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Γιαμία καινούργια σελίδα που ανοίγει στην Παιδεία, μέσω του προγράμματος της Νέας
Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κωστής
Χατζηδάκης.
"Όλααυτά που σήμερα παρουσιάζουμε είναι η επανάσταση της κοινής λογικής στην εκπαίδευσή
μας. Είναι μια καινούργια, σύγχρονη ευρωπαϊκή ματιά, που αφήνει στην άκρη την ισοπέδωση και
τον λαϊκισμό. Είναι ένα νέο ξεκίνημα, μαζί με τα παιδιά. Μαζί με τους γονείς. Μαζί με τους
καθηγητές. Είναι μια μεγάλη εθνική προσπάθεια να αναδείξουμε τις δεξιότητες των παιδιών και
των εκπαιδευτικών και να κάνουμε πράξη ένα εκπαιδευτικό σύστημα σύγχρονο, αποτελεσματικό,
δίκαιο, με ευκαιρίες και πάνω από όλα με ίσες ευκαιρίες. Η Παιδεία είναι η μεγαλύτερη επένδυση
της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές. Και είναι η μεγαλύτερη επένδυση της Νέας Δημοκρατίας
γιατί είναι η μεγαλύτερη επένδυση της Ελλάδας για το μέλλον", τόνισε ο κ. Χατζηδάκης στην
παρουσίαση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία.
Οαντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέδειξε τις πέντε αρχές που
αποτελούν το θεμέλιο αυτής της "γαλάζιας" πρότασης:
-Πρώτη αρχή είναι η εμπιστοσύνη. "Εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, για να μπορούν να
διαμορφώσουν ένα τμήμα του προγράμματος σπουδών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε
περιοχής και κάθε σχολείου και με βάση ανάλογες πρακτικές των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών
κρατών. Εμπιστοσύνη στους γονείς, για να συμμετέχουν ενεργότερα στη διοίκηση των σχολείων,
αλλά και στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της
Ευρώπης. Εμπιστοσύνη στα πανεπιστήμια να ανοίξουν τα φτερά τους και να προχωρήσουν χωρίς
περιττούς γραφειοκρατικούς περιορισμούς. Γι’ αυτό κάθε πανεπιστήμιο θα μπορεί να ορίζει δικές
του βάσεις εισαγωγής φοιτητών στις σχολές. Αλλά και θα ενθαρρύνεται να προωθεί σε μεγάλη
κλίμακα τη διασύνδεση με την παραγωγή, έτσι ώστε οι Έλληνες φοιτητές να έχουν περισσότερες
ευκαιρίες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία", ανέφερε.
-Δεύτερη αρχή είναι η ποιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΝΔ φέρνει στο προσκήνιο την αξιολόγηση

των σχολικών μονάδων, των πανεπιστημίων, των εκπαιδευτικών, την καλλιέργεια των ψηφιακών
δεξιοτήτων, καθώς και τις δράσεις που προάγουν την κριτική σκέψη και τη σύνθεση πληροφοριών.
-Τρίτη αρχή είναι οι ίσες ευκαιρίες. "Φροντίζουμε ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικού
σταθμού. Ξεκινάμε από την αρχή και τα αλλάζουμε όλα στην επαγγελματική εκπαίδευση στην
Ελλάδα. Με αναβάθμιση των σπουδών. Με νέα προγράμματα. Με σύνδεση με την παραγωγή και
τις τοπικές επιχειρήσεις. Ιδρύουμε ένα πρότυπο σχολείο σε κάθε νομό και σε κάθε μεγάλη
διοικητική περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης", είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας.
-Τέταρτη αρχή είναι το ασφαλές περιβάλλον. "Στα σχολεία ορίζουμε υπευθύνους κτιρίου που θα
είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Και ενισχύουμε τα μέτρα
προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο σχολείων στα οποία παρατηρείται αυξημένη
εγκληματικότητα. Και δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει στη μεγάλη πληγή του bullying, εισάγοντας
για πρώτη φορά τον "δάσκαλο ή καθηγητή εμπιστοσύνης" για τα παιδιά μας. Στα πανεπιστήμια,
προχωρούμε στην κατάργηση του ασύλου της ανομίας, ώστε να μπει τέλος σε αυτή την
κατάσταση που ντροπιάζει τη χώρα μας και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια φοιτητών και
καθηγητών", ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.
-Πέμπτη αρχή είναι η ελευθερία. Στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έφερε
και πάλι στο προσκήνιο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. "Προτεραιότητα για μας αποτελεί η
αξιοποίηση των δυνατοτήτων και του παρόντος Συντάγματος έτσι ώστε τα δημόσια πανεπιστήμια
να έχουν ξενόγλωσσα τμήματα -προπτυχιακά και μεταπτυχιακά- για να μπορούμε να φέρουμε
φοιτητές στην Ελλάδα από όλο τον κόσμο", σημείωσε.
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