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                             Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 

 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του νέου νόµου 3966/2011 περί Πρότυπων 

Πειραµατικών Σχολείων, αναφορικά µε την εισαγωγή των µαθητών στα 

Πρότυπα Πειραµατικά Λύκεια. 

 

                            ------------------------ 

 

Ο νόµος 3966/ΦΕΚ 118/Α/24.5.2011 περί <<Θεσµικού πλαισίου 

των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυσης Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις>>, στο κεφάλαιο Γ' αυτού, 

έθεσε το νέο διάγραµµα λειτουργίας και οργάνωσης των Πρότυπων 

Πειραµατικών Σχολείων, σκοπός των οποίων, σύµφωνα µε το άρθρο 36 

αυτού, είναι: 

 

   <<α) η εξασφάλιση δηµόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για 

όλους, που συµβάλλει στην ολόπλευρη, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 

µαθητών, 

 

   β) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία µε τις 

αντίστοιχες Σχολές και Τµήµατα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί µέρους 

γνωστικών αντικειµένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τοµέα, καθώς και στην 

οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της 

σχολικής µονάδας, 
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   γ) η εκπαίδευση µε πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και 

σπουδαστών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τµηµάτων και 

Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και 

των µεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε 

συνεργασία µε τις αντίστοιχες Σχολές και Τµήµατα, καθώς και η 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής 

κοινότητας, σε συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., 

 

   δ) η υποστήριξη του στόχου της δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας και της 

αριστείας, µε τη δηµιουργία οµίλων, στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν 

µαθητές από όλα τα σχολεία της δηµόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, 

προώθηση και εκπαίδευση µαθητών µε ιδιαίτερες µαθησιακές δυνατότητες 

και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και 

 

   ε) η πειραµατική εφαρµογή ιδίως:   αα) προγραµµάτων σπουδών, 

αναλυτικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας,   ββ) εκπαιδευτικού 

υλικού οποιασδήποτε µορφής,   γγ) καινοτόµων διδακτικών πρακτικών,   δδ) 

καινοτόµων και δηµιουργικών δράσεων,   εε) προγραµµάτων αξιολόγησης της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδοµής των 

σχολικών µονάδων και   στ) νέων µοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του 

σχολείου.>>. 

 

Η θεσµοθετηθείσα αλλαγή του πλαισίου των  ανωτέρω σχολικών 

µονάδων, κατευθυνόµενη, όπως προδήλως προκύπτει από τον ανωτέρω 

διαγραφόµενο διαυγή και σαφή σκοπό του νέου νόµου και εξειδικεύεται 

στις επιµέρους διατάξεις του, στην  αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, στην επί έτη αξιούµενη ανάταση του συνολικού εκπαιδευτικού 

έργου, στην δηµιουργία των προϋποθέσεων για την παροχή υψηλού 

επιπέδου παιδείας και στη διεύρυνση των συνιστωσών της επίτευξης του, 

θέτει ως κινητήριο δύναµη και καθιστά µοχλό υλοποίησης και πυρήνα 

αναµόρφωσης, τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία.   
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Η όλη διάρθρωση του νέου πλαισίου, κατά την οποία προβλέπεται η 

συµµετοχή έγκριτων επιστηµόνων και διακρινόµενου εκπαιδευτικού 

προσωπικού καθώς και οι νέες µορφές συνεργασίας, µε επέκταση του 

εκπαιδευτικού έργου εκτός των στενών πλαισίων των σχολείων  και 

δηµιουργία διαύλων διάδοσης και διάχυσης της γνώσης και της παιδείας 

και των µεθόδων  προσέγγισής της, εγγυάται το θετικό αποτέλεσµα. 

 

Ως σύλλογοι εκπροσωπούντες γονείς µαθητών, οι οποίοι φοιτούν 

σήµερα στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία και έχουν επιλέξει για τα 

παιδιά τους τον << πιο δύσκολο δρόµο >> προς την γνώση καθώς και  την 

υποβολή τους στην υποδειγµατική, πλην απαιτητική, εκπαίδευση των 

πρώην Πειραµατικών Σχολείων και υποστηρίζοντες την κοπιώδη και 

εντατική προσπάθεια του µαθητή για την κατάκτηση της µάθησης και της 

γνώσης και την προώθηση και ανάδειξη του ιδίου µέσα από την αµφίδροµη 

σχέση τους, εκφράζουµε την αισιοδοξία µας και την θετική ανταπόκρισή 

µας σε ό,τι προάγει την εγκύκλια παιδεία, η οποία όµως υπηρετείται δια 

της συσχέτισης µαθητή και εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

αλληλεπίδρασής τους, τα οποία αυστηρά συναρτώνται µεταξύ τους και 

κανένα από τα δύο δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε µπορεί να λειτουργήσει 

αυτοτελώς και αποσυνδεµένο από το άλλο. 

