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Αθήνα, 21 Μαΐου 2008 

Oμιλία του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζου στη Δεύτερη Ημέρα Καινοτομίας της Microsoft Hellas 

με θέμα: «Επενδύοντας στη Γνώση» 

«Συμφωνούν όλοι στις μέρες μας στη σημασία της έρευνας και 
της τεχνολογίας στην εξέλιξη, στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, αλλά 
και μακροπρόθεσμα, στην επίτευξη του ζητούμενου για κάθε κοινωνία, στην 
ευημερία και την πρόοδο. 

H καινοτομία θεωρείται προαπαιτούμενο για τη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες. Μιας διαδικασίας, που οφείλει 
να προετοιμάσει και να ενισχύσει τους αυριανούς πολίτες, με όλα εκείνα τα 
εφόδια και τη γνώση που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς όχι μόνο 
στην εγχώρια αγορά αλλά και στην διεθνή αγορά εργασίας.  

Ίσως ακούγονται όλα αυτά κοινότυπα και πολύ γνωστά, αλλά 
οφείλω να τα θέσω υπ΄όψιν όλων, για να σημειώσω ότι αυτά αποδεικνύουν 
μια υστέρηση της χώρας μας, η οποία δεν έχει επιτύχει μέχρι τώρα να 
ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική βάση των παραγωγικών της 
διαδικασιών με τρόπο γόνιμο και αποτελεσματικό. Και τούτο διότι πολλοί από 
τους εμπλεκόμενους φορείς δεν έχουν αντιληφθεί αυτή την ανάγκη και επίσης 
αρνούνται να συνεργήσουν στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τη 
βιομηχανία και την επιχειρηματική δραστηριότητα και γι αυτό ακριβώς το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα υστερεί.  

Την ώρα που εδώ στην Ελλάδα έχουμε οχυρωθεί πίσω από 
ξεπερασμένες λογικές και νοοτροπίες του παρελθόντος, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο υπάρχουν προγράμματα που έχουν ενσωματώσει την καινοτομία, 
την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας έτσι 
ουσιαστικά στη δημιουργία μιας παγκόσμιας και ανοικτής οικονομίας της 
γνώσης. 
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Πιστεύουμε ότι η επένδυση στην καινοτομία και στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο είναι όψεις του ιδίου νομίσματος, όταν στοχεύουμε στην επίτευξη της 
μεγαλύτερης δυνατής πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ιδιαιτέρως 
αυτών που σήμερα μειονεκτούν λόγω ανεπαρκούς κατάρτισης, μέσα σε ένα 
σύστημα που δεν προασπίζει σε καμία περίπτωση τις αρχές της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της ισότητας των ευκαιριών. Ένα σύστημα, που εμμένει στον 
μονοπωλιακό χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη μη εφαρμογή 
μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής που στοχεύει στη σύνδεση της 
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας 
γενικότερα. 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας βρίσκεται στην 
παιδεία και τον πολιτισμό. Και παιδεία στη σύγχρονη εκδοχή της, υπό το 
βάρος της καινοτομίας και των τεχνολογικών επιτευγμάτων δεν μπορεί να 
σημαίνει τίποτε άλλο παρά αυτό που ανέφερε ο κ. Διευθύνων Σύμβουλος της 
Microsoft Hellas κ. Στάγκος προηγουμένως, δηλαδή την προσπάθεια όλων να 
σπεύσουμε με ταχύτερα βήματα να καλύψουμε μια πολύ μεγάλη απόσταση. 

Και νομίζω ότι επειδή διαθέτει η ελληνική κοινωνία υψηλά στάδια 
πολιτικής ωρίμανσης, είναι ευκαιρία να ξεπεράσουμε τις όποιες δεσμεύσεις 
και με τόλμη να προχωρήσουμε σε αυτή την κρίσιμη επιλογή, η οποία θα 
συνεργήσει υπέρ του ανταγωνισμού και προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου. 

Έτσι λοιπόν, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με το Νόμο 3475/ 06, ο οποίος αναφέρεται στην 
επαγγελματική εκπαίδευση της χώρας και με καινούριες πρωτοβουλίες που 
παίρνουμε στο πλαίσιο του Νόμου, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε τις 
επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών μας, να 
δημιουργήσουμε σταθερές και ισχυρές προϋποθέσεις για την εξέλιξή τους στο 
χώρο της τεχνολογίας και βεβαίως ενδιαφερόμαστε να διασυνδέσουμε την 
εκπαιδευτική μας κοινότητα και τα προγράμματα των σπουδών με τη ζήτηση 
στην αγορά εργασίας. 

