπων καθηγητών, εκπαιδευτικών, γενικότερα, διότι στην 
ουσία δεν υστερούν από τους προαναφερθέντες και έτσι δεν τηρούνται απαρέγκλιτα οι κανόνες της αξιοκρατίας 
και της δικαιοσύνης.  

Τέλος, µια γενικότερη παρατήρηση είναι ότι ο µαθητής δεν τίθεται στο κέντρο των εξελίξεων και θα 
πρότεινα να υπάρχει αµεσότερη συνάρτηση µε τη µόρφωση των µαθητών και όχι τόσο πολύ µε την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Tο λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής Τρέπτσα 
∆άφνη από την Αυστραλία. 

∆ΑΦΝΗ ΤΡΕΠΤΣΑ (Αυστραλία): Αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και 
κύριοι, καληµέρα σας. Νοιώθω ιδιαίτερη τιµή και χαρά που βρίσκοµαι σήµερα εδώ και µάλιστα έχοντας την 
ευκαιρία να µιλήσω µαζί σας, ανταλλάσοντας γνώµες και απόψεις για τον πιο βασικό και ευαίσθητο τοµέα της 
κοινωνίας, που είναι η παιδεία.  

Γνωστό είναι πως όσο πιο καλά οργανωµένη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση υπάρχει σε ένα 
κράτος, τόσο µεγαλύτερη ανάπτυξη κοινωνική και οικονοµική έχουµε. Χρόνια τώρα, εφαρµόζονται εκπαιδευτικά 
συστήµατα, προσπαθώντας οι ειδικοί του χώρου να βρουν και να εφαρµόσουν το πιο σωστό και το πιο 
αποδοτικό. Όµως, τελικά τι είναι αυτό που κάνει  ένα εκπαιδευτικό σύστηµα πετυχηµένο; Μήπως είναι λάθος η 
αντιγραφή των εκπαιδευτικών συστηµάτων άλλων χωρών; Κάθε λαός κουβαλάει τη δική του κουλτούρα, τη δική 
του ιστορία, ταυτότητα, νοοτροπία, τη δική του πορεία. 

 Λέγεται πως όσο πιο πολλά στοιχεία της κοινωνίας ένα εκπαιδευτικό σύστηµα έχει,  τόσο πιο 
πετυχηµένο είναι. Όλοι γνωρίζουµε πως ο συνειδητός εκπαιδευτικός δίνει  καθηµερινές εξετάσεις, αφού 
αξιολογείται καθηµερινά από τους µαθητές του. Όποιοι κανόνες και εάν θεσπιστούν, ως προς την αξιολόγηση 
του έργου του, θα πρέπει να σεβαστούν την προσφορά του, την προσωπικότητά του και το σηµαντικότερο να 
είναι κανόνες, που να έχουν σκοπό να του προσφέρουν βοήθεια και κίνητρα επαγγελµατικής εξέλιξης και 
αναβάθµισης.  

Συνήθως, στην κοινωνία συµβαίνει, αρκετές φορές, οι µη έχοντες επαρκείς γνώσεις να αξιολογούν 
αυτούς, που έχουν. Ναι, λοιπόν, στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου, αλλά µε πολύ υπεύθυνη, σοβαρή και 
αµερόληπτη αντιµετώπιση, γιατί διαφορετικά θα έρθουν στη µνήµη µας µέρες, που εµείς δεν έχουµε προλάβει 
να ζήσουµε.  

Σηµαντικό είναι να ειπωθεί πως η οικονοµική κρίση, που πλήττει, αρκετά κράτη της Ευρωζώνης έχει 
επηρεάσει σοβαρά και το χώρο της παιδείας, αφού τα κονδύλια έχουν µειωθεί στο ελάχιστο. Πώς µπορούµε να 
απαιτούµε την άριστη χρήση, για παράδειγµα, και εφαρµογή της τεχνολογίας από τους ίδιους τους µαθητές και 
τους καθηγητές και στη συνέχεια, να τους κρίνουµε, όταν το ίδιο το κράτος δεν έχει µεριµνήσει για την αίθουσα 
των υπολογιστών και για την επάνδρωσή της µε περισσότερες µονάδες υπολογιστών ενός σχολείου; 

 Ας µη γελιόµαστε και ας µην εθελοτυφλούµε. Ας διορθωθούν, πρώτα, οι βασικές ελλείψεις, ας 
καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες της εκπαίδευσης και, µε σωστά βήµατα, θα έρθει και η ορθή αξιολόγηση, 
βασισµένη σε ορθούς κανόνες και απαιτήσεις. 

∆εν θα µακρηγορήσω άλλο. Ελπίζω οι προβληµατισµοί και οι ανησυχίες µου να ακουστούν από τους 
ειδήµονες, που κυβερνούν. Άλλωστε, αυτοί ξέρουν καλύτερα, γι’ αυτό είναι εκεί που είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούµε την έφηβο βουλευτή ∆άφνη 
Τρέπτσα.  

Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Σκαρβέλας Γεώργιος – Αριστείδης από την Α΄ Αθήνας. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΣ (Α΄ Αθήνας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι 

βουλευτές, σας καληµερίζω όλους. Κατά την οµιλία µου, θα αναφερθώ, γενικώς, σε όλα τα άρθρα. Γενικότερα 
είµαι υπέρ του νοµοσχεδίου και θα το αιτιολογήσω. 



 

 

 

Αρχικά, στα πρώτα τρία άρθρα, δεν έχω να αλλάξω κάτι. Είναι ο γνωστός νόµος «Πεπονή», ο οποίος 
χαρακτηρίζεται, ως ένας από τους πιο δηµοκρατικούς νόµους.  

Στο άρθρο 4, για τους νέους εκπαιδευτικούς, επίσης, δεν έχω να αλλάξω κάτι. Πάντοτε ήταν έτσι και δεν 
έχει αλλάξει. 

Το άρθρο 5, για τους αναπληρωτές, είναι σωστό, αλλά υπάρχει µια σκέψη να καταργηθούν οι 
αναπληρωτές και αυτό δεν είναι καλό. Εποµένως, µιλάµε για κατάργηση του νοµοσχεδίου και υπάρχει ένα θέµα 
σε αυτό. 

Το άρθρο 6, για τους διευθυντές, σχολικούς συµβούλους και προϊστάµενους γραφείων, αυτό το άρθρο 
είναι ελλιπές, έχει, εκτός από τα χρόνια υπηρεσίας, που πρέπει να έχουν ασκήσει στο σχολείο και στη σχολική 
βαθµίδα, πρέπει, επίσης, να έχουν και κάποια προσόντα ιδιαίτερα και πιο ειδικά και συµφωνώ µε αυτά και γι’ 
αυτό, κατά τη γνώµη µου, είναι σωστό αυτό το άρθρο.  

Το άρθρο 7, µε την αξιολόγηση, θα τεθεί σε εφαρµογή στη σχολική χρονιά, προφανώς. Αυτό είναι, κατά 
τη γνώµη µου, πολύ καλό, γιατί πρέπει να αξιολογούνται οι καθηγητές και τα σχολεία για το τι κάνουν 
γενικότερα, καθώς αυτό βοηθάει και θα βοηθηθούµε όλοι και στην απόδοσή µας γενικά, αλλά και στην παιδεία, 
γενικότερα, θα υπάρξει ανάπτυξη, εάν υπάρξει αξιολόγηση, γιατί, εάν δεν αξιολογούνται οι καθηγητές και το 
οτιδήποτε γίνεται στο σχολείο, µένουµε πίσω.  

Το πρόβληµα, που υπάρχει, κυρίως στον Α.Σ.Ε.Π., το πώς θα µπουν και οι καθηγητές, αλλά όλοι οι 
άνθρωποι στο δηµόσιο, είναι ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας, σε σχέση µε τους 
ανθρώπους, που θέλουν να µπουν, είναι πολύ λίγες και έτσι υπάρχει πρόβληµα. Αυτό, φυσικά, δεν έχει σχέση 
µε το νοµοσχέδιο, αλλά χωρίς αυτό, δεν µπορεί να υπάρξει το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο είναι η θεωρία, αλλά, 
εάν δεν υπάρχει πράξη, δεν αξίζει να µιλάµε γι’ αυτό. Εποµένως, καλό θα ήταν να σκεφτούµε κάποιους 
τρόπους, ώστε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα και τέλος να κάνουµε καλύτερο το νοµοσχέδιο. Σας ευχαριστώ 
πολύ.   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούµε τον έφηβο βουλευτή Γεώργιο – 
Αριστείδη Σκαρβέλα.  

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Αρβανιτάκη Αγγελική από το Νοµό Ευβοίας. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ (Νοµός Εύβοιας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, 

δράττοµαι της ευκαιρίας να αρχίσω το λόγο µου, µε µια εύστοχη φράση του Νίκου Καζαντζάκη: «Ιδανικός 
δάσκαλος είναι εκείνος, που γίνεται γέφυρα, για να περάσει δίπλα του ο µαθητής και, όταν πια του έχει 
διευκολυνθεί το πέρασµα, αφήνει χαρούµενα να γκρεµιστεί, ενθαρρύνοντας το µαθητή να κάνει δικές του 
γέφυρες». Ποιός από εµάς δεν έχει οραµατιστεί ένα τέτοιον εκπαιδευτικό; Γι’ αυτό χρειάζεται να µην είναι µόνον 
φορέας γνώσεων και αυθεντία, αλλά καθοδηγητής των µαθητών και λειτουργός τους, στη νέα πολύ απαιτητική 
εποχή µας. Εκείνη οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας του παρόντος νοµοσχεδίου.  

Έτσι, λοιπόν, βλέπω θετική την αξιοκρατία που παρέχει το άρθρο 1, µέσω του διαγωνισµού του 
Α.Σ.Ε.Π., αλλά θα προτιµούσα οι επιτυχόντες του διαγωνισµού να είναι διοριστέοι υποχρεωτικά.  

Αντίθετα, διαφωνώ µε κάποια µέτρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Άρθρο 2. Συγκεκριµένα, 
προτείνω ετήσιο διαγωνισµό Α.Σ.Ε.Π. και απορρόφηση όλων των επιτυχόντων, εκτός πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου κρίνονται αναγκαίοι, µουσεία, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Υπουργεία κ.α. Επιπλέον, θα 
πρέπει να παρέχεται από όλα τα Πανεπιστήµια υποχρεωτική παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε όλους 
τους κλάδους των εκπαιδευτικών.  

Στη συνέχεια, έχω κάποια ένσταση, στο άρθρο 3. Ενώ θα πρέπει να υπάρχουν βαθµολογικοί πίνακες, 
είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη κυρίως η βαθµολογία, που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός, στο 
διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. και να δίνεται λιγότερη βάση στα κοινωνικά κριτήρια.  

Όσον αφορά το άρθρο 4, συµφωνώ στην επιλογή διορισµού των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τον 
πίνακα του Α.Σ.Ε.Π., όµως, διαφωνώ µε τον τριετή υποχρεωτικό διορισµό, καθώς περιορίζει την προσωπική 
ζωή του διοριστέου. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο η πρόσληψη να είναι ετήσια και να διαµορφώνεται ανάλογα µε 
τις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα θεωρώ πως διατρέχει το άρθρο 5 του νοµοσχεδίου. Καταρχάς, θα πρέπει να 
γίνεται ετήσια πρόσληψη και στους αναπληρωτές και στους ωροµίσθιους µε τουλάχιστον δεκαέξι διδακτικές 
ώρες εβδοµαδιαίως για τους τελευταίους, ώστε να µην καταπατώνται τα εργασιακά τους δικαιώµατα. 
Παράλληλα, θα πρέπει να δίνεται στους ωροµίσθιους επίδοµα εορτών, αργιών και θερινών µηνών.  

Επιπρόσθετα, συµφωνώ µε τον τρόπο επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, άρθρο 6, καθώς ο τρόπος είναι δίκαιος. Όµως, διαφωνώ µε την επιλογή των νηπιαγωγών ως 
διευθυντών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ή προϊστάµενων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Τέλος, θα παραθέσω τις διαφωνίες µου για το άρθρο 7. Αρχικά, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί στην έναρξη 
της σχολικής χρονιάς να υποβάλλονται σε ψυχοσωµατικά τεστ για την ασφάλεια των µαθητών. Επιπλέον, θα 
πρέπει να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί από τους µαθητές ανώνυµα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, είναι απαραίτητη για τη σωστή εκπαιδευτική διαδικασία η υλικοτεχνική 
υποδοµή κάθε σχολείου.  

Εν κατακλείδι, το πρόγραµµα δράσης, που καταρτίζουν οι προϊστάµενοι διευθύνσεων πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είναι σηµαντικό να αναπροσαρµόζεται, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της 
σχολικής µονάδας.  



 

 

 

Σταχυολογώντας µε τα άρθρα του παρόντος νοµοσχεδίου και των δικών µου προτάσεων, θεωρώ ότι 
αναβαθµίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού στη Μέση Εκπαίδευση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις συγκυρίες της 
σύγχρονης εποχής, αλλά και της δύσκολης εποχής, που περνάει η χώρα µας. Σας ευχαριστώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Ευχαριστούµε την έφηβο βουλευτή Αγγελική 
Αρβανιτάκη. 

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Ληµνιού – Κολέτσι Ελευθερία από το Νοµό Κερκύρας.  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΗΜΝΙΟΥ – ΚΟΛΕΤΣΙ (Νοµός Κέρκυρας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι 

βουλευτές, καληµέρα σας. Σήµερα ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα, που απασχολεί όλους εµάς και 
κυρίως εµάς τους νέους, είναι αυτό της εκπαίδευσης και της ποιότητας των παρεχόµενων γνώσεων. ∆υστυχώς, 
όµως, παρά τις προσπάθειες, που έχουν γίνει κατά διαστήµατα, ο χώρος της εκπαίδευσης αντιµετωπίζει πολλά 
και χρόνια προβλήµατα.  

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες, που επηρεάζουν την εκπαίδευση, είναι ο εκπαιδευτικός 
και ο ρόλος του. Σήµερα, όµως, ο ρόλος αυτός είναι υποβαθµισµένος, καθώς η κοινωνία τον απαξιώνει, ενώ η 
πολιτεία, µε την ανεπάρκειά της, υπονοµεύει το έργο του. Ταυτόχρονα και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, χωρίς 
κίνητρο, αλλά και εποπτεία, φαίνεται να πελαγοδροµούν. 

Όπως βλέπουµε, λοιπόν, απαιτείται η αναβάθµιση του ρόλου του, που αποτελεί το θεµέλιο του 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Έτσι, θα ήθελα να παραθέσω κάποιες ιδέες, που θα βοηθήσουν, στη 
συντέλεση του έργου αυτού.  

Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να γίνει αναβάθµιση των σχολών φοίτησης των εκπαιδευτικών, µε θέσπιση 
αυστηρών κριτηρίων γι’ αυτούς, που αποφοιτούν, από τις λεγόµενες καθηγητικές σχολές και θέλουν να 
διδάξουν στη Μέση Εκπαίδευση.  