 

Η νέα αυτή πνοή και πορεία στην εκπαίδευση, κινδυνεύει να 

µαταιωθεί, άλλως υπονοµεύεται από απλά τεχνικά και διαδικαστικά 

ζητήµατα, τα οποία αναιρούν την καινοτόµο σύλληψη του νέου πλαισίου 

και µας απασχολούν ιδιαίτερα, τόσον γενικώς, ένεκα της επαπειλούµενης 

διάψευσης των ανωτέρω προσδοκιών µας, όσον και ειδικώς, λόγω των 

δυσµενών καθοριστικών επεκτάσεων ως προς τους σήµερον φοιτούντες στα 

Πρότυπα  Πειραµατικά Σχολεία µαθητές και των πολλαπλών αρνητικών  

ανατροπών που ελλοχεύουν  για τους ίδιους και το οικογενειακό τους 

περιβάλλον.  

 

Αφενός ο νέος νόµος, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, µε τις 

κατωτέρω αναφερόµενες διακρίσεις των µεταβατικών του διατάξεων, δε 
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δύναται να εφαρµοσθεί πριν τη δηµιουργία των πραγµατικών εκείνων 

προϋποθέσεων που εγγυώνται την λειτουργία του νέου θεσµού. Προς το 

σκοπό αυτό πρωταρχικά πρέπει να στελεχωθεί πλήρως το Πρότυπο 

Πειραµατικό Σχολείο από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τη δεδοµένη στιγµή, 

που συντάσσεται το παρόν, υπολείπονται σε πολλά  εκ των ανωτέρω 

σχολεία, στη συνέχεια να τεθεί µια σταθερή βάση και οργάνωση της 

εκπαιδευτικής  προσέγγισης, των νέων µεθόδων και του διαγράµµατος και  

των τρόπων υλοποίησής τους, ενώ παράλληλα είναι αναγκαίο, προ της 

πρώτης εφαρµογής των σηµαντικών µεταβολών στο ήδη υπάρχον σύστηµα, 

να προβλεφθεί η προετοιµασία των µαθητών για την εισαγωγή, συµµετοχή 

και παρακολούθηση του νέου σχολείου, αλλά και  η δίκαιη και 

εντασσόµενη στην ανωτέρω σύνδεση µαθητή – εκπαίδευσης, αντιµετώπιση 

των ήδη φοιτούντων στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία µαθητών. Τα 

ανωτέρω βασικά προαπαιτούµενα δεν συντρέχουν και τα εν λόγω σχολεία 

δεν διαθέτουν την αναγκαία δοµή και οργάνωση,  ενώ δεν έχουν 

εξασφαλισθεί και οι λοιποί όροι που θέτει ο νέος νόµος για την υλοποίηση 

της νέας τους υπόστασης και λειτουργίας.   

 

Αφετέρου ο ως άνω νόµος, αν και ορθώς και µε κοινωνικό 

ενδιαφέρον και µε ευαισθησία ως προς τον µαθητή και την οικογένειά του 

προέβλεψε δια των βασικών και µεταβατικών διατάξεών του για την δίκαιη 

αντιµετώπιση κατηγοριών µαθητών των, ως προς την εισαγωγή τους στην 

επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης, σιώπησε παντελώς για τους πλέον 

θιγόµενους µαθητές. Ειδικότερα ρύθµισε µε ιδιαίτερη πρόνοια ως κάτωθι 

την µετάβαση των: 

 

α) καταλαµβανόµενων να φοιτούν, ήδη κατά την εφαρµογή του, 

σε ορισθέντα Πρότυπα Πειραµατικά Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά Σχολεία, 

µαθητών, για τους οποίους προέβλεψε την οµαλή συνέχιση της φοίτησής 

τους, αλλά και της µετάβασής τους στην επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης –

∆ηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο–  ορίζοντας ειδικότερα στο άρθρο 44 παρ. 2 

αυτού :  
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<<2. Υφιστάµενα πειραµατικά νηπιαγωγεία, δηµοτικά σχολεία και 

γυµνάσια τα οποία συνδέονται µεταξύ τους, ύστερα από τον ορισµό τους ως 

Π.Π.Σ. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, διατηρούν τη σύνδεση αυτή, 

ώστε οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου ή του δηµοτικού σχολείου να 

εγγράφονται στο δηµοτικό σχολείο ή το γυµνάσιο, αντίστοιχα, µε βάση 

προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται µε απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ., που 

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Ε.Π.Ε.Σ. και δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αριθµός των µαθητών που µπορεί να 

εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραµατικό δηµοτικό σχολείο ή γυµνάσιο είναι 

ίσος µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου Πρότυπου 

Πειραµατικού νηπιαγωγείου ή δηµοτικού σχολείου, αντίστοιχα, 

προσαυξηµένος έως και κατά 50%.>> 

 

β) φοιτούντων σε σχολεία που θα αποχαρακτηρισθούν από 

Πειραµατικά,  παραµένοντας απλά σχολεία, για τους µαθητές των οποίων 

όρισε, ότι δύνανται να εξακολουθήσουν την φοίτηση τους στο εν λόγω 

σχολείο ανεξαρτήτως λοιπών κριτηρίων υπαγωγής και εγγραφής τους εις 

αυτά, ορίζοντας ειδικότερα στο άρθρο 51 παρ. 10 αυτού :  

 

 

<<10. ….  Η εγγραφή των µαθητών στα νηπιαγωγεία, την Α' τάξη του 

δηµοτικού σχολείου, την Α' τάξη του γυµνασίου και την Α' τάξη του 

λυκείου των σχολικών µονάδων που θα αποχαρακτηρισθούν από 

πειραµατικά σχολεία, από το σχολικό έτος 2012-2013 και εξής γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την εγγραφή των µαθητών στα µη 

