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Αμηόηηκε Κα. Υπνπξγέ. 

 

Μεηά θαη από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο 

επί ηνπ ζρεδίνπ Νόκνπ «Αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν 

πξόθεηηαη λα θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ην πξνζερέο δηάζηεκα, δελ κπνξεί 

παξά λα κελ γίλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηελ ζθνδξή θξηηηθή πνπ έρεη ήδε αζθεζεί από 
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θνξείο θαη ελεξγνύο πνιίηεο ζην ζύλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ, κε ηδηαίηεξε βαξύηεηα 

ζην άξζξν 7. Με ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, επαλαθαζνξίδεηαη γηα πνιινζηή θνξά ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, ε δηάξζξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ θαη ξπζκίδεηαη ην πιαίζην ησλ εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηα κία αθόκε 

θνξά, αθνινπζώληαο ηελ πάγηα πνιηηηθή ηαθηηθή όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ 

Κπβεξλήζεσλ, ε λέα κεηαξξύζκηζε πνπ πξνσζεί ην Υπνπξγείν ζαο ζηνλ ρώξν ηεο 

παηδείαο είλαη επηδεξκηθή θαη άηνικε, ρσξίο λα επηρεηξνύληαη νη αλαγθαίεο 

πξννδεπηηθέο ηνκέο ζην δεκόζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, νύησο ώζηε λα 

αληηκεησπηζηνύλ νη ρξόληεο θαη βαζηέο παζνγέλεηέο ηνπ. Αληίζεηα, ην λέν 

λνκνζρέδην δηαθαηέρεηαη πξνδήισο από ζπληερληαθέο ζθνπηκόηεηεο, ηδενιεςίεο 

θαη παξσρεκέλεο πνιηηηθέο αληηιήςεηο, απνηειώληαο ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξόθεηηαη λα αθνκνησζνύλ από ηνπο λένπο καο κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  

Σην δπηηθό θόζκν, ε ζύγρξνλε αληίιεςε σο πξνο ην ζθνπό ησλ καζεζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ, είλαη ε γλώζε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ θαη θξηηηθήο ζθέςεο από ηνπο καζεηέο/ηηο καζήηξηεο, ζε έλα ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ όπνπ αλζίδεη ε θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαη ε γόληκε αληαιιαγή 

απόςεσλ θαη εξεζηζκάησλ. Άιισζηε, είλαη γλσζηό όηη ρσξίο θξηηηθή ζθέςε δελ 

ππάξρνπλ ελεξγνί πνιίηεο. Δίλαη επνκέλσο ρξένο ηεο πνιηηείαο, ζύκθσλα θαη κε 

ηελ νηθνπκεληθή δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ (ΟΗΔ) θαη κε ην 

Σύληαγκα ηεο Διιάδαο, ε πινπνίεζε πνιηηηθώλ πνπ επλννύλ ηε δηάπιαζε 

ειεύζεξσλ θαη ππεύζπλσλ πνιηηώλ, ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο 

ζθέςεο, ηελ ελίζρπζε ηεο αιιεινθαηαλόεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, κε 

ζεβαζκό ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο. Παξάιιεια 



κε ηνπο καζεηέο ηεο Α’ θαη Β’ Λπθείνπ, ην θξηηήξην ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

εκπεξηέρεηαη ζηελ αμηνιόγεζε αθόκε θαη ησλ κηθξόηεξεο ειηθίαο 

καζεηώλ/καζεηξηώλ ηνπ γπκλαζίνπ (άξζξ. 3&1α Π.Γ 126/2016), θαζώο, κέζσ ηεο 

επαθήο ηνπο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Κνηλσληθήο - Πνιηηηθήο Αγσγήο, 

Πνιηηηθήο Παηδείαο θ.ά., εκβαζύλνπλ ζε έλλνηεο όπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

παγθνζκηνπνίεζε, ε κεηαλάζηεπζε, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηα ΜΜΔ, ε 

θηώρεηα, ην bullying θ.ά. θαη αλαπηύζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο κέζσ 

ηνπ γόληκνπ θαη δεκηνπξγηθνύ δηαιόγνπ. 

Δίλαη γλσζηό όηη ε Κνηλσληνινγία απνηειεί βαζηθό γλσζηηθό αληηθείκελν 

ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ, γηα ηα νπνία δηαγσλίδνληαη νη 

ππνςήθηεο/ππνςήθηεο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ. Η 

Κνηλσληνινγία δηδάζθεηαη ζε όια ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο καο ζε έλα πνιύ 

κεγάιν αξηζκό ηκεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα ηκήκαηα Κνηλσληνινγίαο, 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Ννκηθήο, Ψπρνινγίαο, Γηεζλώλ 

Σρέζεσλ, Ιζηνξίαο,  Γεκνζηνγξαθίαο, Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ, Αλζξσπνινγίαο, 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο, Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, αιιά 

θαη ηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα Παηδαγσγηθά 

Τκήκαηα Πξνζρνιηθήο, όπσο θαη ζε άιια ηκήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 

επξύηεξν ρώξν ησλ Κνηλσληθώλ θαη Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ. Σύκθσλα κε 

εθηηκήζεηο, από ηα 315 Παλεπηζηεκηαθά Τκήκαηα ζην επηζηεκνληθό πεδίν ησλ 

Αλζξσπηζηηθώλ, Ννκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ε Κνηλσληνινγία 

δηδάζθεηαη ζηα 183 – δειαδή ζηα πεξηζζόηεξα ηνπ ελ ιόγσ πεδίνπ – θαη κάιηζηα 

ζηα 73 σο ππνρξεσηηθό κάζεκα.  

