
 

Πάτρα 05/04/2011

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

  

 

Δελτίο Τύπου

Σκέψεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για το «Νέο 

Λύκειο» 

 

Στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης του σχολικού χάρτη και της 
διαμόρφωσης του «Νέου Λυκείου» ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, 
Γιώργος Παναγιωτόπουλος,  αναφέρει τις ακόλουθες σκέψεις του: 

«Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας παρουσίαζε τα τελευταία 
χρόνια αρκετές αδυναμίες-ελλείψεις  τόσο σε δομικό επίπεδο, όσο και σε 
λειτουργικό. Υπέβοσκε η ανάγκη για σημαντικές αλλαγές και ποιοτικές 
παρεμβάσεις στο σύνολό του. Ήταν απαραίτητη η προσαρμογή του στα 
ευρωπαϊκά δεδομένα, προκειμένου να υποταχθεί  στις ανάγκες της 
εποχής.  

Η ήδη υπάρχουσα πραγματικότητα, με τις αδυναμίες που παρουσιάζει, 
αποτέλεσε εφαλτήριο στη δημιουργία εποικοδομητικών αλλαγών,   που 
αφορούν στην ομαλή και εποικοδομητική φοίτηση των εφήβων στο 
λύκειο, στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και στην ανακούφιση της ελληνικής 



οικογένειας από τα οικονομικά βάρη που επιφέρει η εξωσχολική 
βοήθεια. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εδώ και 
ένα χρόνο, έχει ξεκινήσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια αξιοποιώντας 
ερευνητικά δεδομένα από μελέτες και πορίσματα διαφόρων  
εκπαιδευτικών  φορέων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία αυτά 
διαμορφώθηκε η πρόταση που κατέθεσε η πολιτική ηγεσία, 
σκιαγραφώντας και προσδιορίζοντας τους όρους και τις συνθήκες 
εκπαίδευσης των σημερινών μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν  να 
ανταποκριθούν  στις μεταβολές που συμβαίνουν ραγδαία στον αιώνα που 
διανύουμε.  

Αδιαμφισβήτητα, η εκπαίδευση, ως πυλώνας της κοινωνίας και ως όχημα 
για την επένδυσή της, στο μέλλον, θα στηριχθεί στα ποιοτικά στοιχεία 
της μεταρρύθμισης, προκειμένου να δημιουργήσει τις βάσεις για πολίτες 
έτοιμους να ανταποκριθούν στις νέες κοινωνικές προκλήσεις και   στο 
ευρωπαϊκό, όπως και στο παγκόσμιο ‘γίγνεσθαι’. 

Στο νέο πρόγραμμα σπουδών οι κατευθύνσεις και οι διδακτικοί στόχοι 
αλλάζουν το τοπίο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Βασικότεροι στόχοι 
του νέου προγράμματος είναι να σμιλεύσει τις ικανότητες και δεξιότητες 
των μαθητών προκειμένου να αποκτήσουν κριτική σκέψη, καλύτερη 
γνώση με γνώμονα την εμβάθυνση και εξειδίκευση στα διδασκόμενα 
επιστημονικά πεδία. 

Το ‘Νέο Λύκειο’ φέρει την ελπίδα για ποιοτική εκπαίδευση και 
δημιουργία ισχυρών πολιτών, που να είναι θωρακισμένοι και ευέλικτοι 
απέναντι στις κοινωνικοπολιτικές και εργασιακές συνθήκες που συνεχώς 
εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμό, αλλά και να είναι έτοιμοι να 
ανταποκριθούν στις δύσκολες προκλήσεις που επιτάσσει η εποχή». 
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