πρότυπα πειραµατικά σχολεία. Οι µαθητές των λοιπών τάξεων αυτών των 

σχολικών µονάδων εξακολουθούν τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο ή το 

δηµοτικό σχολείο ή το γυµνάσιο ή το λύκειο αντίστοιχα έως την 

ολοκλήρωσή τους, εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν.>> 

  

γ) των µαθητών που θα εισέρχονταν σε επόµενη βαθµίδα 

εκπαίδευσης το έτος 2011-2012, για τους οποίους όρισε, ότι η µετάβαση 

και εγγραφή θα ακολουθούσε τους ήδη προ της ισχύος του νόµου 
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ισχύοντες κανόνες, µη εφαρµοζοµένων των νέων διατάξεων για το εν λόγω 

σχολικό έτος, ορίζοντας ειδικότερα στο άρθρο 51 παρ. 10 αυτού :  

 

<<10. Το σχολικό έτος 2011-2012 η εγγραφή των µαθητών στα 

σχολεία της παραγράφου 1 γίνεται σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα 

ισχύουσες διατάξεις. Η εγγραφή των µαθητών των Π.Π.Σ. σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 44 αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013…>> 

 

Αγνόησε δε παντελώς τους λοιπούς µαθητές, οι οποίοι φοιτούν µετά 

την έναρξη της εφαρµογής του νόµου στα χαρακτηρισθέντα Πρότυπα 

Πειραµατικά Γυµνάσια. Παρότι δε ούτος (ο νόµος) προδήλως αναγνωρίζει, 

υπό το ως άνω σκεπτικό τιθέµενος,  την ανάγκη ήπιας µετάβασης στο νέο 

καθεστώς και τούτο εν όψει του ευαίσθητου άµεσου αποδέκτη των 

συνεπειών της µεταρρύθµισης και δη των µαθητών, οι οποίοι διανύουν 

κατά τον χρόνο εφαρµογής του την φοίτησή τους στα ήδη Πρότυπα  

Πειραµατικά -πρώην Πειραµατικά- Σχολεία και σαφώς υιοθετεί την 

συνέπεια και τον σκοπό που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε µεταρρύθµιση, 

ήτοι του ταγµένου στην βελτίωση των συνθηκών και παραµέτρων 

προαγωγής της παιδείας για εν έκαστον µαθητή, για όλους ανεξαιρέτως 

τους µαθητές και ουχί για την πλειοψηφία, καταλήγει να παρακάµπτει 

τους καίρια βαλλόµενους µαθητές των τριών τάξεων του Γυµνασίου των εν 

λόγω σχολείων. Ως προς τις τρεις αυτές τάξεις ουδόλως µεριµνά και ουδέν 

προβλέπει, εξαιρώντας τους ουσιαστικά από τις ανωτέρω ευνοϊκές και 

µεταβατικές διατάξεις. 

 

Αυτοί οι µαθητές είναι εξ όλων οι µόνοι, οι οποίοι καλούνται 

ανατρεπτικά, επιβεβληµένα, δίχως άλλη επιλογή να υποβληθούν σε 

εξετάσεις ή δοκιµασία δεξιοτήτων προκειµένου να εξακολουθήσουν την 

προγραµµατισµένη µέχρι πρότινος και βεβαία µετάβασή τους στο 

συνδεδεµένο µε το Γυµνάσιο, στο οποίο φοιτούν, Λύκειο. Με βάση δε τα 

οριζόµενα στον νέο νόµο το Λύκειο των Προτύπων  Πειραµατικών Σχολείων 

είναι η µόνη βαθµίδα για την οποία οι εξετάσεις ή η δοκιµασία δεξιοτήτων, 

τίθενται ως υποχρεωτικές και ως ο αποκλειστικός τρόπος εισαγωγής εις 
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αυτό, σε αντίθεση µε τα λοιπές βαθµίδες εκπαίδευσης, για τις οποίες, είτε 

ορίζεται αυτοδίκαιη εισαγωγή στην επόµενη, είτε παρέχεται ευχέρεια 

επιλογών ως προς την εισαγωγή µαθητών σ΄ αυτήν. 

    

Τίποτε δεν δικαιολογεί την δυσµενή αυτή µεταχείριση των µαθητών, 

οι οποίοι µάλιστα ευρίσκονται στο προστάδιο της πλέον δύσκολης 

µετάβασης από το Γυµνάσιο στο Λύκειο και σε µια προδεδοµένα κρίσιµη 

περίοδο για την πρόοδο και την εξέλιξή τους. Τίποτε δεν µπορεί να 

καταστήσει κατανοητή την εξαιρετικώς για αυτούς τους µαθητές υιοθέτηση 

αντίθετης στάσης και παραίτηση από την βασική θεώρηση και θέση και της 

ανωτέρω και κάθε εκπαιδευτικής  µεταρρύθµισης, ότι οι µεταβολές πρέπει 

να λειτουργούν υπέρ όλων των µαθητών και ούτε ένας εξ αυτών είναι 

επιτρεπτό να θιγεί. Η δηµόσια παιδεία και εκπαίδευση και η υπηρέτηση 

της ιδέας και της µεγίστης αξίας  της θα  προδίδετο, αν αντιµετώπιζε τους 

δέκτες της ως απλά µεγέθη, ως αριθµούς και εάν δεν εστίαζε στον µαθητή 

ως µονάδα και ως υπόσταση, πολύ δε µάλλον ως εύθραυστη και λεπτή 

ισορροπία, η οποία χρήζει αντιθέτως ενίσχυσης και στήριξης. Υπό την 

έννοια αυτή έστω και ένας µαθητής βαλλόµενος δεν είναι ανεκτή απώλεια.  

