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Η θπβέξλεζε κηιά γηα ηξία πξόηππα παλειιαδηθά
Με εξεηάζειρ ε ειζαγωγή ζε αςηά, με κλήπωζε ζηα πειπαμαηικά
ζσολεία

Από διδαζκαλία ζηο Πειραμαηικό Δημοηικό Σχολείο ηου Πανεπιζηημίου Αθηνών (θωη. ΔΟΛ)

Νέα δεδνκέλα κπαίλνπλ ζηε ζπδήηεζε πνπ έρεη αλνίμεη γηα ηνλ ζεζκό ησλ
πξόηππσλ - πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ από ηηο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ζηε
Βνπιή ηνπ λένπ ππνπξγνύ Παηδείαο θ. Απιζηείδε Μπαληά. Τα λέα ζηνηρεία
πξνθύπηνπλ από πιεξνθνξίεο κεηά ηε ζπλάληεζε κειώλ ηεο Γηνηθνύζαο
Δπηηξνπήο ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ (ΓΔΠΣ) κε ηνλ αλαπιεξσηή
ππνπξγό Παηδείαο θ. Τάζο Κοςπάκε, όπνπ έγηλε ιόγνο γηα ιεηηνπξγία
ηξηώλ πξόηππσλ ζρνιείσλ παλειιαδηθά.
Νσξίηεξα πάλησο, ηελ άπνςε όηη όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Παηδεία
ζα επαλεμεηαζηνύλ, κεηαμύ απηώλ θαη ην ζέκα ησλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ,
γηα ηα νπνία εθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο πεξηκέλνπλ λα δώζνπλ εμεηάζεηο ζε
δύν κήλεο, θέξεηαη λα εμέθξαζε ν πξσζππνπξγόο θ. Αλέξερ Τζίππαρ ζηε

ζπλάληεζε πνπ είρε ην πξσί ηεο Τεηάξηεο κε ηνλ πξόεδξν ηνπ Πνηακηνύ θ.
Σηαύπο Θεοδωπάκε.
Καη θαζώο θακία απόθαζε δελ έρεη αθόκε επίζεκα ιεθζεί, ν
πξνβιεκαηηζκόο παξακέλεη θαζώο ν θ. Μπαιηάο δήισλε ζηε Βνπιή όηη νη
εμεηάζεηο γηα όζνπο «ζηξεβιά» ζεώξεζαλ όηη πξέπεη λα δώζνπλ γηα ηελ
είζνδν ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία ζα γίλνπλ εθέηνο θαλνληθά γηα ηειεπηαία
θνξά, ελώ ν αλαπιεξσηήο ηνπ θ. Κνπξάθεο, κία εκέξα κεηά, δήισλε όηη νη
εμεηάζεηο ζα θαηαξγεζνύλ από εθέηνο.
Η ίδηα δηάζηαζε απόςεσλ είρε πξνθύςεη θαη κε ην ζέκα ηεο Τξάπεδαο
Θεκάησλ, γηα ηελ νπνία ν ππνπξγόο δήισλε όηη εθέηνο παξακέλεη, ν
αλαπιεξσηήο ηνπ όηη θαηαξγείηαη, κε ηνλ δεύηεξν ηειηθά λα επηβεβαηώλεηαη.
Γιασωπίδονηαι ηα πειπαμαηικά, μένοςν ηπία ππόηςπα πανελλαδικά
Καηόπηλ απηνύ ζε ζπλάληεζε πνπ είραλ ηελ Τεηάξηε ηα κέιε ηεο ΓΔΠΣ κε
ηνλ θ. Κνπξάθε άθνπζαλ, όπσο αλαθέξνπλ νη πιεξνθνξίεο, όηη:
 Θα θαηαηεζεί άκεζα λνκνζρέδην-ζθνύπα πνπ ζα αιιάδεη ηνλ ζεζκό
ησλ πξόηππσλ θαη πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ.
 Τα πξόηππα θαη πεηξακαηηθά ζρνιεία ζα δηαρσξηζηνύλ θαη ζα κείλεη
ζε ιεηηνπξγία κηθξόο αξηζκόο πξνηύπσλ (Βαξθάθεην, Ισλίδεηνο θαη
Δπαγγειηθή Σρνιή Αζελώλ).
 Σηα πεηξακαηηθά ε εηζαγσγή ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο ζα γίλεηαη κόλν
κε θιήξσζε.
 Σηα πξόηππα ζρνιεία ζα ππάξρεη θάπνηαο κνξθήο εμεηάζεσλ αιιά ε
κνξθή ηεο αλαδεηάηαη.
 Οη εμεηάζεηο εθέηνο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ππάξρνληα πξόηππα θαη
πεηξακαηηθά ζρνιεία δελ ζα γίλνπλ.
Όπσο είλαη πξνθαλέο, ηα κέιε ηεο ΓΔΠΣ δήηεζαλ ν ραξαθηήξαο ηνπ
ζεζκνύ λα κείλεη όπσο έρεη, αλαθέξνληαο κάιηζηα όηη νη παξαηηήζεηο ησλ
κειώλ ηεο είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ππνπξγνύ Παηδείαο εθόζνλ ηηο επηζπκεί.
Γη' απηό ην ζέκα ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αλακέλεηαη λα ζπλεδξηάζνπλ αύξην,
Πέκπηε.
Δπίζεκε απάληεζε επί ηνπ ζέκαηνο δελ έρεη δνζεί από ην ππνπξγείν
Παηδείαο, νη εθπξόζσπνη ηνπ νπνίνπ δήισλαλ ζήκεξα, Τεηάξηε, όηη ίζσο
εθδώζνπλ ζρεηηθό δειηίν Τύπνπ αύξην, Πέκπηε.
Το ςποςπγείο Παιδείαρ πεπί «πεηζινιάρ»
Πάλησο ην ππνπξγείν Παηδείαο παξαθάκπηνληαο ηε δπζαξέζθεηα γηα ην
ζέκα πνπ ππάξρεη δηάρπηε ζε εθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο ζρνιίαζε ζήκεξα,
Τεηάξηε, ηηο αληηδξάζεηο πνπ θαηέθιπζαλ ηνλ Τύπν γηα ηηο δειώζεηο ηνπ θ.
Μπαιηά, ν νπνίνο παξνκνίαζε από ην βήκα ηεο Βνπιήο ηελ αξηζηεία κε
«ξεηζηληά».
«Σαλ ξεηζηληά θόιιεζαλ ζε δηάθνξνπο ζρνιηαζηέο, ηεο "εκεηέξαο παηδείαο
κεηέρνληεο", ηα όζα είπε ν ππ. Παηδείαο πεξί αξηζηείαο, πνπ ηξαπκαηίδεη ηηο