Επίσης, η επιστηµονική επάρκεια, η µελέτη και οι γνώσεις σύγχρονων διδακτικών µεθόδων, καθώς και 
η εφαρµογή της νέας τεχνολογίας, θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 1, οι διαγωνισµοί πρόσληψης, µέσω Α.Σ.Ε.Π., των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών και ο αδιάβλητος τρόπος εξέτασης, αλλά και το αντικείµενο εξέτασης  είναι προϋποθέσεις για την 
επιλογή ενός ικανού εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην επιλογή θεµάτων, όπως και στον τρόπο εξέτασης.  
Η κατάρτισή τους. όµως. και η επιλογή εκπαιδευτικών θα µείνει µετέωρη, εάν η οργανωµένη πολιτεία 

δεν είναι παρούσα στη µετέπειτα πορεία τους. Αρχικά, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει προγραµµατισµός, όσον 
αφορά στη λειτουργία του συστήµατος, έτσι ώστε να είναι πιο ρεαλιστικό και ο εκπαιδευτικός να µπορεί να 
ανταποκριθεί πλήρως στο έργο του. 

Επίσης, οι ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι σχολικοί σύµβουλοι και οι διευθυντές των 
σχολείων πρέπει να συµβάλουν καταλυτικά, προς την κατεύθυνση αυτή.  

Τέλος, θα πρέπει, επιτέλους, να κατανοήσουµε τόσο, ως άτοµα όσο και ως κοινωνία, αλλά και αυριανοί 
επαγγελµατίες ότι η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η αξιοκρατία δεν θα πρέπει να µας φοβίζουν, αλλά να 
αποτελούν το κίνητρο τόσο για την προσωπική εξέλιξη, αλλά και τη βελτίωση και την αναβάθµιση της κοινωνίας 
µας, προκειµένου να γίνουµε ανταγωνιστικοί σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές τοπίο, που µεταβάλλεται, 
εξελίσσεται και γίνεται πιο ανταγωνιστικό.  

Τελικώς, όπως λέει και ο Πλάτων, «ο άνθρωπος γεννιέται δούλος και απελευθερώνεται δια της 
παιδείας». Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Γεώργιος 
Τραχανάς, από τη  Β΄ Αθήνας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ (Β΄ Αθήνας): Αξιότιµοι κύριε Βουλευτές, αξιότιµε κ. Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο 
θεσµός της παιδείας και γενικότερα της εκπαίδευσης είναι ένας πολύ σηµαντικός θεσµός, που εγγυάται την 
ανάπτυξη και τη µακροπρόθεσµη ευηµερία µιας χώρας και πρέπει να τίθεται προς προβληµατισµό, κάθε 
σχολική περίοδο, από τον πολιτικό κόσµο.  

Εφόσον είµαστε µέλη κάποιας σχολικής µονάδας, θεωρώ ότι είµαστε οι πλέον κατάλληλοι, για να 
κρίνουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα και τους ανθρώπους, που, καθηµερινά, διαµορφώνουν την προσωπικότητα 
και τον ψυχισµό µας.  

Πρώτα απ’ όλα, θέλω να θέσω υπό προβληµατισµό το άρθρο 7, το οποίο σχετίζεται µε τον 
προγραµµατισµό και την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών µονάδων και των εκπαιδευτικών, διότι θεωρώ 
ότι αποτελεί εγγύηση για τη βιώσιµη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και γενικότερα των σχολικών 
µονάδων.  

Σχετικά µε την παράγραφο 7, θεωρώ ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να γίνεται µόνον 
από εκπαιδευτική σκοπιά, αλλά και από ψυχολογική. Θεωρώ σκόπιµη την τακτική ψυχολογική αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών. Θα είναι πολύ σηµαντική, προκειµένου να λειτουργεί αρµονικά το εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς 
οι εκπαιδευτικοί, εκτός από κάτοχοι επιστηµονικών γνώσεων και τυπικών προσόντων, πρέπει να είναι 
άνθρωποι, οι οποίοι αξίζουν να θεωρούνται παιδαγωγοί. Αυτές οι δεξιότητες πρέπει να διατηρούνται σε βάθος 
χρόνου και να µη χάνονται, ύστερα από µερικά χρόνια υπηρεσίας.  

Σχετικά µε το άρθρο 3, το οποίο σχετίζεται µε τους τελικούς πίνακες της κατάταξης των εκπαιδευτικών. 
Θεωρώ ότι εκτός από το βαθµό, που θα πάρουν οι υποψήφιοι διοριζόµενοι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει η επιλογή 
τους να γίνεται σύµφωνα µε κριτήρια, τα οποία θα έχουν σχέση µε την ψυχολογία τους, δηλαδή, θα έχουν ήδη 



 

 

 

υποστεί κάποια ψυχολογικά τεστ, και θα έχουν ήδη τεθεί σε προβληµατισµό κάποια κριτήρια, όπως η 
οικογενειακή τους κατάσταση ή ο τόπος διαµονής τους.    

Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο εν µέρει θεωρείται σωστό, αν και θεωρώ ότι υπάρχουν ορισµένες 
παραλείψεις, αλλά πιστεύω ότι είναι σηµαντικό να το ψηφίσετε, διότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα δώσουν 
το φως στις επόµενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Γεώργιος 
Γρηγοριάδης από τη Β΄ Αθήνας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ (Β΄ Αθήνας): Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, έφηβοι βουλευτές και 
παρευρισκόµενοι, εκπροσωπώ το Λύκειο Νέας Χαλκηδόνας.  

Η παιδεία, σήµερα, κατέχει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο, γιατί είναι αυτή, που διαπλάθει και διαµορφώνει 
την κοινωνία µας. Σηµαντικότερο, όµως, ρόλο και µάλιστα καταλυτικό για το µαθητή, παίζει ο δάσκαλος και οι 
ικανότητές του, όχι µόνο σαν εκπαιδευτικός, αλλά και ως συνοδοιπόρος δίπλα στο µαθητή.  

Το Α.Σ.Ε.Π., λοιπόν, κάθε δύο έτη, προκηρύσσει και διενεργεί διαγωνισµό για την πρόσληψη 
εκπαιδευτικού προσωπικού, που επιλέγεται, µε βάση τα ακαδηµαϊκά και κοινωνικά κριτήρια. Αυτό, όµως, δεν 
είναι αρκετό, γιατί πρέπει ο καθηγητής, σε όλη του την πορεία, σαν εκπαιδευτικός να επανεξετάζεται, να 
ανανεώνει τις γνώσεις του και τις ιδέες του για τη διεξαγωγή του µαθήµατος, ώστε να συµβαδίζει µε τις 
σύγχρονες µεθόδους και να µην µένει πιστός σε απαρχαιωµένες αντιλήψεις. 

Επιπρόσθετα, αντίθετα µε το άρθρο 4 παρ. 5, ο νεοδιοριζόµενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να υπηρετεί 
περισσότερα από δύο έτη, ως δόκιµος εκπαιδευτικός, προκειµένου να αποκτήσει περισσότερες εµπειρίες και να 
εξειδικευτεί σε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, έτσι ώστε να µπορεί να αναλάβει πλήρως το εκπαιδευτικό του 
έργο. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, το Α.Σ.Ε.Π. είναι ένας διαγωνισµός, που καλύπτει µεν τα προβλήµατα της 
εκπαίδευσης, αλλά προσωρινά, διότι η εκπαίδευση των καθηγητών δεν πρέπει να σταµατά µε το διορισµό τους, 
αλλά να είναι συνεχής και πλήρης.  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Αικατερίνη 
∆ούνα, από τη Β΄ Πειραιά.  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΟΥΝΑ (Β΄ Πειραιά): Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, 
εκπροσωπώ το 3

ο
 Γενικό Λύκειο Κερατσινίου.  

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία, που µας δίνετε, κάθε χρόνο, να 
ανταλλάξουµε απόψεις και προτάσεις για θέµατα που εκπροσωπούν την κοινωνία µας.  

Στη σύγχρονη εποχή, όπου η εκπαίδευση βρίσκεται για άλλη µια φορά στο µάτι του κυκλώνα, τα 
προβλήµατα γιγαντώνονται, καθώς το λειτούργηµα του καθηγητή έχει µπερδευτεί µε την εύκολη λύση της 
επαγγελµατικής αποκατάστασης, ενώ, ταυτόχρονα, στην αντίπερα όχθη, καθηγητές, µε συνείδηση υψηλού 
καθήκοντος και όραµα, παραµένουν άπραγοι, χάρη στην αποτελεσµατικότητα του ισχύοντος νόµου, την 
έλλειψη κονδυλίων, µέσων και υποδοµών. Η παιδεία είναι µια πληγή, που αιµορραγεί και αντιστέκεται στη 
θεραπεία του εκάστοτε θεράποντα ιατρού, που εφαρµόζει διαφορετικές πρακτικές, στοχεύοντας στην 
ανάρρωση του ασθενούς. Εδώ και χρόνια, ο χώρος της εκπαίδευσης έπρεπε να λειτουργεί µε κριτήρια 
αξιοκρατικά, που στηρίζονται, τόσο στις θεωρητικές όσο και στις πρακτικές γνώσεις.  

Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο, µου αφήνει ένα µεγάλο ερωτηµατικό για τη θέση του µέντορα. Με ποια 
κριτήρια θα ορίζονται οι µέντορες; Σαν άλλοι Άτλαντες θα σηκώσουν το βάρος του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
µε µόνο σκοπό τους, την καλύτερη ποιότητα µάθησης και εφαρµογής των παιδαγωγικών συστηµάτων ή απλά, 
για άλλη µια φορά, θα δηµιουργήσουν πελατειακές σχέσεις µε θύµα την παιδεία; 

Επίσης, ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου του εκπαιδευτικού δεν αρκεί για την αναβάθµιση της 
εκπαίδευσης. Προτείνω, λοιπόν, τον επαναπροσδιορισµό της ίδιας, ώστε να ενισχυθεί τόσο ο πνευµατικός 
χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήµατος όσο και ο τεχνοκρατικός. 

Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω, για άλλη µία φορά, ότι αν θέλουµε να επενδύσουµε στο αύριο, για 
ένα καλύτερο µέλλον, ο δρόµος της αρετής περνάει µόνο µέσω της Παιδείας. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θέλω να παρατηρήσω ότι στο σύνολό σας είστε 
εντός του χρόνου των τριών λεπτών, που έχει οριστεί για τις οµιλίες, ως έφηβοι βουλευτές, που είστε. Να 
υπενθυµίσω ότι είστε έφηβοι βουλευτές, που εκπροσωπείτε και µπράβο σας, ευρύτερη εκλογική περιφέρεια, 
όπως τη Β΄ Πειραιά, την Κέρκυρα, το Νοµό Σερρών, τη Β΄ Αθήνας. Προέρχεστε, βέβαια, από ένα συγκεκριµένο 
λύκειο. Κατά τη δική µου γνώµη, είναι τιµή µεγάλη για εσάς ότι εκπροσωπείτε ένα Νοµό ή µία ευρύτερη 
Περιφέρεια. 

Συνεχίζουµε µε την έφηβο βουλευτή Μαρία Κιουλάφα. 
ΜAΡΙΑ ΚΙΟΥΛΑΦΑ (Α΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές. Σε αυτήν 

την Επιτροπή αναφερόµαστε σε ένα θέµα, που γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά, το σχολείο. Ένα µεγάλο κοµµάτι 
της ζωής µας, στο οποίο βιώνουµε τα προτερήµατα και τα ελαττώµατά του καθηµερινά. Παρ’ όλα αυτά, σήµερα, 
µας δίνεται η ευκαιρία να θεσπίσουµε ένα νόµο. Το µεγάλο στοίχηµα, όµως, δεν είναι αυτό που θα ψηφίσουµε, 
να γίνει αποδεκτό µόνο από τη Βουλή, αλλά πρώτον, να υλοποιηθεί µέσα στα πλαίσια της καθηµερινής 
διδασκαλίας και δεύτερον και δυσκολότερο ο καινούργιος νόµος να εφαρµοστεί και να αποδοθεί περισσότερο 
από τον προηγούµενο. 

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αναβαθµίζονται τα προσόντα, που απαιτούνται, από έναν εκπαιδευτικό. 
Σηµαντικό είναι ο καθηγητής να µην κατέχει µόνο γνώσεις, αλλά να είναι και άξιος να µπορεί και να τις 



 

 

 

διαβιβάσει σωστά στους µαθητές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δεν αρκούν µόνο οι γνωσιακές 
δεξιότητες, τα πτυχία, αλλά και άλλες ειδικές δεξιότητες, όπως η µεταδοτικότητα, η ενσυναίσθηση και η 
κατανόηση του βάρους της ευθύνης, που φέρει, καθώς συµβάλλει στη δηµιουργία της προσωπικότητας νέων 
ανθρώπων. 

Επίσης, είναι σηµαντικό οι καθηγητές, που πρόκειται να διοριστούν, να περνάνε εκτός από τις γραπτές 
εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. και από κάποιες άλλες ψυχολογικές, όπως είπε και µία άλλη συνάδελφος, για να 
διαπιστωθεί, αν είναι κατάλληλοι ή όχι για τη θέση του εκπαιδευτικού. 

Επίσης, πιστεύω ότι θα έπρεπε να περάσουν από αντίστοιχο έλεγχο και οι ήδη διορισµένοι καθηγητές, 
καθώς έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόµενα ψυχολογικής διαταραχής, εκ µέρους κάποιων καθηγητών, που 
βάζουν σε κίνδυνο τόσο τη σωµατική, όσο και την ψυχολογική και ηθική ασφάλεια των µαθητών.  

Το νέο σχολείο, το οποίο οραµατίζεται ο κάθε µαθητής, απαιτεί µείωση της διδακτικής ύλης και την 
αναδιάρθρωσή της, ώστε να προκαλεί ενδιαφέρον τόσο στον καθηγητή, όσο και στον µαθητή, κάτι που δεν 
συµβαίνει, σήµερα. Επίσης, πρέπει να θεωρήσουµε, ως πρότυπο, το φινλανδικό µοντέλο και να κινηθούµε µε 
βάση αυτό. Είναι σηµαντικό να αυξηθεί ο ενεργός ρόλος των µαθητών, µε παράλληλη αύξηση της 
υπευθυνότητάς τους. Την ένταξή τους σε οµάδες εργασίας, µε έµφαση στην απόκτηση γνώσης και όχι στην 
προσπάθεια κατάκτησης ενός υψηλού µεν, πλασµατικού δε, βαθµού. 

 ∆ηλαδή, η διδακτέα ύλη πρέπει να γίνει ερέθισµα, για να ψάξουν οι διδασκόµενοι τις πηγές της γνώσης 
και όχι αυτή καθ’ αυτήν τη στείρα µάθηση, µέσω του πεπαλαιωµένου µοντέλου της παπαγαλίας- αποστήθισης, 
αλλά µε την παρότρυνση και την ενίσχυση του καθηγητή, µέσω της ανάθεσης εργασιών, σύµφωνα µε τη 
διδακτέα ύλη. 

Επίσης, πρέπει να προσαρµοστεί το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη χρήση της παλαιάς και της νέας 
τεχνολογίας, αλλά σε βαθµό που αυτό είναι ρεαλιστικό στις κοινωνικο-οικονοµικοπολιτικές συνθήκες της 
ελληνικής πραγµατικότητας και όχι µε ευχολόγιο, όπως ηλεκτρονικό βιβλίο, προσωπικός µαθητικός 
ηλεκτρονικός υπολογιστής ή διαδραστικός πίνακας, τα οποία, για την πλειοψηφία των σχολείων, είναι 
ανύπαρκτα. 