 

Οι ανωτέρω κατηγορίες µαθητών, απολύτως συγκροτηµένα, 

συνειδητά και µε βάση τα νοµίµως ισχύοντα κατά το χρόνο που εισήγοντο 

στο Γυµνάσιο, µε την ενθάρρυνση των γονέων τους, επέλεξαν να φοιτήσουν 

στο εκάστοτε Πειραµατικό τότε Γυµνάσιο, γνωρίζοντας, ότι µετά την 

αποφοίτησή τους θα µεταβούν αυτοδικαίως –και υπό την προϋπόθεση της 

επιτυχούς αποφοίτησής – στο συνδεδεµένο µε αυτό Λύκειο.  Η διαδροµή 

και η οµαλότητα αυτή δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε ασήµαντη για την ηλικία 

και τις περιστάσεις των υποκειµένων στα οποία αφορά. Είναι κρίσιµη και 

τούτο το γνωρίζουν πολύ περισσότερο όσοι µετέχουν της εκπαίδευσης, για 

τα προεφηβικά ή εφηβικά αυτά στάδια, η συνύπαρξη  σε οικείο περιβάλλον 

µε συµµαθητές, η αποφυγή ανατροπών, η ασφάλεια του προγραµµατισµού, 

η ένταξη σε οµάδες και σύνολα,  η κοινωνική σύνδεση, η ύπαρξη και 

διατήρηση των συνεκτικών δεσµών και σχέσεων, ακόµη δε και η ευκαιρία 

αντιµετώπισης των τυχόν εµποδίων, δια της παραµονής στο αυτό σχολικό 
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περιβάλλον (που πολλές φορές σχεδόν εξαντλεί και το κοινωνικό). Η 

εκδίωξη ή η φυγή είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης, όχι όµως κάποιου 

τυχαίου δεδοµένου, ίσως ανατάξιµου, αλλά µια προσωπικότητας, µιας 

ανθρώπινης υπόστασης που µάλιστα στον κρίσιµο χρόνο δοµείται. 

 

 Παρόλα αυτά οι ανωτέρω µαθητές των τριών τάξεων των Προτύπων 

Πειραµατικών Γυµνασίων καλούνται πλέον ως µη υπαγόµενοι στις 

εξαιρέσεις ή στις µεταβατικές διατάξεις του νόµου να αντιµετωπίσουν  την 

απολύτως εξαναγκαστική, αντιπαιδαγωγική και αιφνιδίως επιβαλλόµενη 

συµµετοχή  σε διαλογή τους. Σε µια διαδικασία επιλογής µάλιστα για την 

οποία ούτε έχουν προετοιµασθεί, πολύ δε µάλλον ούτε έχουν ενηµερωθεί, 

ούτε δύνανται να υποψιασθούν τι περιλαµβάνει, σε τι αφορά καθώς και τι 

µπορεί να περικλείεται στον πολυδιάστατο και περιεκτικό όρο <<εξετάσεις 

ή δοκιµασία δεξιοτήτων>>. Το όλο πλαίσιο εισαγωγής, όπως στον παρόντα 

χρόνο διαφαίνεται, θα διαµορφωθεί ως έξης: Πλείστες συµµετοχές µαθητών 

άλλων σχολείων για την εισαγωγή στο Λύκειο, καµία προετοιµασία ή έστω 

γνώση του αντικειµένου, χαοτική καταφυγή σε εξωσχολική εκπαίδευση και 

φροντιστηριακά µαθήµατα υποβοήθησης µε άγνωστο πλάνο, εξετάσεις 

νεοεισφερόµενες,  οι οποίες ακόµη και εάν θεµελιωθούν στην κατά το 

δυνατόν αρτιότερη σύλληψη και δυνατότητα αξιολόγησης, εκτιθέµενες στην 

απτή πραγµατικότητα, θα ανασύρουν από το πλήθος των µαθητών τυχαίες, 

στιγµιαίες  και ευκαιριακές αποδόσεις. Ο αποκλεισµός, επί τη βάσει 

δοκιµασίας υπό τις ανωτέρω συνιστώσες, καθίσταται ακόµη πιο άδικος και 

σκληρός, ενώ ούτε η επιτυχία, ούτε η αποτυχία, ούτε η επιλογή, ούτε η 

απόρριψη υπηρετεί το πνεύµα του νόµου, πλην µόνον ανακατανέµει 

περιστασιακά το µαθητικό δυναµικό του σχολείου, µε σοβαρές απώλειες 

µόνον  για τους ήδη φοιτούντες µαθητές του Γυµνασίου που δεν 

εισήχθησαν. Στην πραγµατικότητα η πλειονότητα των τελευταίων θα 

εξοπλισθεί µε την επίσηµη αξιολόγηση του αποτυχόντος, σε ένα κρίσιµο 

και καθοριστικό για το µέλλον τους κοµβικό σηµείο. Είναι δε σηµαντικό να 

συνεκτιµηθεί ο παράγοντας <<παιδί>> , ιδιαίτερα όταν πιθανολογείται η 

κατάκτηση του πρώτου τίτλου αποτυχίας για τον µαθητή που µόλις 

ολοκληρώνει το Γυµνάσιο και επιδιώκει να δοκιµασθεί δυναµικότερα για 
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την κατάκτηση των στόχων του. Στον χρόνο αυτό που συνήθως απαιτεί 

