
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο χώρος της Εκπαίδευσης θα βιώσει μια νέα 

πραγματικότητα λόγω των αιφνίδιων αλλαγών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 2338, τ. Β΄, 15-06-2020) από το οποίο εξοβελίζεται 

αναιτιολόγητα  σχεδόν το σύνολο των Κοινωνικών Επιστημών. Συγκεκριμένα: στη Β΄ 

τάξη αποκλείονται και τα δύο μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών, οι Βασικές Αρχές 

Κοινωνικών Επιστημών, μάθημα  προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών και ο 

Σύγχρονος Κόσμος- Πολίτης και Δημοκρατία, μάθημα γενικής παιδείας. Στην Α΄ τάξη, 

οι ώρες του μαθήματος Πολιτική Παιδεία μειώνονται από 3 σε 2, ενώ στη Γ΄ 

καταργείται, από το 2021, η Κοινωνιολογία, όχι μόνο ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο 

μάθημα, αλλά και ως μάθημα γενικής παιδείας. 

Ενόψει λοιπόν των εξελίξεων αυτών, εμείς, οι καθηγητές/τριες του 5ου Γενικού 

Λυκείου Ηρακλείου αισθανόμαστε την ανάγκη να καταθέσουμε τις απόψεις μας . 

Καταρχάς, σε μια κοινωνία σαν τη σημερινή, που μαστίζεται από φαινόμενα 

ρατσισμού, ξενοφοβίας, οπισθοδρόμησης, υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών 

και ιδεωδών, κρίνεται παιδαγωγικά αναγκαία, περισσότερο από ποτέ, η διδασκαλία 

γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την καλλιέργεια της «ιδιότητας του Πολίτη» 

σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Μια καλλιέργεια που συμβάλλει στη 

στέρεη ηθική και πολιτική συγκρότηση των νέων ανθρώπων και που επιτάσσει τόσο 

το Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρο 16 παρ.2) όσο και η Ευρωπαϊκή (ιδίως από τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας και μετά) και Διεθνής Νομοθεσία. Θεωρούμε χρέος όλων των 

φορέων της εκπαίδευσης να στηρίξουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που θα 

περιλαμβάνει τη «Δημοκρατική πολιτειακή – πολιτική εκπαίδευση » της νέας γενιάς, ( 

“Education for Democratic Citizenship”), όπως συστήνει το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

στόχος μη επιτεύξιμος χωρίς τη διατήρηση των Κοινωνικών Επιστημών σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτό είναι, άλλωστε, το υπόδειγμα των προηγμένων 

εκπαιδευτικών συστημάτων και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Οι Κοινωνικές Επιστήμες ασχολούνται με δέσμη ουσιαστικών ζητημάτων, που 

απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Η φτώχεια, η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων, 

η ανεργία, η εγκληματικότητα, η μετανάστευση, η πολιτική αλλοτρίωση, η 

καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα ζητήματα εφαρμογής της 

ισότητας και της ελευθερίας, η κοινωνική διάρθρωση, οι προκαταλήψεις και ο 

ρατσισμός αλλά και παράλληλα θέματα, όπως η εμφάνιση ιδεολογικών ρευμάτων και 

θεωριών περί πολιτικών συστημάτων, το Δίκαιο και η Ηθική, η πιστή εφαρμογή του 

Συντάγματος, η πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, η Παγκοσμιοποίηση και οι 

συνέπειές της, αποτελούν αντικείμενα μελέτης και διδασκαλίας του συγκεκριμένου 

επιστημονικού χώρου. 

Μαθήματα που προσεγγίζουν την έννοια της δημοκρατίας και της θεσμικής της 

οργάνωσης, τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τα όριά της, τις προοπτικές, τα 

πλεονεκτήματα και τις όψεις της σύγχρονης μορφής της, είναι περισσότερο από 

αναγκαία για τους νέους και τις νέες, οι οποίοι/ες θα κληθούν να αναλάβουν τα ηνία 

της πολιτικής ζωής της χώρας τους “είτε ως άρχοντες είτε ως αρχόμενοι”στον  21ο 

αιώνα, έναν αιώνα που, ήδη από την ανατολή του, υπόσχεται πλήθος και ποικιλία 

προκλήσεων. Θεωρούμε χρέος της Πολιτείας να παρέχει, μέσω της εκπαίδευσης, 

στους/στις μαθητές/τριες του Λυκείου, τη χρονική στιγμή ορόσημο, κατά την οποία 



αποκτούν πολιτικά δικαιώματα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που θα τους/τις 

καθιστούν ικανούς/ές να αναγνωρίζουν τις στρεβλώσεις και τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν και απειλούν τη Δημοκρατία. 

Επιπροσθέτως, μας ανησυχεί το γεγονός ότι οι συνάδελφοι/ισσες μας του κλάδου ΠΕ 

78 απαξιώνονται επιστημονικά και οδηγούνται στην εργασιακή ανασφάλεια. Ο 

εξοβελισμός των επιστημών αυτών από το ελληνικό σχολείο οδηγεί μόνιμους 

εκπαιδευτικούς σε υπεραριθμίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αναπληρωτές στην ανεργία, 

εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα σε επαγγελματική ανασφάλεια. 

Οι καθηγητές του σχολείου μας υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο και ζητάμε την 

επανεξέταση και εν τέλει την αναπροσαρμογή, με επιστημονική τεκμηρίωση, του νέου 

Ωρολογίου Προγράμματος Σπουδών του Γενικού Λυκείου, καθώς και τη διατήρηση 

των Κοινωνικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2020                        

Ο Σύλλογος των καθηγητών/τριών του 5ου ΓΕΛ. Ηρακλείου 

 