Επίσης, σηµαντική είναι η αναγνώριση του διαπολιτισµικού ρόλου του σχολείου. Το µεταναστευτικό 
κίνηµα δηµιούργησε µία διαφορετική πραγµατικότητα από αυτήν, που µεγάλωσαν οι καθηγητές και οι γονείς 
µας. Γι’ αυτό, όλοι πρέπει να προσαρµοστούν στην καινούργια κατάσταση και να µάθουµε να δουλεύουµε όλοι 
µαζί, ανεξάρτητα µε το πολιτιστικό υπόβαθρο του καθενός. Η τάξη πρέπει να είναι χώρος γνώσης και όχι 
ανταγωνισµού, στον οποίο συµβάλλει ο σηµερινός τρόπος εισαγωγής στην ανωτάτη εκπαίδευση και ο οποίος 
χρειάζεται επειγόντως αναδιάρθρωση.  

Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί η ενθάρρυνση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, καθώς παίζουν κύριο 
ρόλο στη δηµιουργία της προσωπικότητας των νέων Ελλήνων πολιτών. Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνω ότι τα 
ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό κλείνουν, την ώρα που εµείς προσπαθούµε να βελτιώσουµε την εκπαίδευση 
στα εγχώρια σχολεία. Ευχαριστώ.   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβη βουλευτής Ευαγγελία 
Καρλαύτη. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΛΑΥΤΗ (Α΄ Πειραιά): Γεια σας. Ονοµάζοµαι Εύα Καρλαύτη και είµαι από το 7
ο
 Γενικό 

Λύκειο Πειραιά. Όλοι γνωρίζουµε τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, 
και το άρθρο 16 του Συντάγµατος. Όµως, για να επιτευχθούν και το πρόγραµµα τείνει προς τα εκεί τους 
καθηγητές, καθώς και τους µαθητές, πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και κάποιες βελτιώσεις.  

Η παιδεία, που είναι το βασικό θέµα, πρέπει να παρέχεται σε όλους, χωρίς διακρίσεις. Είναι εφικτό, 
όµως, να µην γίνονται διακρίσεις, όχι µόνο σε αυτούς, που τους προσφέρεται, αλλά και σε εκείνους, που 
προσφέρουν την παιδεία; Το σίγουρο είναι, πως το παρόν εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να γίνει βελτιώσιµο, 
ούτως ώστε η χώρα µας να ανακάµψει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η παιδεία είναι αυτή που µας θυµίζει 
ποιοί είµαστε.  

Σε γενικές γραµµές, λοιπόν, το πρόγραµµα είναι καλό, όµως έχει και αδύνατα σηµεία. Στην εποχή µας, 
που η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί, µε όλη αυτήν τη σωρεία πληροφοριών, χρειάζεται περιορισµός της ύλης, 
αλλά όχι σε βάρος της. Έτσι, ο µαθητής κερδίζει χρόνο να ασχοληθεί µε άλλα ενδιαφέροντα, απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του.  

Τα άρθρα 1-6 αναφέρονται στον τρόπο διορισµού των εκπαιδευτικών γενικότερα. Μια σηµαντική 
αλλαγή, που, πιστεύω, ότι θα αποφέρει σηµαντικά έσοδα για το κράτος είναι η κατάργηση του Α.Σ.Ε.Π., ή έστω 
ο περιορισµός του στην ανάδειξη µεγάλων θέσεων, διευθυντών, υποδιευθυντών και ούτω καθεξής. Το 
Υπουργείο µπορεί, κάθε χρόνο, να γνωστοποιεί πόσους εκπαιδευτικούς θα χρειαστεί και έτσι ανάλογα οι 
µαθητές, που θα έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα µόρια,  στις πανελλήνιες εξετάσεις και θα θέλουν, 
εννοείται, να γίνουν εκπαιδευτικοί, να µπαίνουν στις σχολές της επιλογής τους. Έτσι, όταν τις τελειώνουν, να 
γίνεται άµεσα ο διορισµός τους, χωρίς άλλες εξετάσεις και διαγωνισµούς, γιατί είναι ήδη έτοιµοι. 

Επίσης, όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, ο εκπαιδευτικός να περνάει και από κάποια ψυχιατρικά 
τεστ, ούτως ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι ψυχικά και ηθικά έτοιµος, να διδάξει. Με αυτόν τον τρόπο και το κράτος 
θα περιορίσει σηµαντικά τα έξοδά του, που γίνονται εξαιτίας του Α.Σ.Ε.Π. και το ποσοστό ανεργίας θα µειωθεί. 
Αυτό µπορεί να γίνει και στα άλλα επαγγέλµατα, µε παρόµοιο τρόπο. 



 

 

 

Επίσης, ο νεοδιόριστος, όταν βγει στην αγορά εργασίας, πρέπει να υπάρχει κάποιος καθοδηγητής, 
κάποιος µέντορας, να τον βοηθήσει, ώστε να έχει µεταδοτικότητα και επικοινωνία µε το παιδί, να ελέγχει αν 
είναι ψυχικά έτοιµος και ούτω καθεξής. 

Σε µία εποχή κρίσης, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να µιλάµε για εφεδρείες, γιατί έχουµε απέναντί µας 
ανθρώπους, που δίνουν την ψυχή τους για εµάς και δεν πρέπει να τους µετράµε, µε βάση την ηλικία, δηλαδή, 
αν είναι µεγάλοι και µε αυτόν τον τρόπο, θα παίρνει µόνον όσους χρειάζεται και θα περιοριστούν οι πολλές 
σχολές, που θα έχουν δηµιουργηθεί, για άλλους σκοπούς.  

Επίσης, πολύς λόγος έχει γίνει για το ηλεκτρονικό βιβλίο και για την ψηφιακή τάξη.  Και εγώ λέω καλά 
όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν ως συµπλήρωµα του βιβλίου και όχι ως αντικατάστασή του, γιατί µε 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή καλλιεργείται περισσότερο το λογικό και όχι το θυµικό. Και αυτό το πετυχαίνει το 
παραδοσιακό βιβλίο. 

Επίσης, το νοµοσχέδιο αναφέρει για τις ίσες δυνατότητες που πρέπει να έχουν όλοι οι µαθητές της 
χώρας στη µόρφωση. Όµως, οι µαθητές των επαρχιών, σε σχέση µε εκείνους των πόλεων, υπολείπονται σε 
κάποια βασικά πράγµατα, όπως η υποδοµή, έλλειψη χώρων, αιθουσών κ.λπ. και πρέπει να αλλάξει 
οπωσδήποτε αυτό. 

Επίσης, η παιδεία - δεν πρέπει να ξεχνάµε - ότι είναι µητέρα όλων των µαθητών και η µόρφωση πρέπει 
να προσφέρεται σε όλους. Αυτοί, λοιπόν, που πλαισιώνουν το σχολείο, πρέπει να λειτουργούν αξιοκρατικά, µε 
δηµοκρατία και σεβασµό προς στο µαθητή. Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει τη θέση του από εκει που είναι και να 
ενεργεί µε στόχο την καλή λειτουργία του σχολείου και την προαγωγή του νέου σε έναν ηθικοπνευµατικό 
άνθρωπο. Έτσι και µόνο έτσι, η µητέρα µας, η παιδεία, θα σωθεί και θα µας βοηθήσει να έχουµε δική µας 
προσωπικότητα. 

Για όποια, λοιπόν, συµβουλή και αν θέλετε, µην ακριβοπληρώνετε συµβούλους. Συµβουλευτείτε εµάς. 
Ναι, εµάς, γιατί µας αφορά, γιατί έχουµε ιδέες λογικές και γιατί συµφέρουµε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβη βουλευτής Στέλλα 
Αρχοντάκη. 

ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ (Νοµός Ρεθύµνου): Καληµέρα σε όλους. Θα ασχοληθώ κατευθείαν µε το 
νοµοσχέδιο, γιατί τα οφέλη της σωστής εκπαίδευσης είναι ήδη γνωστά σε όλους. 

Για ν’ αναβαθµιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καταρχήν, πρέπει ν’ αναβαθµιστούν οι απαιτήσεις, κατά 
την επιλογή του. Ένας σωστός εκπαιδευτικός δεν φτάνει να έχει κάποιες βασικές επιδερµικές γνώσεις πάνω 
στο αντικείµενό του - οι οποίες, βέβαια, µεταβάλλονται - πρέπει να βρίσκεται κοντά στα παιδιά και τους νέους 
και να καλλιεργεί το ήθος. Άρα, πρέπει και ο ίδιος να διακατέχεται από πνευµατική επάρκεια και ωριµότητα. 
Επιπλέον, πρέπει να σπουδάσει την ψυχολογία του παιδιού ή του εφήβου. Άρα, αυτά δεν διασφαλίζονται από 
το διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Κρίνεται, δηλαδή, ανεπαρκής και θα έπρεπε να προστεθούν και κάποιες άλλες 
απαιτήσεις, κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια, όποιος αρκείται απλά στις γνώσεις του, δεν 
µπορεί να γίνει εκπαιδευτικός, εάν τα στοιχεία της µεταδοτικότητας και της δηµιουργικότητας απουσιάζουν. 
Έτσι, τα άρθρα 1 και 3 είναι ελλιπή. 

Παράλληλα, διαφωνώ µε τη χρήση των κοινωνικών κριτηρίων, που αναφέρονται στο άρθρο 3. Σε καµία 
περίπτωση, δεν πρέπει να µπερδεύονται η εκπαίδευση µε την κοινωνική πολιτική. Αυτά τα κριτήρια πιστεύω ότι 
πλήττουν την αξιοκρατία. Το ότι ένας υποψήφιος είναι παντρεµένος ή έχει παιδιά δεν είναι αυτοµάτως και πιο 
άξιος για τη θέση του εκπαιδευτικού από κάποιον άλλον. Ωστόσο, το κράτος θα µπορούσε να βοηθήσει αυτές 
τις οµάδες, µε κάποιες άλλες παροχές ή διευκολύνσεις, όχι να πλήττεται έτσι η εκπαίδευση. 

Επιπλέον, θα ήθελα, να προσθέσω για τη θέση του ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας, ότι ο λόγος θα 
µπορούσε να δοθεί στους εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου και να κρίνουν αυτοί, εάν είναι αξιόλογο το έργο 
του. Για παράδειγµα, µετά από ένα ή δύο σχολικά χρόνια, ν’ αποφασίζουν αυτοί αν είναι άξιος ή όχι για τη θέση. 

Τέλος, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και των εκπαιδευτικών µονάδων. Ο ∆ιευθυντής κάθε σχολείου, 
σε συνεργασία και µε τους εκπαιδευτικούς και µε τους µαθητές, θα µπορούσε να θέτει στόχους στην αρχή κάθε 
σχολικής χρονιάς και ν’ αξιολογείται το αποτέλεσµα, στο τέλος αυτής. 

Βέβαια, στο άρθρο 7 δεν αποσαφηνίζεται τι γίνεται, εάν ο ∆ιευθυντής αποτυγχάνει να εκπληρώσει τους 
στόχους αυτούς. ∆ηλαδή, εάν αποτύχει και δεν µπορέσει να εκπληρώσει ό,τι έχουν πει οι µαθητές και οι 
υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, τι γίνεται; 

Επιπλέον, εάν θέλει ένα σχολείο, να οργανώσει εκπαιδευτικές δράσεις, χρειάζεται και οικονοµική 
υποστήριξη, κάτι που δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό. 

Συνεπώς, το νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζει κατάµατα τα προβλήµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Εάν η πολιτεία δεν προχωρήσει στην κατάργηση των πανελληνίων, στη µείωση της διδακτέας ύλης και στο 
γκρέµισµα των τειχών του σηµερινού σχολείου, δεν µπορούµε να συζητάµε για ουσιαστική αναβάθµιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Ευχαριστώ πολύ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής Αντωνιάδης 

Παναγιώτης της Α΄ Θεσσαλονίκης. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ (Α΄ Θεσσαλονίκης): Κύριε Πρόεδρε, Έφηβοι Βουλευτές, καληµέρα σας. 

Θα ήθελα ο λόγος µου να είναι σύντοµος, λιτός και περιεκτικός, οπότε η εξεζητηµένη γλώσσα δεν θα είναι σ’ 
αυτόν τον λόγο. 



 

 

 

Αρχικά, όσον αφορά το νοµοσχέδιο, στο άρθρο 4, στην παράγραφο 5, αναφέρεται ότι «η προετοιµασία 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την εξοικείωση του νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον 
και την εισαγωγική επιµόρφωση». Θα ήθελα, να πω πως πέρα από την εισαγωγική επιµόρφωση δεν θα 
έπρεπε να υπάρχει και µια διαρκής επιµόρφωση; Γιατί, πολλές φορές, κυρίως, οι εκπαιδευτικοί µεγαλύτερων 
ηλικιών τυχαίνει να ξεχνούν κάποια πράγµατα είτε ν’ αγνοούν κάποια άλλα, γιατί οι επιστήµες προοδεύουν. 
Ένας εκπαιδευτικός της δεκαετίας του ΄60, δεν µπορεί να έχει τις γνώσεις του σήµερα. Οπότε, πιστεύω πως τα 
συµβάντα, που γίνονται, που συχνά ακούµε, δεν είναι αρκετά αποτελεσµατικά. 

Στη συνέχεια, στο άρθρο 7, στην παράγραφο 7, λέγεται ότι «την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών 
µονάδων, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών». Αυτή η 
αξιολόγηση πέρα από το ∆ιευθυντή και από τους προϊσταµένους, οι οποίοι υπάρχουν, µήπως θα πρέπει, να 
γίνεται και από τους µαθητές; Είναι ένα θέµα, που, γενικότερα, έχει τεθεί στο παρελθόν, αλλά δεν έχει 
εφαρµοστεί. Φυσικά, αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί ίσως κάποιοι µαθητές ν’ αστειεύονται µ’ αυτό είτε να 
έχουν κάποια προσωπική έχθρα ή συµπάθεια προς έναν καθηγητή κι έτσι αυτό δεν θα είναι ιδιαίτερα δίκαιο. 
Οπότε, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα ερωτηµατολόγιο, µε πολύ συγκεκριµένες ερωτήσεις, ώστε να 
µπορέσει ο κάθε εκπαιδευτικός, να κρίνεται κατάλληλα. Σαφώς, δεν εννοώ, πως «άµα συγκεντρώσει κάποιος 
υπερβολικά αρνητικές αξιολογήσεις ν’ απολυθεί» ή κάτι τέτοιο, απλά να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις, ώστε 
να προληφθεί το φαινόµενο αυτό. Πολλοί εκπαιδευτικοί ίσως και να µη νοιάζονται κιόλας για το µάθηµα. 

Επίσης, όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο ότι «στη συνολική 
αλλαγή του περιεχοµένου και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας». Όσον αφορά στη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και γενικότερα στους διορισµούς και στη διοίκηση, το νοµοσχέδιο τα 
καλύπτει επαρκώς, νοµίζω. Όµως, στη βάση της εκπαίδευσης, στην έννοια της εκπαίδευσης δεν θα έπρεπε να 
δίνεται µια περαιτέρω αναφορά; ∆ιότι, κακά τα ψέµατα, µαθαίνουµε γνώσεις, οι οποίες ναι, µεν είναι χρήσιµες 
για κάποιο επάγγελµα, όπως του βιολόγου, του µαθηµατικού κ.λπ., αλλά δεν µας χρησιµεύουν άµεσα στη ζωή 
µας: ∆ηλαδή, η παιδεία δεν είναι ανθρωποκεντρική. Ασχολείται µόνο µε χρησιµοθηρικές γνώσεις. Οπότε, 
πιστεύω ότι είτε θα πρέπει να υπάρχει ένα επιπλέον µάθηµα, που να είναι µάθηµα ζωής, ουσιαστικά, είτε µέσα 
στα µαθήµατα να γίνονται περισσότερες συζητήσεις και όχι απλή παράδοση µαθήµατος, εξέταση και, τελικά, να 
γράφουµε το µάθηµα απέξω και να περνάµε σε κάποια σχολή. 