ενθάρρυνση και προώθηση, κατά προκλητικά άνιση και άδικη µεταχείριση 

σε σχέση µε τους άλλους µαθητές της ιδίας βαθµίδας εκπαίδευσης, τα 

παιδιά αυτά,  θα χρεωθούν την επίσηµη πρώτη απόρριψη ή την –όπως θα 

εκληφθεί από πολλά εξ αυτών –πρώτη  πιστοποίηση ανικανότητας. Ο δε 

µαθητής,  αφενός µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ή 

ακριβέστερα απόρριψης, θα λειτουργεί υπό την απειλή µιας τέτοιας 

γενικευµένης ανατροπής που θα χρεωθεί στον ίδιο, αφετέρου µετά το πέρας 

αυτής και στην περίπτωση της µη εισαγωγής του, εκτός από το βάρος της 

προσωπικής του αποτυχίας, θα φέρει και αυτό της κατάρρευσης του 

οικογενειακού προγραµµατισµού και των επεκτάσεών της.   

 

Είναι κατάφωρα άδικο και αρνητικά καθοριστικό µε ανεπανόρθωτες 

επεκτάσεις για αυτούς τους µαθητές, την πρόοδο και την εξέλιξή τους, το 

ενδεχόµενο της πιθανής κατά τα ανωτέρω αρνητικής αξιολόγησης, αποτελεί 

δε, δεδοµένου ότι δεν τους παρέχεται δυνατότητα επιλογής ή αποφυγής 

του, απόλυτη οµηρία. 

  

Πέραν των ανωτέρω όµως, η επιβληθείσα συµµετοχή των εν λόγω 

µαθητών σε διαδικασία επιλογής τους  για την εισαγωγή τους στο Λύκειο, 

θέτει σε κίνδυνο και την εδραιωµένη οµαλότητα στην οικογενειακή, 

οικονοµική και ευρύτερη κοινωνική ζωή τους, στο µέτρο που  η µη 

εισαγωγή του µαθητή θα  επιφέρει σοβαρές αντανακλάσεις, εκτροπές και 

ακυρώσεις στους αντίστοιχους προγραµµατισµούς των οικογενειών τους. 

Σηµειωτέον ότι πολλές από τις οικογένειες των µαθητών αυτών, 

προκειµένου να  διευκολύνουν ή να καταστήσουν δυνατή την φοίτηση στα 

ανωτέρω σχολεία –τα µετά από επιλογή και όχι επί τη βάσει της κατοικίας 

καθορισθέντα ως σχολεία υπαγωγής των παιδιών τους-, προέβησαν σε 

ριζικές και ως επί τω πλείστον µόνιµες αλλαγές στη ζωή τους (αγορά 

ακινήτου, αλλαγή ή και αναστολή εργασίας, αλλαγή κατοικίας, ….), οι 

οποίες επέφεραν  κατ΄ επέκταση πλείστες άλλες µεταβολές στην όλη 

διάρθρωση της οικογενειακής, οικονοµικής και επαγγελµατικής τους 

κατάστασης. Οι οικογένειες αυτές τίθενται συγκυριακά σήµερα, κατά την 
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γνωστή σε όλους µας δυσχερή γενική κατάσταση, ενώπιον της 

επιπρόσθετης δυσµενούς αιφνιδιαστικής και αναπόφευκτης ανατροπής, η 

οποία επιφέρει  κατ΄ ακολουθία σοβαρούς τριγµούς και οδηγεί στην 

αποδυνάµωση, την αποδιοργάνωση και την εξουθένωσή τους. Η δε 

επιφόρτιση των οικογενειών µε την υπερπροσπάθεια της προετοιµασίας των 

µαθητών για τις επικείµενες εξετάσεις ή την δοκιµασία δεξιοτήτων και η 

συνακόλουθη καταφυγή τους σε εξωσχολική φροντιστηριακή εκπαίδευση, 

η οποία υπό τις σύγχρονες οικονοµικές περιστάσεις, προβάλει για τους 

περισσότερους εξ αυτών δυσθεώρητη,  καθιστά την όλη κατάσταση 

αδιέξοδη. 

