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Με την παρούσα επιστολή, εμείς οι Γονείς των μαθητών του Πρότυπου 

Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Πατρών, Θέλουμε να σας θέσουμε 

το θέμα των εξετάσεων από το Πειραματικό Γυμνάσιο στο Πειραματικό Λύκειο 

των μαθητών που φοιτούν ση+ μερα στην Β  ́ και Γ  ́ τα+ ξη του προαναφερθέντος 

Σχολείου. 

Όπως σας έχουμε επισημάνει στην επιστολή της 07/03/2012 οι μαθητές των 

δύο τάξεων που προαναφέρθηκαν, όσο και οι γονείς τους, όταν έκαναν αίτηση 

συμμετοχής στην κλήρωση, γνώριζαν ότι είχαν τη δυνατότητα να 

ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο του ίδιου σχολείου. Η έντονη 

φημολογία ότι οι μαθητές της Γ  ́τάξης του σχολείου θα πρέπει να συμμετάσχουν 

στις εξετάσεις έχει δημιουργήσει αναστάτωση στα παιδιά και στους γονείς. 

Διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και δεν γνωρίζουμε τίποτα 

για το θεσμικό πλαίσιο των εξετάσεων. Τα ερωτήματα πολλά: Θα είναι εξετάσεις 

μαθημάτων; Τεστ δεξιοτήτων; Πως θα γίνει η αξιολόγηση σε τοπικό ή εθνικό 

επίπεδο; 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υποβάλλουμε αίτημα όπως αναστείλετε 

τις διατάξεις του άρθρου περί εισαγωγής μαθητών στο Λύκειο για τους μαθητές 

της Β  ́και Γ  ́τα+ ξης του Πειραματικού Γυμνασίου. 



Ζητούμε και διεκδικούμε να τελειώσουν τα παιδιά του Γυμνασίου τη φοίτησή 

τους στο Λύκειο με τους όρους με τους οποίους ξεκίνησαν , να προβλεφτεί μια 

μεταβατική περίοδος ως προς την έναρξη της εφαρμογής της διαδικασίας των 

εξετάσεων ώστε οι η+ δη φοιτου+ ντες μαθητε+ς στην Β  ́και Γ  ́τα+ ξη του Γυμνασι+ου 

να εξαιρεθούν της διαδικασίας. 

Εκτιμούμε ότι ο χρόνος προετοιμασίας για τέτοιου είδους εξετάσεις δεν είναι 

επαρκής τόσο για την προετοιμασία των παιδιών όσο και για τη σωστή 

λειτουργία του όλου θεσμού. 

Πιστεύουμε ότι θα κατανοήσετε το άγχος, τις ανησυχίες καθώς και τα 

προβλήματα που θα επιφέρει η εφαρμογή του νέου καθεστώτος εισαγωγής στο 

λύκειο, και θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας. 
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