Παρακάτω λέει ότι ελήφθησαν υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας - και από 
πολλές γνώµες, τέλος πάντων - αλλά, επίσης, εδώ ο µαθητής δεν βρίσκεται στο επίκεντρο - όπως είπε και η 
πρώτη οµιλήτρια -οπότε πρέπει να βρεθεί. 

Τέλος, στην τρίτη από το τέλος παράγραφο λέει ότι «δεν έχει ποιοτικό αντίκρισµα στην πράξη η 
αναλογία καθηγητή και µαθητών». Αυτό είναι πολύ σηµαντικό σηµείο και πρέπει ν’ αναφερθεί, αλλά πρέπει ν’ 
αναπτύσσεται περισσότερο, ώστε να βρεθεί µια λύση στο νοµοσχέδιο και όχι απλά ν’ αναφέρεται εδώ πέρα, 
γιατί είναι 20 µαθητές κι ένας καθηγητής. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο καθηγητής είναι είτε καλός είτε κακός. Είναι 
µεν τα παιδιά ένας µέτριος αριθµός, αλλά πολλές φορές ο εκπαιδευτικός δεν είναι ικανός, ν’ αντεπεξέλθει. 

Αυτά ήθελα να πω και ελπίζω, ειδικά, το θέµα της ανθρωποκεντρικής παιδείας να το λάβετε σοβαρά 
υπόψη σας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Τσίτου Αθηνά 
της Β΄ Αθήνας. 

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (Β΄ Αθήνας): Αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, ονοµάζοµαι Τσίτου Αθηνά, είµαι µαθήτρια 
του Βαρβακείου Προτύπου Πειραµατικού Λυκείου και πρόκειται να εκφράσω τις αντιρρήσεις µου και να 
προτείνω τροποποιήσεις, σχετικά µε τα άρθρα του νοµοσχεδίου, που αφορούν την Επιτροπή µας.  

Γενικά, αντιτάσσοµαι στο θεσµό του Α.Σ.Ε.Π. και συνεπώς (άρθρα 1, 2 και 3) πιστεύω πως θα ήταν 
προτιµότερο να καταργηθεί, καθώς ένας διαγωνισµός δεν είναι ικανός να κρίνει τις γνώσεις τεσσάρων 
φοιτητικών ετών. Όποιος αποφοιτήσει, θα πρέπει να εγγράφεται σε λίστα εκπαιδευτικών, που βρίσκονται σε 
αναµονή για τα δηµόσια σχολεία και όχι να περιµένει έως και δύο έτη την προκήρυξη διαγωνισµού Α.Σ.Ε.Π., 
µέσω του οποίου, ουσιαστικά, υποβιβάζεται η αξία του πανεπιστηµιακού πτυχίου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Καλωσορίζουµε στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη. 

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΤΟΥ (Β΄ Αθήνας): Όπως είπα, λοιπόν, υποβιβάζεται η αξία του πανεπιστηµιακού πτυχίου, 
µέσω του διαγωνισµού Α.Σ.Ε.Π., κατά τη γνώµη µου, αλλά και ο διορισµός των εκπαιδευτικών, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, πρέπει να διενεργείται, µε βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις, που 
αντικατοπτρίζονται στο βαθµό του πτυχίου όσων έχουν αποφοιτήσει και στις τυχόν περαιτέρω σπουδές. 

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 για το διορισµό των σχολικών συµβούλων δεν έχω κάτι να παρατηρήσω, 
αλλά οφείλω να καταγγείλω την έλλειψη της αξιοκρατίας, καθώς υπάρχουν παραδείγµατα καθηγητών, που, επί 
χρόνια, αναµένουν το διορισµό τους σε τέτοιες θέσεις δίχως αποτέλεσµα, ενώ κάποιοι διορίζονται αµέσως, 
αποδεικνύοντας τη διάβρωση των δηµοσίων υπηρεσιών και συγκεκριµένα της εκπαίδευσης από την 
κοµµατικοποίηση. 

 Θεωρώ, ακόµα, πως στην παράγραφο 2 του άρθρου 7, που αναφέρεται η σύνταξη έκθεσης από κάθε 
σχολική µονάδα για την αξιολόγηση της απόδοσης της, θα έπρεπε να προστεθεί µια αναφορά σε κυρώσεις, 
που θα πρέπει να επιδέχονται οι υπεύθυνοι διδάσκοντες, σε περίπτωση µη επίτευξης των στόχων, µε σκοπό 
την αποτελεσµατικότερη προσπάθεια. 



 

 

 

 Πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στην αιτιολογική έκθεση, σχετικά µε το πρόγραµµα «νέο 
σχολείο» και τους στόχους του, αλλά και µε την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, από το 
παράρτηµα, που αναφέρει ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας και θα ήθελα να απευθύνω το 
εξής ερώτηµα σε εσάς και όλους τους Έλληνες: Ποια είναι η δωρεάν παιδεία; Υπάρχει δωρεάν παιδεία; Τα 
σχολικά βιβλία του Υπουργείου, κατά την περσινή σχολική χρονιά, σε πόσους δόθηκαν δωρεάν και πόσοι 
αναγκάστηκαν να τα προµηθευτούν από βιβλιοπωλεία ή από µαθητές προηγούµενων ετών; 

 Πρώτα, λοιπόν, πρέπει να αποκατασταθεί η παιδεία, που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγµα και να επιτευχθεί 
η αναρρίχησή της σε ικανοποιητικά επίπεδα και έπειτα να γίνουν απόπειρες για την πραγµατοποίηση του 
προγράµµατος «νέο σχολείο», ενώ είναι και απαράδεκτο το γεγονός ότι ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας 
επιφέρει αλλαγές στην παιδεία, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα, οδηγώντας την στην 
απαξίωση. 

 Παρόλα αυτά, έχω την πεποίθηση ότι µε την υλοποίηση των σηµερινών προτάσεων και την τήρηση 
όσων θα αποφασιστούν, η παιδεία θα βελτιωθεί. Όµως, το ερώτηµα παραµένει: Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι 
προτάσεις µας και θα τηρηθούν όσα θα ψηφιστούν; Ευχαριστώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής της Β΄ 
Αθήνας, Νικόλαος Σκαρβέλης.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ (Β΄ Αθήνας): Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές, σας 
καληµερίζω. Ονοµάζοµαι Νίκος Σκαρβέλης και εκπροσωπώ το 4ο Λύκειο, Παλαιού Φαλήρου. Αρχικά, θα 
ξεκινήσω, µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την παιδεία και θα καταλήξω και στο Α.Σ.Ε.Π. 

 Στην αιτιολογική έκθεση αναφερθήκαµε στο «νέο σχολείο», το οποίο υπόσχεται δηµόσια δωρεάν 
υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους, µε επίκεντρο το µαθητή. Υπάρχει, όµως, δωρεάν παιδεία - συµφωνώ µε 
την προλαλήσασα συνάδελφο - όταν υπάρχουν τα φροντιστήρια, όλη αυτή η παραπαιδεία, η οποία ενισχύεται 
από τις πανελλήνιες, η οποία είναι µια ψυχοφθόρα διαδικασία για όλους τους µαθητές, ένα εξετασιοκεντρικό 
σύστηµα, στο οποίο δεν αναπτύσσονται οι ικανότητες του µαθητή -κριτική ικανότητα, καλλιτεχνικές ευαισθησίες 
κ.λπ.- αλλά είναι απλά ένα βαθµοθηρικό σύστηµα, στο οποίο δεν µπαίνει στο επίκεντρο ο µαθητής, όπως λέµε, 
αλλά οι βαθµοί του και µόνο; 

 Όλα αυτό αντιτάσσεται στο άρθρο 16 του Συντάγµατος και, κατά τη γνώµη µου, πρέπει να 
καταργηθούν οι πανελλήνιες και να γινόταν µια χρονιά αξιολόγηση δύο ή και τριών χρόνων, µε λιγότερες 
εξετάσεις, χωρίς µαθήµατα τόσο αυξηµένης βαρύτητας και µε µαθήµατα επιλογής, νέα, που θα διεύρυναν τους 
πνευµατικούς ορίζοντες του µαθητή και θα φαινόταν η προσωπικότητά του, όπως γίνεται η εισαγωγή στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, στα οποία αποστέλλονται εκθέσεις, που ο µαθητής 
αναπτύσσει την προσωπικότητά του και δεν µετράνε µόνο οι βαθµοί. 

 Επίσης, η τεχνολογία θα έπρεπε να εισαχθεί επιτέλους στα ελληνικά σχολεία, µε ψηφιακό εκπαιδευτικό 
υλικό και καλυτέρευση των εγκαταστάσεων. Έτσι, το σχολείο θα γινόταν περισσότερο ευχάριστο στους 
µαθητές, διότι οι περισσότεροι το απεχθάνονται σήµερα. Βέβαια, γι΄ αυτό χρειάζονται κονδύλια από το Κράτος, 
δηλαδή, να µπουν στον προϋπολογισµό περισσότερα κονδύλια για την παιδεία. Πρέπει να γίνει και αυτό. 

 Όλα αυτά, βέβαια, για να υλοποιηθούν, το άλφα και το ωµέγα είναι οι καθηγητές. Οι καλύτεροι 
καθηγητές θα συµβάλουν σε αυτά. Φτάνουµε, λοιπόν, στο Α.Σ.Ε.Π. και στο πώς διορίζονται οι καθηγητές. Εδώ, 
κατά τη γνώµη µου, γίνεται το ίδιο λάθος, που γίνεται και µε τις πανελλήνιες, µε τους µαθητές. Μετράνε πάλι 
µόνο οι βαθµοί, οι επιδόσεις τους, δεν µετράει η προσωπικότητά τους. Κατά τη γνώµη µου, έπρεπε να 
προστεθούν προφορικές εξετάσεις, που θα µετείχαν εξεταστές, ψυχολόγοι, για παράδειγµα, καθηγητές 
πανεπιστηµίων, που θα έκριναν αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να διδάξουν, αν µπορούν να γίνουν 
παιδαγωγοί των µαθητών, γιατί µπορεί κάποιος να έχει πολλά πτυχία, να µην είναι µεταδοτικός, όµως, να µην 
µπορεί να διδάξει και έχουµε πάρα πολλά παραδείγµατα σε όλα τα σχολεία, όλοι µας, είµαι σίγουρος. Το ίδιο 
έπρεπε να γίνεται και µε τους διευθυντές. Εδώ µετράει µόνο η προϋπηρεσία και οι βαθµοί πάλι. Κάποιος 
µπορεί να µην κάνει για διευθυντής. Ξέρω πολλούς. 

 Επίσης, µιλάµε για την αξιολόγηση στο άρθρο 7. Για µένα, αν στην αξιολόγηση κάποιος κρινόταν 
ακατάλληλος, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η µονιµότητα, που υπάρχει, στους δηµοσίους υπαλλήλους. Αν 
κάποιος δεν µπορεί να διδάξει, να φύγει. 

 Επίσης, υπάρχει ένα πρόβληµα. Έχουµε πει ότι στην Ελλάδα έχουµε πάρα πολύ καλή αναλογία 
µαθητών-καθηγητών. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κενά στα σχολεία, ιδιαίτερα στις σε αποµακρυσµένες περιοχές. 
Θα πρότεινα, λοιπόν, υψηλότερες απολαβές για τους καθηγητές σε αποµακρυσµένες περιοχές, ώστε να 
δηλώνονται στο Α.Σ.Ε.Π. στις πρώτες επιλογές και να πηγαίνουν και εκεί καθηγητές, για να µην έχουµε 
ανισότητες στην εκπαίδευση για τα παιδιά της επαρχίας. 

 Επιπλέον, θα ήθελα να θεσµοθετηθεί γραπτά ο µέντορας και ο ρόλος του, γιατί πραγµατικά, δεν 
αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, παρά στην αιτιολογική έκθεση. 

 Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 7, το οποίο για µένα είναι πολύ πρωτοπόρο και πολύ θετικό να 
γίνεται ένα σχέδιο δράσης και να µπαίνει σε ένα πρόγραµµα το σχολείο, θεωρώ, όµως, απαράδεκτο ότι δεν 
συµµετέχουν σε αυτό και στην αξιολόγησή του οι µαθητές, παρά µόνο οι σχολικοί σύµβουλοι, ο σύλλογος 
διδασκόντων και ο διευθυντής. Οι µαθητές είναι οι πρώτοι, που πρέπει να ξέρουν και γνωρίζουν καλύτερα τι 
πρέπει να γίνει στο σχολείο. 

 Αυτά είναι πολύ σηµαντικά, τέλος, γιατί η σωστή παιδεία είναι το µέλλον αυτής της χώρας, 
διαµορφώνει τους πολίτες και το ήθος τους. Ευχαριστώ. 



 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος βουλευτής της Β΄ 
Αθήνας, Νικήτας Κιούσης.  

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΙΟΥΣΗΣ (Β΄ Αθήνας): Αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, ονοµάζοµαι Κιούσης Νικήτας και 
εκπροσωπώ το 3ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου. 

 Η παιδεία, όπως όλοι γνωρίζουµε, είναι ένα από τα βασικότερα, αν όχι το βασικότερο αγαθό µιας 
δηµοκρατικής κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουµε, επίσης, η χώρα µας έχει περιέλθει σε µια 
πολύ δύσκολη κατάσταση. Παρόλα αυτά, όµως, βασικοί τοµείς, όπως η παιδεία, δεν πρέπει να παραµελούνται. 
Ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι αυτό το νοµοσχέδιο. Βέβαια, παρ’ όλα τα θετικά στοιχεία, το 
νοµοσχέδιο αυτό έχει και αρνητικά, που πρέπει να διορθωθούν, ίσως και λεπτοµέρειες, που λείπουν και πρέπει 
να προστεθούν.  

Αρχικά, σύµφωνα µε το άρθρο 2, το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει και 
διενεργεί διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών, µε σκοπό το διορισµό ή την 
πρόσληψή τους στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το Α.Σ.Ε.Π., ως οργανισµός, δεν µπορεί να 
λειτουργεί, µε προκαθορισµένα δεδοµένα. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγµή, πλήττεται από την ανεργία και το Α.Σ.Ε.Π. 
µπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, διενεργώντας διαγωνισµούς συχνότερα και προσλαµβάνοντας 
εκατοντάδες νέους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς, ανάλογα, βέβαια, πάντα µε τις ανάγκες και τα δεδοµένα της 
κοινωνίας, την εκάστοτε περίοδο. 

 Βέβαια, για να συµβεί αυτό, πρέπει να αδειάσουν πολλές θέσεις στα σχολεία. Πρέπει να γίνει 
αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι γηραιότεροι εκπαιδευτικοί καλό θα ήταν να 
συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά και να δίνουν τη θέση τους σε νέους εκπαιδευτικούς, µε περισσότερες γνώσεις 
και όρεξη για δουλειά και µε τους οποίους θα υπάρχουν, εµφανώς, καλύτερα αποτελέσµατα, µέσα στις τάξεις. 