   

Οι προαναφερθείσες επιπτώσεις και η βέβαιη καταβαράθρωση των 

µαθητών που φοιτούν σήµερα στις τρεις τάξεις των Προτύπων Πειραµατικών 

Γυµνασίων, αποτελούν τιµωρητικού χαρακτήρα µέτρα, αφενός για τους 

µαθητές, οι οποίοι όχι µόνον δεν υπέπεσαν σε κάποιο παράπτωµα, αλλά 

αντίθετα µη φυγοπονούντες, συµµετέχουν σε µια εκπαιδευτική διαδικασία 

των ιδιαίτερων αυτών σχολείων, που προϋποθέτει εγρήγορση και 

αδιάλειπτη προσπάθεια µε αυξηµένες απαιτήσεις και υψηλές προσδοκίες, 

αφετέρου για τους γονείς τους, οι οποίοι µε βάση την κατά το χρόνο της 

επιλογής του σχολείου ισχύον νοµικό καθεστώς, προέβησαν στην απόφαση  

αυτή µε ιδιαίτερη µέριµνα και επιµέλεια για τα παιδιά τους και συχνά µε 

θυσίες γι αυτό, στηριζόµενοι σε δεδοµένα εγγυηµένα από την πολιτεία, 

όπως την συνέχεια αυτής, την συνέπεια και ως προς το συγκεκριµένο θέµα 

την εξακολούθηση και κατ΄ ελάχιστον την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος 

ήτοι, όπως για κάθε άλλον µαθητή των λοιπών σχολείων, την αποφοίτηση 

από το συνδεδεµένο τότε µε το Γυµνάσιο Λύκειο. Η ως κύρωση µόνον 

λειτουργούσα δυσµενής αντιµετώπισή αµφοτέρων των ανωτέρω είναι άδικη, 

σκληρή, αλλά και αντίθετη µε  τις θεµελιώδεις αρχές και αξίες της 

ισότητας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και του σεβασµού 

αυτής και της αξίας του ανθρώπου και της προς όλους παροχής του 

αγαθού της παιδείας, ως ύψιστης αποστολής του Κράτους.  
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Είναι δε σηµαντικό, όσον αφορά στους µαθητές, να συνεκτιµήσουµε 

το γεγονός ότι η <<αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος>>, η οποία υπό την 

άµεση εφαρµογή του νέου νόµου επιβάλλεται κατ΄ ουσίαν αδιακρίτως εις 

τους φοιτούντες στις τρεις τάξεις των Προτύπων Πειραµατικών Γυµνασίων, 

µαθητές, αποτελεί ένα εκ των εσχάτων και βαρύτατων σχολικών 

πειθαρχικών ποινών. Είναι επίσης γνωστό, ότι θεωρείται απαραίτητη και 

προβλέπεται η συνδροµή ψυχολόγου για την διαχείριση από τον µαθητή 

τέτοιων συνεπειών και καταστάσεων. Είναι δε σαφώς βέβαιο, ότι ουδείς 

επεδίωξε τέτοια µεταχείριση και βαναυσότητα κυρίως κατά των µαθητών, 

πλην όµως η έλλειψη πρόθεσης δεν αρκεί,  αλλά απαιτείται η σε κάθε 

περίπτωση αποτροπή των ανωτέρω επιπτώσεων και η ίση αντιµετώπιση των 

µαθητών των τριών αυτών τάξεων µε τους λοιπούς µαθητές. Τούτο δε 

απλούστατα θα σήµαινε την επέκταση και για αυτούς –τους ήδη φοιτούντες 

µαθητές των Πρώτης, ∆ευτέρας και Τρίτης τάξεων των Προτύπων 

Πειραµατικών Γυµνασίων κατά την έναρξη εφαρµογής του νέου νόµου- της 

αναβολής εφαρµογής του νέου συστήµατος εισαγωγής στα Πρότυπα 

Πειραµατικά Λύκεια, είτε την  υπαγωγή τους σε εξαιρούµενες περιπτώσεις, 

οι οποίες άλλωστε ήδη προβλέπονται στο νόµο για τις προδιαληφθείσες 

στην αρχή του παρόντος κατηγορίες. 

 

Παράλληλα µε τα ανωτέρω, η υφιστάµενη στα Πρότυπα Πειραµατικά 

Γυµνάσια κατάσταση, επιδεινώνει την ανωτέρω δυσµένεια εις βάρος των 

µαθητών των τριών αυτών τάξεων εν σχέσει µε τις επαπειλούµενες 

δοκιµασίες επιλογής τους για την µετάβαση στο Λύκειο. Ειδικότερα στα εν 

λόγω Γυµνάσια παρατηρείται µια σοβαρή και διογκούµενη έλλειψη 

εκπαιδευτικού προσωπικού, δεδοµένου, ότι πολλοί εκ του συνόλου των 

εγκρίτων και αξιόλογων επιστηµόνων που επί έτη υπερβαίνουν του στόχους 

της παιδείας και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα αυτά σχολεία, έχουν εν τοις 

πράγµασι ωθηθεί υπό τα νέα δεδοµένα σε µεταθέσεις, αποσπάσεις, 

αποχωρήσεις και τρίτες επιλογές, αφήνοντας µη αναπληρώσιµο κενό πίσω 

τους. Οι δε καθηγητές των Προτύπων Πειραµατικών Γυµνασίων, οι οποίοι 

εξακολουθούν να ασκούν το ύψιστο λειτούργηµά τους στα ίδια σχολεία 

είναι επιφορτισµένοι δια νεοεφαρµοζόµενων µεθόδων και προγραµµάτων 
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διδασκαλίας –πιλοτικών- µε εγγενή προβλήµατα στην εφαρµογή και την 

διάρθρωσή τους, αλλά και µε πολλαπλές επιπρόσθετες δραστηριότητες 

εκτός προγράµµατος, τις οποίες άπασες σε συνδυασµό µε την έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδοµής είναι αδύνατον να αναπτύξουν βεβαίως µε τις 

αξιώσεις του κεκτηµένου επιπέδου των σχολείων και των ιδίων. Αποτέλεσµα 

των ανωτέρω είναι η ύπαρξη κενών ωρών για τους µαθητές, οι  

υπολειπόµενες των επιθυµητών ώρες ουσιαστικής εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, η µείωση της ουσιαστικής προσέγγισης της γνώσης και της 

διαδικασίας µάθησης, η  αδυναµία εµβάθυνσης και εξειδίκευσης των 

γνώσεων και η απόκλιση από την σταθερή και πάγια εκπαιδευτική 

δυναµική των σχολείων.  

