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5ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Ενεργός μαθητής- ενεργός πολίτης: Οι “ενστάσεις” των εφήβων ως προς τον τρόπο που 

λειτουργεί το Λύκειο και το εξεταστικό σύστημα. 

Προτάσεις σε μορφή ψηφίσματος : Εκπαίδευση και προσφυγόπουλα 

 

Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων 
 

Β Λυκείου 

 
Συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες                    Τμήμα 

• Αρβανίτη Ελευθερία                              Β1 

• Βιτσαρά Ιωάννα – αναπληρωματική έφηβος βουλευτής  Β1 

• Καρυωτάκη Σοφία – τακτική έφηβος βουλευτής       Β2 

• Καρατάσσος Κωνσταντίνος                        Β2 

• Μπικάκη Ευφροσύνη                             Β4 

• Μπίμπα Μαρίνο                                 Β4 

• Παυλιδάκη Χριστίνα                             Β5 

• Σεληνιωτάκη Ειρήνη                              Β5   

• Σταματουλάκη Νικολέτα                           Β5 

Α  Λυκείου 

 
Συμμετέχοντες/-ουσες μαθητές /τριες        Τμήμα 

• Κανάκη Μιχαέλα                                A2 

• Σπυριδάκης Βασίλης                             Α4   

Καθηγήτρια-σύνδεσμος με την Βουλή των Εφήβων:  Αγγελική Μιχαλακέα  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Η εκπαίδευση 

αναφέρεται στην παιδεία που παρέχει το σχολείο και αποβλέπει τόσο στον πνευματικό 

εξοπλισμό όσο και στη διάπλαση του ήθους και της προσωπικότητας μαθητών/ τριών. Ο 



τελικός στόχος είναι η εισαγωγή τους σε ένα πανεπιστήμιο γεγονός που απαιτεί διαρκή 

προσπάθεια εκ’ μέρους τους. Ωστόσο συχνά αιφνιδιάζονται από αλλαγές στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι Υπουργοί Παιδείας προσπαθούν να εφαρμόσουν ό,τι εκείνοι και τα επιτελεία 

τους θεωρούν σωστό τη στιγμή που θα πρέπει να “αφουγκράζονται” αυτά που έχουν ανάγκη  

οι μαθητές/τριες και οι όποιες αλλαγές να γίνονται σε βάθος χρόνου.  

Επιπλέον, σημαντικό θέμα προς συζήτηση είναι η παροχή εκπαίδευσης στα προσφυγόπουλα 

για να μην περιθωριοποιούνται. Προκειμένου, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω 

καταστάσεις προτείνουμε τα παρακάτω σχετικά άρθρα:  

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

1). Να υπάρχει σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα και εγκαίρως καθορισμένη ύλη. 

2). Επικαιροποίηση του περιεχομένου των βιβλίων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες ανάγκες. 

3). Αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων γενικής παιδείας. Δεν χρειάζεται να 

μένουμε μόνο στο θεωρητικό κομμάτι αλλά να προχωρούμε και στο πρακτικό πχ. 

πραγματοποίηση περισσότερων πειραμάτων στα θετικά μαθήματα, εργασίες και έρευνες 

γραμμένες και σε ξένη γλώσσα. 

4). Εξορθολογισμός της ύλης. Σημασία δεν έχει ο όγκος των γνώσεων που ένας/ μία μαθητής/ 

τρια θα διδαχτεί, αλλά η κατανόηση αυτών και η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή.   

5). Εισαγωγή της τέχνης στα σχολεία. Μέσω αυτής οι μαθητές/τριες ξεφεύγουν από την 

αγχώδη καθημερινότητα τους και τους δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν, να απαλλαγούν 

από προκαταλήψεις, να παιδευτούν επί της ουσίας. 

6.) Βιωματική διδασκαλία. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα ενδιαφερθούν και θα 

συμμετέχουν στη διεξαγωγή του μαθήματος. 

7). Αλλαγή στον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα 

εξαντλητικό εξεταστικό σύστημα. Προκαλεί νευρικότητα, ψυχικά προβλήματα, αγωνία, 

άγχος. Ναι μεν, είναι ένα αξιοκρατικό σύστημα αλλά αποτελεί παράλληλα και μία ψυχοφθόρο 

διαδικασία. Οι μαθητές /τριες να μην δίνουν Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά να αξιολογούνται 

εναλλακτικά στο τέλος του πρώτου εξαμήνου μετά την ένταξή τους στα πανεπιστήμια. Η 

εισαγωγή στα Πανεπιστήμια να γίνεται βάσει του βαθμού απολυτηρίου. Να υπάρχουν ακριβή 

κριτήρια αξιολόγησης ώστε να μειωθεί το ενδεχόμενο υποκειμενικής αξιολόγησης.  

8). Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής. Οι χώροι και τα κτήρια στα οποία γίνεται το μάθημα 

θα πρέπει να διευκολύνουν τη διεξαγωγή του.  



9). Βελτίωση σχέσεων εκπαιδευτικών – μαθητών/τριών. Στόχος κάθε εκπαιδευτικού θα 

πρέπει να είναι η ορθή προσέγγιση του/της εκπαιδευόμενου/ης γνωστικά και ψυχικά.  

10). Αντιμετώπιση της παραπαιδείας. Στη χώρα υπάρχουν πολλά φροντιστήρια. Προτείνεται, 

λοιπόν ο διορισμός σε δημόσια σχολεία των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά και η 

μείωση του αριθμού μαθητών- τριών σε κάθε τμήμα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

11). Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

12). Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών χώρων. 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ  

 

Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τα προσφυγόπουλα να 

ενταχθούν κανονικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με : 

 

1). Δημιουργία τάξεων υποδοχής όπου τα προσφυγόπουλα θα μπορούν να μάθουν τη γλώσσα 

αλλά και τις παραδόσεις του τόπου όπου ζουν. 

2). Δημιουργία τάξεων ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε τυχόν προβλήματα στα μαθήματα να 

ξεπερνιούνται. 

3).Πραγματοποίηση εκδηλώσεων αλληλογνωριμίας και αλληλεπίδρασης ημεδαπών 

μαθητών/τριών και προσφυγόπουλων. 

4). Εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης με σκοπό την άρση στερεοτύπων, 

προκαταλήψεων, ξενοφοβίας και την αποδοχή της διαφορετικότητας. 