 Στη συνέχεια, θέλω να σταθώ στο άρθρο 3. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου, γίνεται λόγος για τα 
άτοµα που εντάσσονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης και είναι αυτοί που στο συγκεκριµένο διαγωνισµό ή 
σε έναν από τους δύο προηγούµενους συγκέντρωσαν τη βαθµολογική βάση. Εδώ, το Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί µε 
εντελώς λάθος νοοτροπία. Για να διορθωθεί αυτό και για να καταρτίζονται οι πίνακες απολύτως αξιοκρατικά, 
πρέπει αφενός να υπάρχει µια συνεχής προσπάθεια από την πλευρά του εκπαιδευτικού και αφετέρου να 
λαµβάνονται υπόψη µόνο τα αποτελέσµατα του τελευταίου διαγωνισµού. 

 Τέλος, θα ήθελα να σταθώ λίγο και στο άρθρο 7. Αποτελεί ίσως µια από τις µεγαλύτερες καινοτοµίες 
των τελευταίων ετών όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο προγραµµατισµός της δράσης των σχολικών 
µονάδων και των εκπαιδευτικών, πιστεύω θα συµβάλει στην ευκολότερη επίτευξη των στόχων ενός σχολείων, 
όσον αφορά κυρίως τους µαθητές του. Επίσης, η αξιολόγηση βοηθά στην αναγνώριση των λαθών και στον 
επαναπροσδιορισµό καλύτερης τακτικής και στρατηγικής, για την επίτευξη των στόχων, τα επόµενα σχολικά 
έτη, καθώς και στην καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση των καθηγητών. 

 Επίσης, εδώ θα ήθελα να συµπληρώσω πως καλό θα ήταν, στα πρώτα χρόνια της εξάσκησης του 
επαγγέλµατός από ένα νεοδιοριζόµενο εκπαιδευτικό, να υπάρχει κοντά του κάποιος µέντορας, που θα ορίζεται, 
µε αξιόπιστα κριτήρια και θα τον καθοδηγεί και θα τον βοηθά να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικότερα κάποια 
προβλήµατα, που θα προκύπτουν, έτσι ώστε ο νεοδιοριζόµενος να αποκτά εµπειρία και να γίνεται ολοένα και 
καλύτερος στη δουλειά του. 

Αυτές είναι οι θέσεις µου πάνω στο παρόν νοµοσχέδιο. Ευχαριστώ, που µε ακούσατε και ελπίζω οι 
απόψεις µας να ακουστούν. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής): Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της 
Βουλής, για την τιµή που µας έκανε, να παραστεί στην Επιτροπή. 

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Βασιλική Λαυρεντάκη. 
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ (Νοµός Καστοριάς): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι 

βουλευτές, µετά από προσεκτική µελέτη του νοµοσχεδίου, σχετικά µε την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, συµπεραίνω πως πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, που 
εµβαθύνει στον τρόπο πρόσληψης και διορισµού των εκπαιδευτικών, αναπλήρωσης τυχόν κενών θέσεων και 
στον προγραµµατισµό δράσης των σχολικών µονάδων κάθε νέου σχολικού έτους.  

Ωστόσο, κατά την άποψή µου, παρουσιάζει ορισµένα κενά σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών και τις γνώσεις τους µόνο και όχι για την ικανότητα αυτών να τις µεταδώσουν και να 
µετατρέψουν το σχολείο σε έναν υγιή και ευχάριστο τόπο κοινωνικοποίησης και διαµόρφωσης της 
προσωπικότητας του κάθε µαθητή. Γι' αυτό το λόγο, στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα στην 
παράγραφο 2, που αφορά τη διενέργεια του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π., θεωρώ απαραίτητο συµπληρωµατικό 
προσόν για το διορισµό ή την πρόσληψη των συµµετεχόντων, την υποβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
για µία ώρα, σε µια τάξη µε άγνωστους µαθητές και την ταυτόχρονη αξιολόγηση τους από επιτροπές 
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών ειδικευµένων στην παιδική ψυχολογία, στη διαχείριση συµπεριφοράς 
των µαθητών στο σχολικό περιβάλλον, π.χ. οποιουδήποτε είδους παραβατική συµπεριφορά και την 
απαιτούµενη συµπεριφορά απέναντι σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Στο άρθρο 7, παράγραφος 2, όπου αναφέρεται πως είναι αναγκαίο να συντάσσεται έκθεση από κάθε 
σχολική µονάδα, µε το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, θεωρώ ότι πρέπει να έχει και ο µαθητής το δικαίωµα να 
συντάσσει µια έκθεση, όπου θα είναι σε θέση να εκφράσει ελεύθερα τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει και τυχόν δυσάρεστα περιστατικά, το οποίο του έχουν συµβεί. 



 

 

 

Επίσης, προτείνουν τη δηµιουργία µιας ειδικής επιτροπής, αποτελούµενης από εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι θα απασχολούνται στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, αγνώστους στην 
κάθε σχολική µονάδα, οι οποίοι θα έχουν, ως έργο, τη συγκέντρωση και τη µελέτη όλων αυτών των εκθέσεων 
και την αξιολόγηση, τόσο των σχολικών µονάδων, αλλά και µεµονωµένων των εκπαιδευτικών, που την 
απαρτίζουν. Αυτά είχα να πω για το παρόν νοµοσχέδιο και ελπίζω να ακουστούν, να αλλάξει κάτι για να 
ευνοήσει όλους µας. Σας ευχαριστώ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Προεδρεύων της Επιτροπής):  Από την εξέλιξη της συζήτησης, είναι εµφανές 
και διαπιστώνεται από όλους µας, ότι και ο χρόνος τηρείται και ότι οι Έφηβοι Βουλευτές είναι εντός του θέµατος 
και των άρθρων του νοµοσχεδίου. 

Όπως γνωρίζετε και εσείς, η παιδεία είναι κοινός λόγος και κοινός τόπος. Μας αφορά όλους, διότι η 
παιδεία διαµορφώνει τους νέους ανθρώπους, που αποτελούν το µέλλον και τη συνέχεια της χώρας µας. 
Συνεπώς, η παιδεία χρειάζεται να είναι δοµηµένη και στοιχισµένη πάνω σε κανόνες, οι οποίοι θα έχουν 
προέλθει, µέσα από τη διαφάνεια, τη συζήτηση, το διάλογο και τη ∆ηµοκρατία και όχι µόνο θα είναι αποδεκτοί 
στον τύπο, αλλά θα είµαστε αποφασισµένοι να τους εφαρµόσουµε και να τους δεχτούµε όλοι µας. 

Θεωρώ ότι οι κανόνες αυτοί διαµορφώνουν και µπορούν να διαµορφώσουν την αξιολόγηση, η οποία 
είναι απαραίτητη για να γίνεται έλεγχος των κάθε δραστηριοτήτων, των κάθε δράσεων, των κάθε λειτουργιών, 
όπως γίνεται από ένα λογισµικό, από ένα πρόγραµµα, από µια αρχή, από έναν Οργανισµό. Ο έλεγχος 
χρειάζεται παντού, ούτως ώστε να διορθώνουµε τα κακώς κείµενα, τα λάθη, τις δυσλειτουργίες, τις παρατυπίες, 
που µπορεί να υπάρχουν και να προχωρούµε µπροστά. Όµως, η αξιολόγηση είναι αυτή, την οποία θα πρέπει 
να επιζητούµε όλοι πάντοτε ξεκάθαρα, ούτως ώστε να είναι ο τρόπος, µε τον οποίο θα χτίζουµε καλύτερα το 
µέλλον. 

(∆ΙΑΚΟΠΗ) 
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ) 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι έφηβοι 
βουλευτές, συνεχίζουµε τη συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Το λόγο έχει η έφηβος βουλευτής Κουκογιαννίδου Κωνσταντίνα από τον Νοµό Έβρου. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ (Nοµός Έβρου): Κυρία Πρόεδρε, αξιότιµα µέλη, ονοµάζοµαι 

Κουκογιαννίδου Κωνσταντίνα, είµαι από τον ακριτικό Έβρο και εκπροσωπώ το γενικό λύκειο ∆ικαίων. Κλήθηκα, 
όπως και εσείς, να εκφράσω τις απόψεις και τις ανησυχίες µας, για θέµατα της επικαιρότητας. Από αυτό το 
βήµα, λοιπόν, θα µοιραστώ τις ανησυχίες µου για το θέµα της αναβάθµισης του ρόλου του εκπαιδευτικού και 
της καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στη Μέση Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τα προτεινόµενα 
για ψήφιση άρθρα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, που διορίζονται, πρέπει να διαθέτουν τυπικά προσόντα, όπως το 
ανάλογο πτυχίο. Ωστόσο, είναι αυτά τα τυπικά προσόντα, που αρκούν για το θεσµικό και λειτουργικό ρόλο; 
Πιστεύω ότι όλοι µας συµφωνούµε ότι ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει και οφείλει να διαθέτει και άτυπες 
δεξιότητες, αυτές, που δεν ορίζονται µόνο µε την κρίση του ανάλογου τίτλου ή της γνώσης, που διαθέτει. Όπως 
καταλαβαίνετε, αναφέροµαι στο ρόλο του ως λειτουργού, ενός λειτουργού, που, εκτός από το γνωστικό 
αντικείµενο, επιβάλλεται να σµιλεύει τους µαθητές, σε θέµατα ολοκλήρωσης της προσωπικότητας, πνευµατικής 
καλλιέργειας, αισθητικής αγωγής, ηθικής διαµόρφωσης, δηµοκρατικής συνείδησης, κοινωνικοποίησης, 
πολιτικοποίησης, πολιτιστικής ταυτότητας, οικουµενικής συνείδησης, δια βίου µάθησης, ανθρωπιστικής 
παιδείας και τεχνοκρατικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό, είναι χρέος όλων, της κοινωνίας, της πολιτείας, της 
οικογένειας και των ίδιων των µαθητών να επαγρυπνούν, να παρατηρούν και µε θάρρος της αλήθειας, όχι µόνο 
να ζητούν, αλλά να απαιτούν την αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού και του έργου του, γιατί ο δάσκαλος 
είναι φορέας αγωγής και παιδείας. 

Επίσης, πρέπει όλα αυτά να µας απασχολούν και να καθορίζουν τις εκάστοτε επιλογές των 
διδασκόντων, όχι µε κριτήρια µόνο κανονιστικά, αλλά και µε εκείνα, που αφορούν τις παραµέτρους για τη 
συµπεριφορά του δασκάλου, ως καθηγητή, υποστηρικτή και αρωγού για την ολοκληρωµένη διαπαιδαγώγηση, 
που αποτελούν το µέλλον της κοινωνίας µας. Ευχαριστώ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής Παµλίδου Ελισάβετ από τον Νοµό Πιερίας. 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΜΛΙ∆ΟΥ (Νοµός Πιερίας): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, το νοµοσχέδιο, 
που µου ανατέθηκε να µελετήσω, έχει πολλά σωστά και σοβαρά θέµατα για την αναβάθµιση του ρόλου των 
εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά, όµως, έχω κάποιους ενδοιασµούς για το πόσο µπορούν να υλοποιηθούν όλα 
αυτά. Εστιάζω, λοιπόν, την προσοχή µου εδώ και ρωτώ: Μέσα σε πόσο χρονικό διάστηµα θα µπορέσουν να 
υλοποιηθούν όλα αυτά, που θέτετε, γιατί όλα αυτά, όπως γνωρίζουµε, θέλουν µια νέα γενιά, θέλουν µια ριζική 
αναβάθµιση. 

Κατά τη γνώµη µου, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να εισάγονται στο δηµόσιο, αφού αξιολογηθούν µε 
περισσότερα κριτήρια, όπως για παράδειγµα, η ψυχολογική επάρκεια, διότι ο εκπαιδευτικός κάνει λειτούργηµα 
και πολλοί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Επιτρέψτε µου να αναφέρω ένα παράδειγµα, πάνω στο οποίο 
έχουν γίνει πολλές έρευνες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν στα βιβλιάρια υγείας τους το µεγαλύτερο 
αριθµό φαρµάκων, γιατί είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και δεν κάνουν τη δουλειά τους, µε µεράκι. Κάνουν απλά τη 
δουλειά τους, για να βγάλουν τα χρήµατά τους και να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες τους. 

Τέλος, πιστεύω ότι είναι αδύνατον, στα χρόνια που ζούµε τώρα, να γίνει το νέο σχολείο, που 
αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, γιατί θα δαπανηθούν πολλά χρήµατα, που δεν ξέρουµε, αν υπάρχουν. ∆εύτερον, 



 

 

 

το σχολείο, που θέλουµε να εντάξουµε στην Ελλάδα, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά της Ε.Ε. ∆εν µπορεί 
να γίνει κάτι τέτοιο, βέβαια, γιατί όλα σβήνουν στην Ελλάδα, η παιδεία δεν υπάρχει, οι καθηγητές δεν έχουν τη 
σωστή παιδεία και όλα είναι ανεπαρκή. Ευχαριστώ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής Πιστιόλη Σοφία από τη Β΄ Αθήνας. 

ΣΟΦΙΑ ΠΙΣΤΙΟΛΗ (Β΄ Αθήνας): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, δεν θέλω ούτε µπορώ να 
µιλήσω τυπικά, αλλά επιθυµώ να θέσω κάποια ερωτήµατα προς προβληµατισµό όλων µας. Πώς µπορούµε, σε 
µια εποχή οικονοµικής κρίσης, µε τόσα λάθη και τόσες ελλείψεις στα σχολεία, να τολµάµε και να αναφέρουµε, 
έστω, το νέο σχολείο; Πώς µπορούµε, εφόσον υπάρχουν σχολεία, µε σπασµένα παράθυρα, χωρίς 
υπολογιστές, µε προβλήµατα σε πίνακες, υλικοτεχνικές υποδοµές και σε µια εποχή, που την περάσαµε όλοι 
πέρυσι και θα την περάσουµε και φέτος, χωρίς βιβλία και µε ελλείψεις καθηγητών, να µιλάµε για ψηφιακούς 
πίνακες και για ψηφιακά βιβλία; Θεωρώ απαράδεκτο αυτό το γεγονός, πιστεύω, όµως, ότι είναι µία πρόοδος, 
αλλά δεν µπορεί να γίνει αυτό το διάστηµα. Επίσης, το να γίνει µια τέτοια δραµατική αλλαγή προϋποθέτει να 
υπάρχει για αρχή νέα εκπαίδευση στους καθηγητές, ώστε να µπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την αλλαγή 
στην εκπαίδευση και ενηµέρωση από την αρχή και καινούργια εκπαίδευση στους µαθητές, οι περισσότεροι από 
τους οποίους δεν γνωρίζουν πώς να χρησιµοποιήσουν τέτοια τεχνολογία. 

Επίσης, θα ήθελα να θίξω το άρθρο 7, ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θεωρώ και 
πιστεύω ότι θα έπρεπε να συµµετέχουν οι µαθητές, αλλά καλώς ή κακώς δεν θα µπορέσουµε να δώσουµε µια 
εντελώς αντικειµενική άποψη για τους καθηγητές, καθώς όλοι ξέρουµε και έχουµε παιδιά στις τάξεις µας, που 
άλλοτε συµπαθούν περισσότερο έναν καθηγητή και άλλοτε λιγότερο. Ίσως, έτσι, να εθελοτυφλούµε σε κάποια 
προβλήµατα, που έχει ο καθηγητής, ως προς την εκπαίδευση. Θέλω να θυµίσω πάνω σε αυτό ότι υπάρχει 
αξιολόγηση καθηγητών και, πολλές φορές, έχουµε ακούσει όλοι µας για επιθεωρητές, που θα έρθουν στις 
τάξεις µας να επιθεωρήσουν, αλλά ποτέ δεν έχει εµφανιστεί κανείς. Υπάρχει νόµος, που το προβλέπει αυτό, 
αλλά δεν τηρείται και δεν ισχύει πουθενά. 