 

Επιπροσθέτως η αποσπασµατική µέχρι σήµερα εφαρµογή του νέου 

νόµου για τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία γενικά, η έλλειψη 

διαγράµµατος, η ανάγκη ύπαρξης βασικών προτεραιοτήτων για την 

σταδιακή µετάβαση στο νέο σύστηµα, η αδυναµία ακόµη και κεντρικών 

αρµοδίων υπηρεσιών να ανταποκριθούν σε αιτήµατα, έτι δε και να 

παράσχουν ενηµέρωση για προκύπτοντα ζητήµατα, η πρόχειρη και 

περιστασιακή αντιµετώπιση των επιτασσόµενων αλλαγών, έχει 

δηµιουργήσει ένα κλίµα ασάφειας, ανασφάλειας, άγνοιας και χάους, υπό 

το οποίο είναι ανέφικτο να λειτουργήσει οµαλά το σχολείο. Επικρατεί ένα 

καθεστώς αναµονής εν όψει µεταβολών, διανθισµένο µε ευκαιριακές 

αλλαγές και µη συγχρονισµένες επεµβάσεις, το οποίο εκφεύγει του πεδίου 

τόσον του προϊσχύοντος όσο και του υπό εφαρµογή συστήµατος και δεν 

εντάσσεται πουθενά. 

 

Πρόδηλο καθίσταται, ότι η παρούσα κατάσταση, η οποία αφορά µόνο 

στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία, σε συνδυασµό µε την προεκτεθείσα 

υποβολή των ανωτέρω κατηγοριών µαθητών των Πρότυπων Πειραµατικών 

Γυµνασίων σε εξετάσεις για την εισαγωγή στο Λύκειο, θέτει αυτούς 

αποκλειστικά στην πλέον δυσχερή θέση, περάν της ανωτέρω ειδικής 

αρνητικής µεταχείρισης σε σχέση µε τους µαθητές όλων των λοιπών 

σχολείων, να αντιµετωπίζουν και την ελάχιστη ή υποτυπώδη, ενίοτε δε και 
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ελλείπουσα εκπαιδευτική συνδροµή και την σχεδόν ανύπαρκτη 

προετοιµασία για την δοκιµασία της επιλογής τους. Και αυτοί οι µαθητές, 

οι οποίοι ουδόλως ευθύνονται για ότι υφίστανται θα συναγωνισθούν τους 

µαθητές άλλων γυµνασίων, οι οποίοι έχουν αν όχι εξασφαλισµένη έναντι 

των πρώτων υπεροχή, τουλάχιστον σαφές και καταλυτικό προβάδισµα. 

 

∆έον όπως επισηµανθεί και η επίσηµη αναφορά σε διεξαγωγή των 

επίµαχων εξετάσεων εισαγωγής στο Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο µε βάση 

το σύστηµα ∆ιεθνούς Προγράµµατος Αξιολόγησης Μαθητών (PISA), το 

οποίο διερευνά και αξιώνει ενδεικτικά από το µαθητή ως προς τη γνώση και 

τη µάθηση υψηλό βαθµό ανάλυσης, ερµηνείας, χρήσης της γνώσης, 

επίλυσης προβληµάτων, δυνατότητας επιχειρηµατολογίας,  µελέτης και 

κατανόησης, δηλαδή ουσιαστική εντρύφηση στην µαθησιακή διαδικασία, η 

οποία δεν επαφίεται µόνον στο µαθητή, ο οποίος τυχόν θα µπορέσει να 

αντεπεξέλθει µόνο µε την προσωπική του µελέτη –είναι σαφές ότι δεν 

καλείται να ανασύρει αποθησαυρισµένες  γνώσεις -αλλά απαιτεί την 

κατάκτηση των µεθόδων και των συνιστωσών της µάθησης, τα οποία µόνον 

στην ολοκληρωµένη πλήρη και ενισχυµένη εκπαιδευτική διαδικασία 

δύνανται να καλλιεργηθούν. ∆ίχως όµως την στοιχειώδη κάλυψη 

υλικοτεχνικής υποδοµής και εν µέσω αναδιοργανώσεως και πολλών 

σωρευτικών και παράλληλα επιχειρούµενων νέων εφαρµογών και 

εγχειρηµάτων και µε ελλείπον το εκπαιδευτικό προσωπικό, µε κενές ώρες 

διδασκαλίας και ανυπαρξία πλέον κατεύθυνσης και στόχευσης, τα οποία 

ως προεξετέθη αντιµετωπίζει µόνον ο µαθητής των Προτύπων Πειραµατικών 

Σχολείων, είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

συγκεκριµένου συστήµατος αξιολόγησης, εκτοπιζόµενος εκ των πραγµάτων 

από τις εξετάσεις, αφού το αποτέλεσµα και δη η αδυναµία συναγωνισµού 

και η συνακόλουθη αποτυχία, καθίστανται βέβαιες. Άλλωστε το πρόγραµµα 

<<PISA>>, ανεξάρτητα από τους ανωτέρω αρνητικούς παράγοντες, 

κατατάσσει την χώρα µας στην χαµηλότερη κάτω του µέσου όρου επίδοση. 