Θέλω να σημειώσω ότι για να τα επιτύχουμε όλα αυτά 
χρειαζόμαστε ισχυρές συμμαχίες μεταξύ των εταίρων της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, των εταίρων της αγοράς, αλλά και την κοινωνική συγκατάθεση. 
Πολιτική βούληση για την εισαγωγή της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό μας 
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σύστημα σήμερα υπάρχει, αναμένουμε όμως και την ειλικρινή ανταπόκριση 
όσων διακηρύττουν προς κάθε κατεύθυνση ότι «ενδιαφέρονται για την 
πρόοδο της δημόσιας ελληνικής παιδείας». 

Διότι, οι μαθητές έχουν πλέον πρόσβαση σε πολλές και 
περισσότερες πηγές πληροφοριών, ενώ η μονοδιάστατη γνώση με την 
παραδοσιακή της μορφή έχει έρθει πλέον η στιγμή να παραχωρήσει τη θέση 
της στη συνθετική μάθηση. Οι νέοι μας μπορεί να έρθουν πλέον σε επαφή με 
συνομηλίκους τους σε όλο τον κόσμο, να συνεργαστούν μαζί τους, να 
ανταλλάξουν εμπειρίες, πληροφορίες, γνώσεις.  

Οφείλουμε λοιπόν όλοι εμείς να αντιληφθούμε ότι η εισαγωγή 
της καινοτομίας και της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αποτελεί 
εθνική επένδυση, η οποία προϋποθέτει όχι μόνο την εξασφάλιση πόρων για 
τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων μας, την υλοποίηση του θεσμού του 
«Έξυπνου Σχολείου» και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας, αλλά 
προϋποθέτει επίσης την εμπέδωση μιας νέας φιλοσοφίας για την εκπαίδευση, 
της οποίας θα πρέπει να γίνουμε όλοι κοινωνοί. Μια φιλοσοφία για την 
εκπαίδευση που θα ξεκινά από τη λειτουργικότητα και τις οικολογικές 
προδιαγραφές του «Έξυπνου Σχολείου» και θα φθάνει μέχρι την 
επαναδιατύπωση του περιεχομένου και των εργαλείων διάχυσης της γνώσης 
αυτής.  

Έτσι, λοιπόν, αυτό μπορεί να αποτελεί ένα πλαίσιο, ένα σχέδιο 
στο οποίο στηρίζουμε την προοπτική βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών μας δυνατοτήτων και θέτουμε τις βάσεις αυτές με την 
επιλογή του «Έξυπνου βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχολείου». Μια 
δυναμική μελέτη, η οποία ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες, φιλικές προς 
το περιβάλλον, σε κτίρια σύγχρονα που θα παρέχουν τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες στους εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. 

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο δεν μπορώ να μην επαινέσω την 
εξαιρετική σας πρωτοβουλία για την «Ελληνική Ημέρα Καινοτομίας», η οποία 
εύκολα τυγχάνει ευρείας ανταπόκρισης από το κοινό στον πολιτικό και 
ακαδημαϊκό κόσμο, αφού θέτει τις βάσεις για ένα ουσιαστικό δημόσιο διάλογο 
που ξεκινά στη χώρα μας για το ρόλο της καινοτομίας, την ενίσχυση της 
νεανικής επιχειρηματικότητας καθώς και την μετεξέλιξη της εκπαίδευσης. 
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Κι εδώ υπάρχει η αποφασιστική στάση της πολιτικής ηγεσίας. 
Θέλουμε τα νέα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτό της επιχειρηματικότητος, να 
αποτελέσουν μέρος των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Ζητούμε τη 
συνεργασία σας και τη συμβολή σας, ήδη στο επίπεδο της Κυβέρνησης και σε 
συνεργασία με άλλα Υπουργεία έχουμε προχωρήσει σε συζητήσεις κι είμαστε 
έτοιμοι μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων, να προσχωρήσουμε σε 
συγκεκριμένες ενέργειες, αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους και τα 
προγράμματα της Ευέλικτης Ζώνης καθώς κι άλλα αυτοτελή προγράμματα. 