Όσο για την αξιολόγηση, που αναφέρεται ότι θα γίνεται από καθηγητές και από το διευθυντή του 
σχολείου, ποιος µπορεί να ξέρει, µε σιγουριά, το εάν δεν εθελοτυφλεί και εάν δεν υπάρχει συνεννόηση µεταξύ 
τους και απλά δίνουν µια ψεύτικη αξιολόγηση; Όλοι έχουµε καθηγητές, έστω και έναν στο σχολείο µας, ο οποίος 
δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, απλά είναι εκεί, για να είναι εκεί και έχει βαρεθεί ή δεν µπορεί να ανταπεξέλθει 
στη νέα γενιά. 

∆εν µπορώ να θέσω άλλα ερωτήµατα ούτε µπορώ να βρω µια λύση µόνη µου. Το θέµα είναι ότι εάν 
τηρούνταν οι ήδη υπάρχοντες νόµοι, δεν θα υπήρχαν τα προβλήµατα, που έχουµε. Όσον αφορά το νέο σχολείο 
και για το πού θα βρεθούν τα χρήµατα, για να γίνει, όπως έχω ακούσει, υπάρχει µια επιχορήγηση από την Ε.Ε. 
Πλέον η χώρα για µένα έχει χάσει την εµπιστοσύνη µου και πως µπορούµε να ξέρουµε εµείς, ότι αυτά τα 
χρήµατα θα διατεθούν εκεί, εφόσον εγώ πέρυσι στο σχολείο µου δεν είχα κάν βιβλία ούτε καν χαρτιά για 
φωτοτυπίες; Ευχαριστώ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής Στρογγυλού Αναστασία από τον Νοµό Χίου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ (Νοµός Χίου): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί έφηβοι βουλευτές, µέλη της 
Επιτροπής, µπορώ να πω  ότι εντυπωσιάστηκα και εγώ µε την οµιλία της προηγούµενης εφήβου και θέλω να 
πω ότι µας αγγίζει όλους αυτός ο προβληµατισµός. 

Τη σηµερινή εποχή, η εκπαίδευση αποτελεί τον θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό, που, µέσα από 
συγκεκριµένες διαδικασίες, στοχεύει στη µετάδοση γνώσεων και αξιών, προκειµένου ο νέος να αφοµοιώσει 
λογικούς κανόνες και να ενταχθεί οµαλά στο κοινωνικό σύνολο. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των θεσµών 
αξιολόγησης και αξιοκρατίας της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, παρατηρούµε αδυναµίες και ελλείψεις, που 
στέκουν ως τροχοπέδη, στην ολοκλήρωση της πολυσήµαντης αποστολής του εκπαιδευτικού.  

Συγκεκριµένα, ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών, µέσω κυρίως του διαγωνισµού του ανώτατου 
συµβουλίου επιλογής προσωπικού «Α.Σ.Ε.Π.», δεν συνάδει µε τις ανάγκες της σηµερινής εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, δεδοµένου ότι µετά  τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού, εκπαιδευτικοί διορίζονται όσοι 
συγκεντρώσουν βαθµολογία πάνω από τη βάση. Ο εκπαιδευτικός. Σήµερα. χάνει τον εκπαιδευτικό του 
χαρακτήρα. καθώς σήµερα. λόγω της έξαρσης των φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη στείρα µετάδοση γνώσεων και στον ψιττακισµό. Το ζητούµενο 
είναι η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και πολύπλευρης προσωπικότητας του παιδιού.  

Εχέγγυα στην ανάπτυξη αυτών αποτελούν η µεθόδευση παρατηρήσεων και σκέψεων από τον 
εκπαιδευτικό και η χρήση σύγχρονων  επιστηµονικών γνώσεων, που συνδέονται, µε τα νέα δεδοµένα των 
εξελίξεων, στον τοµέα της επιστήµης  και της τεχνολογίας. Κοντά σε αυτά, αδήριτη ανάγκη είναι η εφαρµογή 
σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων και του Σωκρατικού διαλόγου, τα οποία δεν µπορούν να αξιολογηθούν 
από µία απλή εξέταση. Αντίθετα,  στο άρθρο 6, δηλαδή η επιλογή στελεχών στις θέσεις σχολικών συµβούλων, 
προϊσταµένων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, γραφείων φυσικής αγωγής και τοποθέτηση 
στελεχών δηµόσιας εκπαίδευσης, νοµίζω ότι είναι σε αντιστοιχία, µε τις ανάγκες της σηµερινής εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας.  

Το άρθρο 7,  το οποίο αναφέρεται στον οραµατισµό και στην αξιολόγηση της δράσης των σχολικών  
µονάδων και των εκπαιδευτικών. Καταληκτικά, θεωρώ τελείως ανεπιτυχή την επιλογή εκπαιδευτικών µέσω 
διαγωνισµού Α.Σ.Ε.Π. Κριτήριο παράλληλα για το διορισµό τους στην εκπαίδευση, θα πρέπει να αποτελούν 



 

 

 

επιπλέον οι βασικές σπουδές και µεταπτυχιακές, σε γνωστικό επίπεδο και οι γνώσεις ψυχοσύνθεσης και 
ψυχολογίας.  Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση δε θα έχει µόνο τεχνοκρατικό χαρακτήρα, λόγω της στείρας 
µετάδοσης γνώσεων, αλλά και ανθρωπιστικό, του οποίου ο νέος και ευρύτερα καλλιεργείται  και εντάσσεται σε 
µια κοινωνία ανθρώπων. Εξάλλου, η µεγάλη πρόκληση του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι ο εκσυγχρονισµός 
του ρόλου του εκπαιδευτικού, αφού η εποχή µας απαιτεί τόσο ανθρώπους, µε γνώσεις και δεξιότητες, όσο και 
µε βαθιά ανθρωπιστική παιδεία. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής Αικατερίνη Λαζαρίδου από τον Νοµό Κοζάνης. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ (Νοµός Κοζάνης): Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και 
κύριοι βουλευτές, ονοµάζοµαι Λαζαρίδου Αικατερίνη και κατάγοµαι από την πόλη της Πτολεµαϊδας. Θα ήθελα, 
µε τη σειρά µου, να εκθέσω  την απορία µου και ίσως την ένσταση µου, σχετικά µε τους αναπληρωτές, τους 
ωροµίσθιους και την προσωρινή πρόσληψή τους στα δηµόσια σχολεία.  

Όπως γνωρίζουµε, όταν κάποιος διορίζεται, η θέση, που καλύπτει, ονοµάζεται «οργανική θέση». Η 
κενή οργανική θέση  έχει τη σηµασία ότι χρειάζεται κάποιος υπάλληλος να την καλύψει. Ενώ, λοιπόν,  πολλοί 
διορίζονται κανονικά σε τέτοιες θέσεις και σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι πολλές οι περιπτώσεις, που 
δεν συµπληρώνονται, ποτέ. Αυτό συµβαίνει είτε λόγω αποσπάσεως, που αδίκως εγκρίνονται, είτε εξαιτίας 
µερικών,  οι οποίοι βρίσκουν τον τρόπο τους να αποσπάζονται σε υπηρεσίες, που δεν  έχουν καµία σχέση µε 
την εκπαίδευση.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή η θέση θα πρέπει, οπωσδήποτε, να καλυφθεί, η Κυβέρνηση θα 
τοποθετήσει έναν αναπληρωτή ή έναν ωροµίσθιο, το οποίο συνεπάγεται οικονοµική ζηµία για τη χώρα, καθώς, 
πλέον, το κράτος  πληρώνει δύο άτοµα για µια θέση. Εδώ ακριβώς, θα έπρεπε να αναρωτιέται κανείς για ποιόν 
λόγο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.  

Κρίνω, όµως, σκόπιµο να αναφερθώ και στον διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτηµα, 
θα µου επιτρέψετε να διαφωνήσω απόλυτα, καθώς το να δίνεις εξετάσεις  για τις γνώσεις που, ούτως ή άλλως,  
έχεις αποκοµίσει για να πάρεις το πτυχίο σου, αυτοµάτως αυτό σηµαίνει ότι το κράτος καταργεί την αξία των 
πανεπιστηµίων του. Παρόλα αυτά, επειδή γνωρίζω πως διαφορετική αντιµετώπιση δεν πρόκειται να γνωρίσει 
µια αλλαγή στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών,  θα υποδείξω τα κατά αυτού του συστήµατος. Αρχικά, δεν είναι 
δυνατό να εξετάζονται, µέσω Α.Σ.Ε.Π. για τις ακαδηµαϊκές τους γνώσεις άτοµα, µε πολύ µεγάλη διαφορά 
ηλικίας, µεταξύ των διαγωνιζοµένων, ενώ παράλληλα, η λήψη κοινωνικών κριτηρίων, όπως αναγράφεται στο 
άρθρο 3 του νοµοσχεδίου, το οποίο αναφέρεται στην οικογενειακή κατάσταση και στον αριθµό τέκνων, πιστεύω 
πως δεν έχουν καµία σχέση µε τις ικανότητες και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά πόσο µάλλον µε την 
εµπειρία τους στην εργασία. Οπότε, δεν θεωρώ αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη στο διορισµό. 

Προς ολοκλήρωση των παραπάνω, πρέπει να προσθέσω και την άποψή µου για τις αξιολογήσεις.  Θα 
συµφωνήσετε µαζί µου, ίσως, πως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι µια σηµαντική διαδικασία, αφού είναι 
η στιγµή  της διάκρισης ενός οργανωµένου  εκπαιδευτικού, που έχει πραγµατοποιήσει τους στόχους του, µέσα 
στην τάξη, από εκείνον  που λίγο - πολύ  απασχόλησε αρκετά τον εαυτό του σε εκπαιδευτικά ζητήµατα. Πώς, 
όµως λαµβάνονται υπόψη αυτές οι αξιολογήσεις ή, πιο σωστά, γίνεται πραγµατικός έλεγχος, µε ουσιαστικά 
κριτήρια; 

Θα ήθελα, λοιπόν, να ολοκληρώσω την οµιλία µου, αναγνωρίζοντας πως η εκπαίδευση είναι ένα από 
τα θεµέλια, στα οποία στηρίζεται, δοµείται  η κοινωνία στο σήµερα και στο αύριο. Εποµένως, η σωστή 
µόρφωση και η καθοδήγηση των νέων, πρέπει να αποτελεί βασικό µέληµα του κράτους, διότι, όπως είπε 
κάποτε ο Αδαµάντιος Κοραής, «µικρότερο κακό είναι η αγραµµατοσύνη παρά η κακή και χωρίς µέθοδο 
εκπαίδευση». Είναι βέβαιο πως ανάµεσα στους αγράµµατους, ευκολότερα βρίσκει κανείς άνθρωπο ενάρετο, 
παρά ανάµεσα σε εκείνους που εκπαιδεύονται, χωρίς σωστή µέθοδο.  

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος 
βουλευτής Γεώργιος Κουτής  από τον Νοµό Τρικάλων. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΗΣ (Νοµός Τρικάλων): Σεβαστό προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι 
βουλευτές. Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα  να σας εκφράσω τη µεγάλη µου χαρά, που βρίσκοµαι ανάµεσά σας και 
κυρίως, που βρίσκοµαι µέσα σε αυτό το χώρο, στον οποίο παίρνονται τόσο σηµαντικές αποφάσεις για το 
µέλλον της χώρας µου. Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, που µου δόθηκε προς επεξεργασία, θα ήθελα να 
επισηµάνω εκείνα τα σηµεία, στα οποία, κατά κύριο λόγο, διαφωνώ και θα ήθελα να εκφράσω την άποψή µου 
για το πώς αυτά θα µπορούσαν να αλλάξουν. 

Αρχικά, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 2 και πιο συγκεκριµένα στην παράγραφο 1, όπου µας λέει 
χαρακτηριστικά, ότι το Α.Σ.Ε.Π. πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια. Θεωρώ ότι το Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει να γίνεται 
κάθε ένα χρόνο, καθώς υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών και επιπλέον, επειδή πολλοί εκπαιδευτικοί 
συνταξιοδοτούνται, κάθε χρόνο. Άρα, στη θέση τους θα πρέπει να προσληφθούν νέοι άνθρωποι, που να έχουν 
ενδιαφέρον και όρεξη για τη δουλειά τους.  

Θεωρώ ότι ένα σηµαντικό κοµµάτι αυτού του νοµοσχεδίου, που θα έπρεπε να αλλάξει, είναι το άρθρο 
7,παράγραφος 3.  Oι µαθητές δε συµµετέχουν, όπως θα έπρεπε στην αξιολόγηση, ως µέλη του σχολείου. Για 
να πετύχει η αξιολόγηση, θα πρέπει να συζητούν µεταξύ τους και οι καθηγητές και ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεµόνων και οι µαθητές. Έτσι, θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία µεταξύ τους.  

Αφήνοντας τελευταίο, θεωρώ ότι είναι το σηµαντικότερο, το άρθρο 2 παρ. 2, όπου αναφέρει ότι οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα, θα πρέπει να έχουν πιστοποιηµένη 



 

 

 

παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Σαφώς, κάποιος πρέπει να έχει τα απαραίτητα εκείνα έγγραφα, τα οποία 
πιστοποιούν την ικανότητά του να διδάξει, αλλά, κυρίως, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, που να έχει βαθιά 
γνώση του τι κάνει και κυρίως, να αγαπά τους µαθητές του. Μέσα από την αγάπη για τους µαθητές του, θεωρώ 
ότι θα µπορέσει να τους διδάξει τόσα πολλά πράγµατα, να τους µυήσει τόσες σηµαντικές αξίες, που θα 
συντελέσει στο να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες. Επίσης, θεωρώ εάν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να 
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, µπορεί µέσα από το ενδιαφέρον του για τους µαθητές του να το πετύχει. Σας 
ευχαριστώ.  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος 
βουλευτής Μενέλαος Καλτσίδης από τη Γερµανία.  

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ (Γερµανία): Αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές και αξιότιµη κυρία 
Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι µέχρι στιγµής διατυπώθηκαν πάρα πολλές απόψεις για το θέµα της 
καλυτέρευσης της Παιδείας και για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που συζητούµε. Συµφωνώ απόλυτα, µε πάρα 
πολλές απόψεις από αυτές. Επειδή δεν έχω την ευχέρεια του χρόνου, θα αναφερθώ σε ένα άλλο θέµα, που δεν 
επισηµάνθηκε, αν αυτό το νοµοσχέδιο αφορά µόνο την παιδεία στην Ελλάδα ή αν αφορά και την παιδεία του 
Απόδηµου Ελληνισµού. Εγώ στη Γερµανία έπρεπε να γευτώ, φέτος, το κλείσιµο του σχολείου µου, χωρίς καµία 
προειδοποίηση και τώρα, χωρίς απολυτήριο Λυκείου, να δω πώς θα ανταπεξέλθω. Αν πάω σε άλλο λύκειο, το 
οποίο είναι 130 χ.λµ., πιο µακριά, θα πρέπει να πηγαινοέρχοµαι. 