Σε κάθε δε περίπτωση και ο παράγοντας αυτός –το σύστηµα αξιολόγησης- 

σε συνδυασµό µε την συντρέχουσα εκτεθείσα ανωτέρω κατάσταση στα 
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Πρότυπα Πειραµατικά Γυµνάσια αποτελεί αρνητική και άνιση µεταχείριση 

των µαθητών που φοιτούν σήµερον στις τάξεις αυτών.    

 

Καταληκτικώς ο νέος νόµος 3966/2011 περί <<Θεσµικού πλαισίου 

των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυσης Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις>>, σε ότι αφορά τα Πρότυπα  

Πειραµατικά Σχολεία, γεννά όραµα και ελπίδες για την παιδεία συνολικά, 

πλην όµως η εφαρµογή του θα πρέπει να τεθεί σε χρονικά πλαίσια που θα 

επιτρέψουν την οµαλή και ήπια µετάβαση στο νέο σύστηµα και την όσον 

αφορά ειδικά στους µαθητές των Πρώτης, ∆ευτέρας και Τρίτης Τάξεων των 

Πρότυπων  Πειραµατικών Γυµνασίων  -οι οποίοι θίγονται βάναυσα από την 

εξαίρεσή τους εκ των ευνοϊκών, µεταβατικών και ειδικών διατάξεων του 

νόµου που µεριµνούν για τους καταλαµβανόµενους υπ΄ αυτού λοιπούς  

ήδη φοιτούντες µαθητές των πρώην Πειραµατικών Σχολείων που ορίσθηκαν 

ως Πρότυπα Πειραµατικά-  αποτροπή της εξοντωτικής και άδικης εκδίωξής 

τους από το µέχρι προ της ψηφίσεως του νόµου Λύκειο υποδοχής τους, 

µέσω του θεσµού των νέων εξετάσεων ή δοκιµασίας δεξιοτήτων. 

  

Η όλη αυτή άνιση, άδικη, καταστροφική µεταχείριση των µαθητών 

των τριών τάξεων που φοιτούν σήµερα στα Πρότυπα Πειραµατικά Γυµνάσια  

µε σοβαρές συνέπειες για τους ίδιους και τις  οικογένειές τους, θα 

µπορούσε να αποφευχθεί πολύ απλά µε την τροποποίηση του ανωτέρω 

νόµου και πρόβλεψη της, για αυτές τις τρεις τάξεις, εξακολούθησης της 

µετάβασής τους στο συνδεδεµένο µε βάση τα προϊσχύοντα και εδικαιούντο 

του νέου νόµου Λύκειο υποδοχής τους, οπότε θα ολοκλήρωναν την 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως δικαιούνται και όλοι οι υπόλοιποι 

µαθητές των λοιπών σχολείων καθώς και όπως προϋπολόγισαν µε βάση 

ισχύοντες κατά την εισαγωγή τους στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση νόµους 

του Κράτους. Παράλληλα στον χρόνο αυτό θα ήτο πλέον δυνατή η σταδιακή 

προσαρµογή, η ήπια και επιτυχής µετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας, 

όπως αυτό διαγράφεται από τον ως άνω νόµο, η οποία αποκλειστικά 

εγγυάται την εκπλήρωση του βασικού σκοπού του.    
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Με γνώση της ιδιαίτερης ευαισθησίας Σας σε θέµατα που  άπτονται 

της προόδου, της πνευµατικής καλλιέργειας, της ανάτασης της παιδείας 

και της ανάδειξης του πολιτισµού µας, της σηµαντικής παρουσίας Σας στην 

πανεπιστηµιακή κοινότητα µε βαθιά γνώση των εκπαιδευτικών θεµάτων και 

του σθένος µε το οποίο υπερασπίζεστε τους στόχους Σας, ευελπιστούµε ότι 

θα κατανοήσετε το µέγιστο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ανωτέρω 

κατηγορίες µαθητών και θα µεριµνήσετε προκειµένου να αποσοβηθεί ο 

επικείµενος κίνδυνος για τα παιδιά, τις οικογένειές τους, αλλά και την 

ορθή εφαρµογή του νέου νόµου. 

 

                    Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2012 

                                          Μετά Τιµής 

 

Οι σύλλογοι Γονέων των  

Πρότυπων Πειραµατικών Γυµνασίων 

 

1. 2ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ 

2. Π. Π. Γ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

3. Π. Π. Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ     

4. Π. Π. Γ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ 

5. Π. Π. Γ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

6. 2ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ  

7. 1ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ 

8. Π. Π. Γ. ΙΩΝΙ∆ΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                         

9. Π. Π. Γ.  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  

10. ΜΕΙΚΤΟ Π. Π. Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  

11. Π. Π. Γ.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

12. Π.Π.Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

  

  

  

  

  

  

   