Εμείς από την πλευρά μας ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, 
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την πρωτοποριακή παρέμβαση 
της Microsoft στα εκπαιδευτικά πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο με την 
οργάνωση και λειτουργία του «Σχολείου του Μέλλοντος» στη Φιλαδέλφεια 
των ΗΠΑ, ένα σχολείο το οποίο πρόσφατα επισκέφτηκε ελληνική 
αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 
Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Πρόκειται για ένα σχολείο που φιλοδοξεί να αλλάξει 
ολόκληρη τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης τουλάχιστον όπως την 
αντιλαμβανόμαστε μέχρι σήμερα: η καθολική χρήση διαδραστικών 
πινάκων (smartboard), η διδασκαλία των μαθητών με βάση διαθεματικά 
project (και όχι πάνω σε παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα), η 
αντικατάσταση των παραδοσιακών βιβλιοθηκών από «διαδραστικά 
κέντρα εκπαίδευσης» (όπου όλες οι πληροφορίες βρίσκονται σε ψηφιακή 
μορφή) καθώς και η χρήση προσωπικού laptop από κάθε μαθητή (το 
οποίο περιέχει λογισμικό που αξιολογεί πόσο γρήγορα μαθαίνει το μάθημα) 
όλα αυτά φέρνουν την επανάσταση στον χώρο της Εκπαίδευσης 
φιλοδοξώντας όχι μόνο να αλλάξουν ποιοτικά το περιεχόμενο της γνώσης 
αλλά και να προετοιμάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους αυριανούς 
πολίτες για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας έχοντας αποκτήσει εκτός των 
άλλων, στρατηγικά και οργανωτικά προσόντα. 

Συνοψίζοντας, το μειονέκτημα που εμφανίζει το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα σε σχέση με τα αντίστοιχα των ευρωπαίων εταίρων μας στην 
ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων μπορεί να αναστραφεί και να 
αποτελέσει τελικά πλεονέκτημα, με την αρωγή και τη συνδρομή παραγόντων 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να 
προβλέψουν αλλά και να διαμορφώσουν εν πολλοίς το κοινό μας μέλλον. 
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Προς αυτή την κατεύθυνση εξάλλου κινείται και η υπογραφή του 
Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου με τη Μορφωτική και Αναπτυξιακή 
Πρωτοβουλία, που έχουν δημιουργήσει και συμμετέχουν ισότιμα οκτώ μεγάλα 
κοινωφελή ιδρύματα της χώρας μας. Κοινός στόχος η προώθηση καινοτόμων 
δράσεων και των πλέον σύγχρονων μεθόδων στην εκπαίδευση, με την 
παράλληλη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε πενήντα πέντε (55) 
σχολικές μονάδες στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος «Δίκτυο 
Σχολικής Καινοτομίας».  

Το δίκτυο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων εκπαιδευτικής δράσης, με σκοπό την προώθηση καλών 
πρακτικών καινοτομίας και τη συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε 
θέματα σχεδιασμού ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. 

Θα ήθελα να καταλήξω με τις σκέψεις μου δίνοντας έμφαση στο 
γεγονός ότι στη χώρα μας η ευφυία είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 
λαού μας και έχει προσφέρει τη δυνατότητα των διακρίσεων και στην ελληνική 
επιστημονική κοινότητα και στη διεθνή και επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό 
λοιπόν το σπάνιο και σημαντικό αγαθό, το οποίο συνοδεύει και διακρίνει την 
ελληνική κοινωνία, είναι αυτό που μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη 
για τις εξελίξεις, αρκεί όλοι να διαμορφώσουμε το ανάλογο περιβάλλον μέσα 
στο οποίο θα αναπτυχθούν αυτές οι δράσεις των Ελλήνων πολιτών και των 
οργανωμένων συνόλων. 

Θέλω επίσης να σημειώσω ότι ιδέες έχουμε, προγράμματα 
υπάρχουν, ευκαιρίες επίσης δίνονται σημαντικές. Απαιτείται λοιπόν 
εκπαίδευση, επιχειρηματική κοινότητα, θεσμοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
συνεργαστούμε και να συντονιστούμε σε ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα 
πρωτοβουλιών, προκειμένου να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Αυτή την ευθύνη εμείς ως πολιτική ηγεσία την αναγνωρίζουμε 
και την έχουμε αναλάβει στο σύνολό της. Πιστεύουμε ότι με τις σταθερές 
επιλογές μας ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του αύριο. Ελπίζουμε ότι με 
τη συνεργασία όλων, η Ελλάδα θα έχει μια πολύ καλύτερη θέση από τη 
σημερινή στη μεγάλη δημοκρατική και οικονομική οικογένεια της Ευρώπης και 
μια ισχυρή θέση στην παγκόσμια κοινότητα. Σας ευχαριστώ».  
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