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Συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου στο ρ/σ flash (1/4/2011)
Τα μαθήματα του σχολείου θα συνδέονται με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, θα μετρούν
οι επιδόσεις ενός μαθητή, θα είναι κίνητρο για έναν μαθητή να πηγαίνει καλά στο λύκειο
ούτως ώστε να μπει στο πανεπιστήμιο;

<<Το ιδανικό θα ήταν να συνδέονται, αυτό θα γίνει στην πορεία όταν θα έχουμε
εμπιστοσύνη και στους βαθμούς του λυκείου, θα έχει λοιπόν μια μικρή συμμετοχή. Τα
μαθήματα που θα δίνει το παιδί θα είναι λοιπόν ένας μικρός αριθμός, δε θα είναι πολλά και
δε θα χρειάζεται να κάνει εκτός του σχολείου μάθημα, γιατί επειδή μειώνονται τα
μαθήματα… Θα θέλει να δώσει αρχαία ελληνικά; Θα κάνει 6 ώρες και θα κάνει και 2 ώρες
βοήθεια επιπλέον από τις 6 ώρες. Θα πάει λοιπόν μετά στις σχολές που επιλέγει, στις
κατηγορίες των σχολών που επιλέγει, θα είναι κεντρική επιλογή για να είναι αδιάβλητη, θα
γίνεται σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων, θα υπάρχει μία στάθμιση και από τα
πανεπιστήμια, δηλαδή θα λένε τα πανεπιστήμια λίγο-πολύ τι συντελεστή βάζουν εκεί που
θέλει να υπάρχει ειδικό βάρος, αλλά οι εξετάσεις δε θα είναι οι εξετάσεις που έχουμε
σήμερα, πάω να γράψω, παράγραφος από ‘δω μέχρι εκεί, άσκηση τάδε, επίλυση τάδε. Θα
είναι όλο το σύστημα της εξέτασης διαφορετικό, με συνδυασμό κριτικής δυνατότητας,
συνδυασμού ακόμα και μαθημάτων μεταξύ τους, με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και
με κείμενα. Δηλαδή η μεγάλη διαφορά θα είναι στο ότι το παιδί θα πρέπει να έχει μια
συνολική γνώση πια αυτών που γίνονται στο λύκειο.>>

Τι λέει η Υπουργός Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου για τα φροντιστήρια και τα
ιδιαίτερα μαθήματα
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Στην εκπομπή 11:00-13:00 με τους Θ. Λάλα & Κων/νο Μπογδάνο

<<Υπάρχει η αντίληψη σε όλους ότι δεν πάει άλλο, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει
φτάσει στα όριά του. Περισσότερο όμως έρχεται ο καθένας και το βλέπει στα παιδιά ότι
δεν μπορούν να βρουν δουλειά, υποχρεούνται να πάνε στα φροντιστήρια, το κόστος είναι
τεράστιο, οι καθηγητές δείχνουν αδιαφορία. Τα παιδιά φέτος θα πάνε από το Σεπτέμβριο,
θα κάνουν τη νέα τους τάξη, θα μάθουν αυτά που πρέπει, δεν χρειάζεται να πάνε ούτε
φροντιστήριο, ούτε να ξέρουν πώς θα γίνουν οι εξετάσεις. Ό,τι χρειάζεται θα τους το δίνει
το δημόσιο σχολείο, εκεί μέσα θα γίνουν προσομοιώσεις των εξετάσεων όταν θα φτάσουν
στην Γ’ λυκείου. Δεν χρειάζεται και θέλω να πω σε όλους τους γονείς γιατί αυτή είναι και η
αγωνία των δημοσίων εκπαιδευτικών στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι άνθρωποι που
θέλουν να προσφέρουν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα κριθούν γι’ αυτό που θα προσφέρουν.
Ξέρουμε σήμερα όλοι ότι υπάρχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερα στους
μαθητές τους, το θεωρώ έγκλημα καθοσιώσεως.>>
http://www.flash.gr/pressreleases/
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