παηδηθέο ςπρέο. Μίιεζαλ πεξί θνκκνπληζηηθήο εμίζσζεο πξνο ηα θάησ θαη
πεξί κεηξηνθξαηίαο» αλαθέξεηαη ζηε δήισζε απηή πνπ σζηόζν δελ
μεθαζαξίδεη ηη ζα γίλεη κε ην ζέκα ησλ εμεηάζεσλ.
«Καη όκσο, ε κεηξηόηεηα πξνθύπηεη ζρεδόλ αβίαζηε είηε από ηε βαζκνζεξία
θαη ην παπαγαιίδεηλ, πξντόληα ηνπ άγρνπο ηεο δηαξθνύο επηβξάβεπζεο, είηε
από ηελ παξαίηεζε θαη ηελ ήζζνλα πξνζπάζεηα, πξντόληα ηνπ δηαξθνύο
άγρνπο κήπσο επαλαιεθζεί ε πξώηε απνηπρία. Σύλδξνκα αλάξκνζηα ζηελ
ςπρνζύλζεζε ησλ αλειίθσλ, θαζώο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ απνζηνιή έρεη λα θνηηάδεη όιε ηελ ηάμε θαη όρη λα
μερσξίδεη πξόσξα ηα 20άξηα θαη ηα 19άξηα. Η ελήιηθε δσή, κνηξαία, βξίζεη
εμεηάζεσλ, αμηνινγήζεσλ θαη δηαθξίζεσλ. Οη ηζνξξνπεκέλνη θαη θηινκαζείο
έθεβνη δηαζέηνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα εθόδηα γηα κεηέπεηηα δηαθξίζεηο από όηη
ηξπθεξά παληθόβιεηα κπαιά πξόσξα δηαθεθξηκέλα ζην θπλήγη ηνπ βαζκνύ
κάιινλ παξά ηεο γλώζεο» θαηαιήγεη ε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ
Παηδείαο.