Θα ήθελα, λοιπόν, να αναρωτηθούµε όλοι, αν έπρεπε να γίνουν περικοπές στο θέµα παιδείας, πράγµα 
που δεν είναι ερώτηµα που θέλει να απαντηθεί,  µε πολύ σκέψη. Βέβαια, πρέπει να γίνουν περικοπές στη χώρα 
µας, όµως, όχι σε αυτό τον τοµέα, διότι η παιδεία είναι το µέλλον, εµείς είµαστε το µέλλον, µε λίγα λόγια και αν 
ωθήσουν εµάς και µας προάγουν, τότε θα µπορούµε να οραµατιστούµε ένα ένδοξο µέλλον πάλι.  

Θα ήθελα, όντως, να αναρωτηθούµε όλοι µας, αν είναι δίκαιο όσοι ξενιτεύτηκαν να µεγαλώνουν µε το 
παράπονο ότι δεν θα µάθουν τη µητρική τους γλώσσα. Σας ευχαριστώ.  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής Ελένη ∆ηµοπούλου  από την Α΄ Αθήνας.   

ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ (Α΄ Αθήνας): Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές, εκπροσωπώ το 
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 Γενικό Λύκειο Αθηνών. Το εκπαιδευτικό σύστηµα βαδίζει µε συγκεκριµένες σταθερές και ως κύριο µέληµά 

του είναι µια κοινωνία από ενάρετους πολίτες, που πρώτα απ’ όλα θα έχουν αρχές. Όλοι, όµως, οι τοµείς µιας 
κοινωνίας, που εκσυγχρονίζεται, χρειάζονται αλλαγές, που να οδεύουν στο καλύτερο, για τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης.  

Σύµφωνα µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, στο άρθρο 1, γίνεται λόγος για το διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. 
προς το υποψήφιο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο εν λόγω διαγωνισµός διεξάγεται, στη χώρα µας. κάθε δύο έτη. 
Εξαιτίας, όµως, της δυσχερούς επικρατούσας οικονοµικής κατάστασης, δεν έχει πραγµατοποιηθεί, τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, κατά την άποψή µου, η δοκιµασία του Α.Σ.Ε.Π. είναι θεµιτό να πραγµατοποιείται σε 
ετήσια βάση, καθώς υπάρχουν ελλείψεις τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι 
οποίες οφείλουν να καλυφθούν. Ακόµη, µε αυτόν τον τρόπο, θα δοθούν ευκαιρίες σε νέα άτοµα να θέσουν σε 
εφαρµογή τις «φρέσκες» ιδέες, τα σχέδιά τους, καθώς το εκπαιδευτικό µας σύστηµα χρειάζεται αλλαγές.  

Όσον αφορά το θέµα του διορισµού δασκάλων και καθηγητών στην πρωτοβάθµια και στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, πέρα από το διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., που πιστοποιεί τις γνώσεις των 
υποψηφίων, κατ’ εµέ οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα ήταν χρήσιµο να παρακολουθήσουν περαιτέρω σεµινάρια 
παιδαγωγικής και ψυχολογίας και κατόπιν να υποβάλλονται σε ψυχοµετρικά τεστ, τα οποία θα 
επαναλαµβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για να κριθεί η επάρκειά τους για τη θέση τους στα σχολεία, 
για την πλήρη βελτίωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, που έρχονται σε 
καθηµερινή επαφή µε παιδικές ψυχές, οφείλουν να βρίσκονται σε άριστη ψυχολογική κατάσταση, καθώς 
ασκούν λειτούργηµα. Ιδανικό θα ήταν να αντιµετωπίζουν τον κάθε µαθητή ως ξεχωριστή οντότητα, µε 
διαφορετικά προτερήµατα και ελαττώµατα, τα οποία καλούνται να γνωρίσουν και να σταθούν άξιοι 
υποστηρικτές των µαθητών. Η καλή ψυχική κατάσταση ενός εκπαιδευτικού εξοµαλύνει την επικοινωνία, µεταξύ 
µαθητή και δασκάλου και διευκολύνει τη συνεννόηση µε τους γονείς και κηδεµόνες.  

Τέλος, θέλω να θέσω σαφές ότι οι παιδικές ψυχές είναι ευαίσθητες και χρειάζονται ειδική µεταχείριση 
από εξειδικευµένα άτοµα. Σας ευχαριστώ.  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος 
βουλευτής Ανδρέας Χριστοδουλίδης από την Αµµόχωστο Κύπρου.  

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ (Κύπρος): Αξιότιµη κυρία Προεδρεύουσα της Επιτροπής και αγαπητοί 
έφηβοι βουλευτές, εκπροσωπώ την κατεχόµενη πόλη µου, την Αµµόχωστο. 

 «Η Παιδεία εν ταις ευτυχίαις κόσµους εστίν εν δε ταις ατυχίαις καταφυγή.». Μέσα στη λαίλαπα της 
κοινωνικοοικονοµικής κρίσης, που σαν χιονοστιβάδα κατρακυλά, µεγαλώνοντας, µε κίνδυνο να καταπλακώσει 
τα πάντα, η αρχαία φράση, που ανέφερα, περιέχει µια αξία και µια αλήθεια, που πρέπει να αποτελεί πυξίδα για 
τις καθοριστικές αποφάσεις, που πρέπει να λαµβάνονται, από την πολιτική, αλλά και την πνευµατική ηγεσία του 
ελληνισµού.  

Πράγµατι, τα τελευταία δύο τρία χρόνια, συνέχεια ασχολούµαστε µε την οικονοµική κρίση, τους 
οικονοµικούς δείκτες, τα οικονοµικά µεγέθη, τα επώδυνα οικονοµικά µέτρα και πολύ σωστά. Μιλάµε για ένα 
µοντέλο ζωής, βασισµένο στην κατανάλωση και στον ευδαιµονισµό, που, ουσιαστικά, χρεοκόπησε. 



 

 

 

Συχνά, αναζητούµε τα αίτια, που µας οδήγησαν, σαν έθνος, σε αυτό το σηµείο και διαπιστώνουµε ότι 
υποτιµήσαµε κατά την προηγούµενη µας πορεία, κάποιες ηθικές ή κάποιες κοινωνικές αξίες, που ξεπεράσαµε, 
ως λαός. 

Στο σηµείο αυτό, πολλοί διανοούµενοι τονίζουν και εγώ συµφωνώ ότι το βασικό πρόβληµα, που 
αντιµετωπίζουµε, ως τόπος, είναι το πρόβληµα της παιδείας. Γιατί, πέραν από τους αριθµούς των οικονοµικών 
µεγεθών, πρέπει να επικεντρωθούµε στην αναβάθµιση της παιδείας. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι 
µεταρρυθµίσεις για την αναβάθµιση και τη βελτίωση της παιδείας και τη δηµιουργία πολιτών, µε ήθος και κριτικό 
πνεύµα. 

Σχετικά µε το άρθρο 3 του νοµοσχέδιου, η προσωπική µου άποψη, την οποία στηρίζω και πιστεύω ότι 
µπορούν να αλλάξουν πολλά ριζικά και πάντοτε προς το καλύτερο, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
προσλαµβάνονται, µε τετραετή ή πενταετή θητεία και µε τη µορφή συµβολαίου, έτσι ώστε να έχουν πιο 
ουσιαστική προσφορά - για να µπορούν να δουλέψουν για µισθωτούς µε περισσότερη όρεξη και περισσότερο 
πάθος. ∆ηλαδή, να µην έχουν ένα δια βίου εισόδηµα, έτσι ώστε να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο και αυτό θα 
προσφέρει σε εµάς τους µαθητές περισσότερη ενέργεια. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 

βουλευτής Ευαγγελία Λιόκαλου. 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΟΚΑΛΟΥ (Νοµός Λασιθίου): Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, 

αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα µπορούσα να φύγω από αυτή την αίθουσα, εάν δεν έπαιρνα το λόγο, για να 
εκφράσω τις σκέψεις και τις ιδέες µου, παίρνοντας πρώτα τη σκυτάλη από εσάς και µε όλες τις ιδέες που 
εκφράζετε.  

Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα, που αναφέρθηκαν, προηγουµένως, όπως 
στο γεγονός, εάν είναι εφικτό να υπάρξει αυτό το νέο σχολείο, καθώς και σε ό,τι αφορά το θέµα των σχολείων 
σε επαρχία. Ξέρετε ότι εγώ προέρχοµαι από ένα σχολείο, που δεν είναι µέσα στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπως 
είναι η Αθήνα ή κάποια άλλη πόλη, αλλά έρχοµαι από ένα σχολείο της Ιεράπετρας και δεν θα ήθελα να σας 
αναφέρω ότι το σχολείο µπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρχιακό, γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε, όπως 
αναφέρεται και στο άρθρο 4 παράγραφο 2, σχετικά µε ό,τι αφορά τις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών. Πιστεύω 
ότι θα έπρεπε να δοθούν κάποια προνόµια στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προτιµούν να έρθουν στην επαρχία 
και να διδάξουν, δεδοµένου ότι η οικονοµική κατάσταση, που υπάρχει στη χώρα µας, δεν διευκολύνει και τόσο 
τη µεταφορά από ένα αστικό κέντρο στην επαρχία. ∆ηλαδή, τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Οπότε, πιστεύω ότι και 
αν υπήρχε κάποια λήψη µέτρων, όπως για παράδειγµα, το να υπάρχει ένας καλύτερος µισθός σε αυτούς τους 
εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να δοθεί ως κινητήρια δύναµη αυτό και να µην παραγκωνίζονται τα επαρχιακά 
σχολεία. 

Θα ήθελα να συνεχίσω µε κάτι άλλο, γιατί αναφέρθηκε πάρα πολύ το θέµα των ψυχολογικών τεστ. ∆εν 
είναι όλοι ανάξιοι για να ασκούν το λειτούργηµα του εκπαιδευτικού και δεν είναι όλοι ανάξιοι να είναι στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, γιατί γνωρίζω καθηγητές και προσωπικά το έχω ζήσει στο δικό µου σχόλιο πέρυσι και 
δεν αναφέροµαι σε µια δύσκολη χρονιά - πολύ δύσκολη χρονιά. Υπήρχαν και καθηγητές, που, µετά τη λήξη του 
ωραρίου τους και αφιλοκερδώς, παρέδιδαν µαθήµατα στα παιδιά, για να τα βοηθήσουν. Προφανώς, γιατί 
χρειάζονταν βοήθεια και δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο και να 
βοηθηθούν. Προφανώς και δεν είναι όλοι ανάξιοι εκπαιδευτικοί και πιστεύω ότι υπάρχει εκπαίδευση, στην 
Ελλάδα. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι, που το λέει η ψυχή τους να διδάσκουν, δηλαδή, πραγµατικά θέλουν 
να διδάσκουν και πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι, που το αγαπούν αυτό το επάγγελµα. 

Πέρα από αυτό, νοµίζω ότι δεν µπορεί να πει κανείς κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, που µε 
ακούσατε και ελπίζω να βοήθησα στη διαµόρφωση κάποιων σκέψεων, αλλά πάνω απ' όλα, σας ευχαριστώ 
πολύ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος 
βουλευτής, Φραγκισκάκης Παναγιώτης.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ (Νοµός Μεσσηνίας): Σας ευχαριστώ πολύ, κύρια Πρόεδρε. 
Ονοµάζοµαι Παναγιώτης Φραγκισκάκης και προέρχοµαι από το Νοµό Μεσσηνίας. 

Θα ήθελα να πω ορισµένα πράγµατα, αλλά θα ήθελα να αποφύγω να αναφερθώ στο νοµοσχέδιο και 
θα εξηγήσω αργότερα το γιατί. Οι καθηγητές θα πρέπει, εκτός από εισαγωγικές εξετάσεις, κάθε χρόνο, να 
αξιολογούνται, αλλά από ανθρώπους, που είναι άξιοι να τους αξιολογήσουν και δεν µπορώ να κρίνω κάποιον 
πιο κατάλληλο από τους µαθητές τους. Θεωρώ ότι έχουµε την ωριµότητα, παρόλο, που, ίσως, κάποιοι δεν το 
θεωρούν ότι έχουµε την ανάλογη ωριµότητα. ∆ηλαδή, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχουµε την ωριµότητα να 
κρίνουµε οι ίδιοι τους καθηγητές µας και να αφήσουµε τα προσωπικά µας οφέλη, εφόσον πρόκειται για τη δική 
µας µάθηση. 

Ο λόγος, που δεν θέλω να αναφέρω στο νοµοσχέδιο, είτε στο πλασµατικό, που έχουµε εµείς είτε στο 
πραγµατικό, είναι επειδή στην κατακλείδα του, δεν ξέρω, αναφέρθηκε η υλικοτεχνική υποδοµή των ελληνικών 
σχολείων, δηλαδή, είχαµε ελλείψεις σε πίνακες, σε βιβλία κ.λπ. και θα ήθελα να το παραλληλίσουµε µε την 
εποχή του εµφύλιου, όπου τότε µόνον είχαµε τέτοιες ελλείψεις. Όµως, στο ίδιο το σχολείο, έχουµε 
απόευαισθητοποιηθεί σε ένα θέµα, δηλαδή, στο γεγονός ότι για να µείνουµε στο σχολείο, απαιτούνται κάγκελα. 
Έχουµε κάγκελα να µας περιφράζουν, για να µην µπορούµε να φύγουµε από το σχολείο µας και στην 
κατακλείδα, το νοµοσχέδιο δεν το αναιρεί αυτό. ∆ηλαδή, εγώ για να µείνω εκεί - για να µείνω µέσα στο σχολείο - 



 

 

 

αλήθεια, θα πρέπει κάποιος να µε περιφράξει; Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να θέλουµε να µείνουµε στο 
σχολείο, γιατί θέλουµε να µάθουµε κάτι. Προφανώς, αυτοί οι ίδιοι, που φτιάχνουν αυτά τα νοµοσχέδια, θεωρούν 
ότι πρέπει να έχουµε κάγκελα, γιατί θέλουµε να φύγουµε. Εγώ διαφωνώ. 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο έφηβος 

βουλευτής, Αλέξανδρος Αγαθαγγελίδης. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ (Νοµός Ξάνθης): Ονοµάζοµαι Αλέξανδρος Αγαθαγγελίδης και είµαι 

από το Νοµό Ξάνθης.  
Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές, χαιρετίζω το Υπουργικό Συµβούλιο 

για το πρόγραµµα «νέο σχολείο», που προβλέπει τη συνολική αλλαγή του περιεχόµενου της λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, στη χώρα µας. Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι ο τίτλος του είναι πέρα για 
πέρα αντιπροσωπευτικός και πιστεύω ότι στόχος του είναι να τεθεί ο µαθητής στο επίκεντρο. Ο µαθητής, σαν 
αυριανός πολίτης του 20

ου
 αιώνα, θα πρέπει να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, ώστε να είναι ικανός να 

αντιµετωπίσει το πλήθος των προβληµάτων, που θα συναντήσει και να µπορεί να βρίσκει πάντοτε την λογική 
λύση και όχι να πιστεύει σε φρούδες ελπίδες.  

