ΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
Σύµφωνα µε σηµερινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας "Ελευθεροτυπία" έχει µορφοποιηθεί η πρόταση του
υπουργείου παιδείας για το νέο λύκειο η οποία θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση. Το δηµοσίευµα δεν
αναφέρεται στον τρόπο πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, για τα οποία θα γίνονται ξεχωριστές εξετάσεις µετά το
τέλος του λυκείου.
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα αυτό, βαθιά γνώση της µητρικής γλώσσας, υψηλό επίπεδο της αγγλικής, µε
τα επιλεγόµενα µαθήµατα να κυριαρχούν έναντι των υποχρεωτικών, εισαγωγή της τέχνης και του
πολιτισµού στο ωρολόγιο πρόγραµµα και ριζική αλλαγή του µοντέλου διδασκαλίας είναι τα ζητούµενα
που θέλει το υπουργείο Παιδείας για το Νέο Λύκειο.
Ο αριθµός των γνωστικών αντικειµένων µειώνεται αλλά αυξάνονται ελαφρά οι διδακτικές ώρες. Στην Α'
Λυκείου οι ώρες, από 32 που είναι σήµερα, γίνονται 34. Στη Β' Λυκείου από 34 και 35 που είναι σήµερα
(ανάλογα µε την κατεύθυνση) γίνονται 33. Στη Γ' Λυκείου από 31 ώρες που είναι σήµερα γίνονται 33.
Η Ιστορία βγαίνει από τον κορµό της υποχρεωτικής διδασκαλίας στη Β' και στη Γ' Λυκείου και τη
µετατρέπει σε µάθηµα επιλογής. Την εντάσσει σε οµάδα µαθηµάτων µε τον τίτλο «Αρχαιογνωσία» και η
διδασκαλία της περιορίζεται στην «Αρχαία Ιστορία» και την «Ιστορία των ιδεών». Η «Ευρωπαϊκή Ιστορία»
εντάσσεται σε άλλη οµάδα, αυτή των Κοινωνικών Επιστηµών. Η Νεότερη Ιστορία της Γ' Λυκείου δεν
υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Στην πρώτη Λυκείου η Ιστορία παραµένει µάθηµα υποχρεωτικό µε 3
ώρες διδασκαλία την εβδοµάδα.
Μάθηµα επιλογής θα είναι και τα Θρησκευτικά και για τις 3 τάξεις του Λυκείου. Εντάσσονται στην οµάδα
«Κοινωνικές Επιστήµες» µε 2 ώρες διδασκαλία στην Α' Λυκείου και 3 ώρες στη Β' και στη Γ' Λυκείου.
Η Πληροφορική µε τη σηµερινή της µορφή ως αυτόνοµο µάθηµα δεν υπάρχει στο Νέο Λύκειο, αφού µε τις
επερχόµενες αλλαγές οι Νέες Τεχνολογίες θα διατρέχουν πλέον όλη τη σχολική ζωή του µαθητή.
Η Επιτροπή προτείνει:
1. Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας κατά δύο ώρες.
2. Την ενίσχυση της αγγλικής γλώσσας που θα διδάσκεται υποχρεωτικά και στις 3 τάξεις του Λυκείου, 3
ώρες την εβδοµάδα.
3. Τη µείωση του αριθµού των γνωστικών αντικειµένων, τα οποία εντάσσονται σε οµάδες µαθηµάτων ως
προς το περιεχόµενό τους (αρχαιογνωσία, µαθηµατικά κ.λπ.).
4. Την καθιέρωση περισσότερων µαθηµάτων επιλογής και λιγότερων υποχρεωτικών στη Β' και στη Γ'
Λυκείου και την ελευθερία επιλογής του µαθητή.
5. Την εισαγωγή δύο επιπέδων στη διδασκαλία ορισµένων µαθηµάτων. Το βασικό και το υψηλό, ανάλογα
µε τις δυνατότητες του µαθητή.
6. Την εισαγωγή νέων µαθηµάτων, µέσω της ζώνης «Τέχνη και Πολιτισµός» και µέσω των
«Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών» που εντάσσονται οργανικά στο πρόγραµµα σπουδών του
Νέου Λυκείου.
7. Την αύξηση των επιλογών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
8. Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών που διατρέχουν όλη τη µαθησιακή διδασκαλία.
9. Την αλλαγή ριζικά του µοντέλου διδασκαλίας και την εφαρµογή της συνεργατικής µεθόδου.
10. Την εισαγωγή ερευνητικής εργασίας την οποία θα κάνει ο µαθητής µε τη βοήθεια καθηγητήσυµβούλου. Θα εκπονείται µια εργασία τη χρονιά µε ελεύθερη θεµατική και για την υλοποίησή της θα
ακολουθείται συγκεκριµένη διαδικασία.
Τι προβλέπεται για την Α' Λυκείου
Το σύνολο των µαθηµάτων είναι 11. Τα 7 είναι υποχρεωτικά και τα 4 επιλεγόµενα.
α) Τα υποχρεωτικά περιλαµβάνουν ένα φάσµα γνωστικών αντικειµένων το οποίο παρέχει τις βασικές
γνώσεις για την αναγκαία γενική παιδεία µε ικανοποιητικό αριθµό διδακτικών περιόδων. Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας.
β) Τα επιλεγόµενα µαθήµατα εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες µαθηµάτων. Οι µαθητές µπορούν να
επιλέξουν ένα µάθηµα από κάθε οµάδα.
γ) Οι διδακτικές ώρες είναι 34, οι 24 είναι για τα υποχρεωτικά µαθήµατα και οι 10 για τα επιλεγόµενα.
δ) Οι µαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά µια δραστηριότητα και µια ερευνητική εργασία.
Τι προβλέπεται για τη Β' και Γ' Λυκείου

Το σύνολο των µαθηµάτων είναι 9, τα 3 υποχρεωτικά και τα 6 επιλεγόµενα.
α) Τα υποχρεωτικά µαθήµατα αφορούν τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, την
πρώτη ξένη γλώσσα που είναι τα αγγλικά και τη φυσική αγωγή.
β) Τα επιλεγόµενα µαθήµατα εντάσσονται σε 6 οµάδες. Η κάθε οµάδα περιλαµβάνει οµοειδή γνωστικά
αντικείµενα. Ορισµένα από αυτά προσφέρονται σε βασικό και σε υψηλό επίπεδο. Από τις οµάδες αυτές οι
µαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα µάθηµα από κάθε οµάδα. Επιλέγουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα
εξάωρο µάθηµα από τις οµάδες Α έως Ε.
γ) Οι διδακτικές ώρες που πρέπει να συµπληρώσουν είναι 33. Οι 12 ώρες είναι για τα υποχρεωτικά
µαθήµατα και οι 21 για τα επιλεγόµενα.
δ) Οι µαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά µια δραστηριότητα και µία ερευνητική εργασία.
Συντάκτες της παραπάνω πρότασης, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, είναι οι: Αλέξης ∆ηµαράς, ιστορικός της
εκπαίδευσης, φιλόλογος, βασικός συντάκτης του «Εθνικού Απολυτηρίου» που παρουσίασε το 1996 ο Γ.
Παπανδρέου ως υπουργός Παιδείας, Βασίλης Κουλαϊδής, γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας
και Κώστας ∆ηµόπουλος, σύµβουλος του υπουργείου Παιδείας.