Με ην άξζξν 7 ηνπ πξνηεηλόκελνπ λνκνζρεδίνπ, νξίδεηαη όηη από ην ζρνιηθό 

έηνο 2021-2022 νη καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ, πνπ 

είλαη ππνςήθηνη/ππνςήθηεο γηα ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ηεο Οκάδαο 



Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ, δε ζα εμεηάδνληαη ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ζηελ Κνηλσληνινγία. Η ζθνπηκόηεηα κίαο ηέηνηαο ξύζκηζεο, πξνθαλώο 

θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ελ ιόγσ λνκνζρεδίνπ, θαζώο 

ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ή έζησ απόπεηξαο 

εθινγίθεπζεο. Δίλαη πξνθαλέο όηη νη δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο ησλ αθξαία 

ζπληεξεηηθώλ θύθισλ ηεο Κπβέξλεζεο, εθθξάδνπλ ηελ αλαρξνληζηηθή αληίιεςε 

κίαο κηζαιιόδνμεο κεηνςεθίαο, απέλαληη ζε κία νιόθιεξε Δπηζηήκε, ε νπνία, 

θαηά ηε γλώκε ηεο, «δηαθζείξεη» ή «αιινηώλεη» ην παξαδνζηαθό, ζπληεξεηηθό θαη 

νξζόδνμν, δεμηό θξόλεκα ησλ λέσλ καο θαη ζπλεπώο, ε «κεηάδνζή ηεο» πξέπεη λα 

θαηαξγεζεί. Η εκθαλώο ηδενιεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο Κνηλσληνινγίαο, πνπ 

εθθξάδεηαη κέζα από ηελ θαηάξγεζή ηεο σο παλειιαδηθά εμεηαδόκελν κάζεκα, 

απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ ππνςήθησλ θνηηεηώλ/θνηηεηξηώλ, αδηθεί  ηνπο/ηηο 

καζεηέο/καζήηξηεο πνπ ζα ζπνπδάζνπλ ζε ζρεηηθά ηκήκαηα, ελώ ηαπηόρξνλα ζα 

έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ  έξεπλα, ηε δηδαζθαιία θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλεηζθνξά  απηώλ ησλ ηνκέσλ ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο. Η θαηάξγεζε ηεο 

Κνηλσληνινγίαο από ηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα, πξόθεηηαη λα 

αλαηξέςεη ην εξγαζηαθό κέιινλ εθαηνληάδσλ ελεξγώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα 

κεηαβάιιεη δπζκελώο ηηο ζπλζήθεο δηνξηζκνύ λέσλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκόλσλ 

κέζσ ησλ ηξερνπζώλ δηαδηθαζηώλ ΑΣΔΠ. Η πνιηηηθή απηή απόθαζε, είλαη 

δηραζηηθή, ελώ έξρεηαη ζε κία πεξίνδν όπνπ, ιόγσ ηεο πγεηνλνκηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε αλεξγία αλακέλεηαη λα εθηνμεπζεί, κε απνηέιεζκα λα 

εγθπκνλνύλ θίλδπλνη γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Μεηά από ηα παξαπάλσ: 

 

Δξσηάηαη ε Κα Υπνπξγόο: 



1. Πξνηίζεζηε λα πξνζζέζεηε επηπιένλ άξζξα ζην λνκνζρέδην, ηα νπνία δελ 

ηέζεθαλ ζε δεκόζην δηάινγν κέζσ δηαβνύιεπζεο κέρξη ηελ 06.05.2020; 

2. Θεσξείηε όηη ε δηδαζθαιία ηεο Κνηλσληνινγίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θάλεη ηνπο/ηηο καζεηέο/καζήηξηεο αξηζηεξνύο; 

3. Πξνηίζεζηε λα ηξνπνπνηήζεηε ην άξζξν 7 ηνπ ελ ιόγσ λνκνζρεδίνπ, ώζηε 

ηόζν ην κάζεκα ηεο Κνηλσληνινγίαο, όζν θαη ησλ Λαηηληθώλ, λα 

πεξηιακβάλνληαη σο καζήκαηα επηινγήο, ζηα παλειιελίσο εμεηαδόκελα 

καζήκαηα ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ; 

4. Πξνηίζεζηε λα απνζύξεηε ην ελ ιόγσ λνκνζρέδην, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ απηό πξνθαιεί ζην εξγαζηαθό κέιινλ ρηιηάδσλ ελεξγώλ ή 

ππό δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ;  

 

 

 

Η εξσηώζα Βνπιεπηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Αδάκνπ 