Έτσι, µεγαλώνοντας, θα αλλάξει την άποψή του και τη δράση του, απέναντι στο πολιτικό σύστηµα. 
Άρα, όπως γίνεται κατανοητό, πρέπει το σχολείο να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό χρειάζεται τη 
συµβολή όλων µας. Θα χρειαστεί η επαναπροσαρµογή της σχέσης καθηγητή - µαθητή, γνώσης, µάθησης και 
όχι η στείρα αποστήθιση και πιστεύω ότι, σε συνδυασµό µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, µε ποιοτική 
εκπαίδευση και µε νέα προγράµµατα σπουδών, µπορούµε να έχουµε υψηλές προσδοκίες, για κάθε µαθητή. 

Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα για αδιαβλητότητα στα µέσα και στους διαγωνισµούς 
πρόσληψης θέσεων εργασίας, αµερόληπτη αξιολόγηση των θεσµών του εκπαιδευτικού συστήµατος και των 
διοικητικών θέσεων αυτού και τρίτον, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, που αφορούν την 
εκπαίδευση, τη γνώση για την κατάρτιση των νέων, για τη δηµιουργία της εξειδίκευση σε όλους τοµείς. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 

βουλευτής ∆ανάη Καρούλη, από τη Γερµανία 
∆ΑΝΑΗ ΚΑΡΟΥΛΗ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ): Ονοµάζοµαι Καρούλη ∆ανάη και έρχοµαι από τη Γερµανία. Τα 

τελευταία χρόνια ζω στο εξωτερικό. ΄Εχω ζήσει και στην Ελλάδα και έτσι µπορώ να συγκρίνω και τα σχολεία 
του εξωτερικού και της Ελλάδας. Τα σχολεία του εξωτερικού είναι αρκετά παρατηµένα, θα έλεγα, γιατί, τα 
τελευταία χρόνια, µε την οικονοµική κρίση, δεν υπάρχει χρήµα για τη συντήρηση, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει 
πλέον νόηµα να αναφερθώ, γιατί έτσι και αλλιώς, θα κλείσουν. 

Μεγαλύτερο πρόβληµα αντιµετωπίζουν τα παιδιά του Λυκείου, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, για να 
µπουν σε ένα πανεπιστήµιο, για να κάνουν µια δουλειά, που επιθυµούν και να έχουν µια οικονοµική άνεση. Τα 
δύο τελευταία χρόνια, τα οποία προκαλούν άγχος, στρες, όλη την ηµέρα διάβασµα και υποχρεώσεις και δεν 
είναι ευχάριστα για κάποιες ηµέρες, οι οποίες µπορεί να είναι άτυχες για τα παιδιά, ίσως αυτό το σύστηµα δεν 
είναι το κατάλληλο, για να εισαχθούµε στα πανεπιστήµια. 

Πέρα από αυτό, υπάρχει και ένα θέµα µε τα βιβλία στα σχολεία, τα οποία, ίσως, θα ήταν καλό να 
επιστρέφονται και να µην αναγκαζόµαστε να µένουµε, χωρίς βιβλία, στην αρχή της χρονιάς, µιας και η χώρα 
µας δεν είναι καλά και να υπάρχει µια ποινή γι’ αυτούς, που δεν επιστρέφουν τα βιβλία ή δεν τηρούν τους 
νόµους. Επίσης, πιστεύω ότι η χώρα θα έπρεπε να δίνει περισσότερη βάση στην εκπαίδευση τώρα που 
καταρρέει και να µην την παραµελεί, γιατί είναι το παν. Για όλα θα πρέπει να έχουµε µια γνώµη, ώστε για ό,τι 
κρίνουµε να είναι σωστό, είναι η απόφασή µας. Από εκεί εξαρτώνται. 

Επίσης, καλό θα ήταν να γίνονται τα προγράµµατα, όπως αυτό που βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή και 
είναι πολύ ωραία εµπειρία. Πιστεύω και εσείς να συµφωνείτε που το ζείτε και να υπάρχουν και άλλα 
προγράµµατα, ώστε να υπάρχουν ερεθίσµατα, εµπειρίες, που να µπορούµε να ζούµε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Το λόγο έχει η έφηβος 
βουλευτής Βαρβάρα Βαράκα, από τον Νοµό Ιωαννίνων. 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΡΑΚΑ (Νοµός Ιωαννίνων): Κυρία Πρόεδρε, αξιότιµοι κυρίες και κύριοι έφηβοι 
βουλευτές, ονοµάζοµαι Βαρβάρα Βαράκα και έρχοµαι από τα Ιωάννινα. ∆εν είχα ετοιµάσει κάτι για να πω 
σήµερα, αλλά µια που µου δόθηκε η ευκαιρία, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι πίσω από την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών. Για να γίνει η αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει η σωστή εκπαίδευση και πιστεύω ότι οι 
εκπαιδευτικοί απλά παίρνουν γενικές γνώσεις. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνεται περισσότερη πρακτική, που 
βλέπουµε ότι γίνεται στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, δεν βλέπουµε φοιτητές να έρχονται 
σε γυµνάσια, λύκεια και να κάνουν πρακτική. 

Επιπλέον, πιστεύω ότι θα έπρεπε τα βιβλία, τα οποία διδάσκονται στα σχολεία, να δίνονται και στα 
πανεπιστήµια και να διδάσκονται οι εκπαιδευτικοί τα ίδια τα βιβλία, γιατί υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος, που 
αυτά θα πρέπει να διδάσκονται. 

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για το «Νέο Σχολείο». Αυτό που είπαν και αρκετά παιδιά. Θεωρώ 
απαράδεκτο να συζητείται να εφαρµοστεί το «Νέο Σχολείο», γιατί δεν υπάρχουν ούτε υποδοµές ούτε είµαστε σε 
µια εποχή, που θα πρέπει να συζητάµε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
κάποιοι έφηβοι βουλευτές για δευτερολογία. Επειδή πρέπει στις 13.00΄ να αφήσουµε την αίθουσα και πρέπει να 



 

 

 

πραγµατοποιηθεί και η ψηφοφορία, προτιµώ, αν και εσείς συµφωνείτε, να µη δοθεί ο λόγος για δευτερολογία, 
για να µην µείνουν παραπονεµένα παιδιά, τα οποία θα ήθελαν να µιλήσουν και εκείνα και είναι άδικο να δοθεί ο 
λόγος µόνο σε δύο - τρεις βουλευτές. 

Πριν µπούµε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Αυτά, που 
ακούστηκαν, ήταν, ειλικρινά, εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πιστεύω, µε τη βοήθειά τη δική µας, των Επιτροπών 
της Βουλής, να µπορέσουµε να τα υπερασπιστούµε και να δείτε και εσείς κάποιο από αυτά να µπαίνουν στη 
διαδικασία υλοποίησης. 

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, εξαντλήθηκε ο κατάλογος των οµιλητών. 
Προχωρούµε στη διαδικασία των ψηφοφοριών. 
Θα ψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο, αρµοδιότητας της Επιτροπής µας, που σηµαίνει ότι 

δεχόµαστε τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, ως µια βάση για τη συζήτηση των επί µέρους ζητηµάτων. 
 Γίνεται, λοιπόν, δεκτό, επί της αρχής το νοµοσχέδιο; 

Όσοι συµφωνούν, δηλαδή αποδέχονται επί της αρχής το νοµοσχέδιο, να σηκώσουν το χέρι. 
Όσοι δεν συµφωνούν, να σηκώσουν το χέρι. 
Προφανώς, οι αποδεχόµενοι επί της αρχής το νοµοσχέδιο είναι οι περισσότεροι.  
Εποµένως, το νοµοσχέδιο αρµοδιότητας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων γίνεται δεκτό επί της 

αρχής, κατά πλειοψηφία. 
Εισερχόµαστε στη ψήφιση των άρθρων και των προτάσεων . 
Γίνεται δεκτό το άρθρο 1; 
Όσοι συµφωνούν, δηλαδή, αποδέχονται τις ρυθµίσεις, που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1, να 

σηκώσουν το χέρι. 
Όσοι δεν συµφωνούν, δηλαδή, δεν αποδέχονται τις ρυθµίσεις, που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1, να 

σηκώσουν το χέρι. 
Προφανώς, όσοι δε συµφωνούν είναι οι περισσότεροι. 
Εποµένως, το άρθρο 1 απορρίπτεται. 
Συνεχίζεται η ψηφοφορία, κατά σειρά, επί των υπολοίπων άρθρων. 
Γίνεται δεκτό το άρθρο 2; 
Όσοι συµφωνούν, δηλαδή αποδέχονται τις ρυθµίσεις, που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2, να σηκώσουν 

το χέρι. 
Όσοι δεν συµφωνούν, δηλαδή δεν αποδέχονται τις ρυθµίσεις, που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2, να 

σηκώσουν το χέρι. 
Προφανώς, όσοι δε συµφωνούν είναι οι περισσότεροι. 
Εποµένως, το άρθρο 2 απορρίπτεται. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Ερωτώνται οι Έφηβοι 

Βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 3; 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι, όχι.  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, το άρθρο 3 

απορρίπτεται, κατά πλειοψηφία. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Ερωτώνται οι έφηβοι 

βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 4; 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, το άρθρο 4 

γίνεται δεκτό, κατά πλειοψηφία. 
Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 5; 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, το άρθρο 5 

γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. 
Ερωτώνται οι Έφηβοι Βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 6; 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Όχι, όχι. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, το άρθρο 6 

απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. 
Ερωτώνται οι έφηβοι βουλευτές, γίνεται δεκτό το άρθρο 7; 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, το άρθρο 7 

γίνεται δεκτό, κατά πλειοψηφία. 
Θέλω να σας ευχαριστήσω, θεωρώ ότι αυτά που ακούσαµε εδώ, ανεξάρτητα από το αν κανείς 

συµφώνησε σε όλα ή δεν συµφώνησε ήταν εξαιρετικά σηµαντικά και στόχο έχουν να αφυπνίσουν περισσότερο 
και να οργανώσουµε καλύτερα αυτό, που είναι το πιο σηµαντικό για όλη την αλλαγή, που θέλουµε να κάνουµε 
για τη χώρα µας και είναι ο χώρος της παιδείας. 

Και επειδή αναφερθήκατε αρκετοί από σας και χαίροµαι πραγµατικά σε εξαιρετικούς ποιητές και 
συγγραφείς, θέλω να πω ότι και ένας πολύ νεότερος, ο Θανάσης Βαλτινός, έλεγε και λέει ότι «πετυχηµένο 
σύστηµα εκπαιδευτικό είναι εκείνο που βοηθάει τα παιδιά µας να γίνουν ευτυχισµένοι ενήλικες». Αυτό ακριβώς 
είναι το ζητούµενο και εµείς είµαστε όχι µόνο υποχρεωµένοι, αλλά πρέπει να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, για να 



 

 

 

µπορέσουµε να διορθώσουµε. Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο αυτό, γενικότερα, σαν συνολική άποψη, είναι σε µια 
σωστή κατεύθυνση, ενδεχοµένως θέλει διορθώσεις, θα µας βοηθήσετε και εσείς σε αυτό και οι  απόψεις σας.  

Τώρα, ερχόµαστε σε επιµέρους προτάσεις – τροπολογίες, που έχετε καταθέσει εσείς και όπως έχουν 
διατυπωθεί και συµπυκνωθεί από τη Γραµµατεία της Επιτροπής. 

Πρώτη πρόταση: Η καθιέρωση εξετάσεων των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων από ψυχολόγους, 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κάτι που ειπώθηκε σχεδόν από όλους σας και µας δείχνει κάτι πάρα πολύ 
σοβαρό και πολύ ουσιαστικό, που πρέπει να το λάβουµε υπόψη µας και στις κανονικές Επιτροπές, να τεθεί ένα 
ουσιαστικό θέµα.  

Ερωτώνται οι έφηβοι βουλευτές, γίνεται δεκτή η συγκεκριµένη πρόταση; 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η  πρόταση 

γίνεται δεκτή, κατά πλειοψηφία. 
∆εύτερη πρόταση: Ετήσιος διαγωνισµός Α.Σ.Ε.Π. για όλους τους κλάδους των εκπαιδευτικών. 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Απορρίπτεται. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η πρόταση 

απορρίπτεται, κατά πλειοψηφία. 
Τρίτη πρόταση: Ετήσια πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η  πρόταση 

γίνεται δεκτή, κατά πλειοψηφία. 
Τέταρτη πρόταση: Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη επίτευξης στόχων των σχολικών µονάδων. 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η  πρόταση 

γίνεται δεκτή, κατά πλειοψηφία. 
Πέµπτη πρόταση: Καθιέρωση αµιγώς αξιοκρατικών κριτηρίων για τη σύνταξη των πινάκων του ΑΣΕΠ. 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η  πρόταση 

γίνεται δεκτή, κατά πλειοψηφία. 
Έκτη πρόταση: Υψηλότερες απολαβές για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν σε αποµακρυσµένες 

περιοχές. 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η  πρόταση 

γίνεται δεκτή, κατά πλειοψηφία. 
Έβδοµη πρόταση: Προφορικές εξετάσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς, που αξιολογούνται, µέσω 

Α.Σ.Ε.Π.. 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η  πρόταση 

γίνεται δεκτή, κατά πλειοψηφία. 
Όγδοη πρόταση: Αξιολόγηση των διδασκόντων και από τους ίδιους τους µαθητές. 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η  πρόταση 

γίνεται δεκτή, κατά πλειοψηφία. 
Θέσατε, κυρίως οι έφηβοι βουλευτές, που προέρχονται από το εξωτερικό, το θέµα της ποιότητας της 

εκπαίδευσης των σχολείων στο εξωτερικό, της αναβάθµισης της ποιότητας αυτής, της αναγκαιότητας να µην 
συρρικνωθεί µέσα από την κρίση, που υπάρχει, αλλά αντίθετα να αναβαθµιστεί.  

Γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση; 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η πρόταση αυτή 

γίνεται δεκτή, οµόφωνα. 
Άρση µονιµότητας των εκπαιδευτικών, σε περίπτωση που κρίνονται ανεπαρκείς. 
Γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση; 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, η πρόταση αυτή 

γίνεται δεκτή, οµόφωνα. 
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία επί των άρθρων και των νέων προτάσεων.   
Ερωτάται τώρα η Επιτροπή, εάν γίνεται δεκτό στο σύνολό του το νοµοσχέδιο. 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό. 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) ΓΚΕΡΕΚΟΥ (Προεδρεύουσα της Επιτροπής): Εποµένως, το νοµοσχέδιο 

αρµοδιότητας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων γίνεται δεκτό και στο σύνολό του, κατά πλειοψηφία. 
Στο σηµείο αυτό γίνεται η κλήρωση των δύο οµιλητών για την Ολοµέλεια, οι οποίοι είναι ο έφηβος 

βουλευτής Κωστόπουλος Παναγιώτης από το Νοµό Ηλείας και η έφηβος βουλευτής Ληµνιού – Κολέτσι 
Ελευθερία από το Νοµό Κερκύρας. 



 

 

 

Σας ευχαριστώ, για τη συµµετοχή σας. Εύχοµαι να ήταν µια εµπειρία θετική, γόνιµη και µακάρι να 
ενδιαφερθείτε ακόµη περισσότερο για τα κοινά και, γιατί όχι, να σας δούµε όχι πια ως Έφηβους Βουλευτές, 
αλλά κανονικούς Βουλευτές στην Ελληνική Βουλή. Σίγουρα εσείς θα τα κάνετε καλύτερα από εµάς.  

Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση.  
Τέλος και περί ώρα 13.00΄ λύθηκε η συνεδρίαση. 
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