
Με αθνξκή ηελ πξόηαζε κεηαηξνπήο ηνπ 6
νπ

 Γπκλαζίνπ ζε  Πεηξακαηηθό. 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα γηλόκαζηε κάξηπξεο ηεο πξνζπάζεηαο επέθηαζεο ηνπ ζεζκνύ ησλ Πξνηύπσλ θαη 

Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ ζε όιε ηελ ρώξα. ε πνιιέο πεξηνρέο ππάξρνπλ δηακαξηπξίεο από γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε νη ζύιινγνη δηδαζθόλησλ όισλ ησλ Γπκλαζίσλ  ηνπνζεηνύληαη 

αξλεηηθά ζηε κεηαηξνπή ησλ ζρνιείσλ ζε πεηξακαηηθά. Η δηεπζύληξηα Εθπαίδεπζεο ΔΔΕ Έβξνπ 

παξαβιέπνληαο ηηο αξλεηηθέο απηέο απνθάζεηο όισλ ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ ησλ γπκλαζίσλ θαηέζεζε 

αίηεκα ίδξπζεο πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζην 6
ν
 Γπκλάζην, αγλνώληαο ηελ αξλεηηθή 

απόθαζε θαη ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Η πξαθηηθή ηνπ «απνθαζίδνπκε θαη 

δηαηάζζνπκε» πνπ  απηνβνύισο αθνινύζεζε ε ΔΔΕ, είλαη βγαικέλε από ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο θπβέξλεζεο θαη δείρλεη θαζαξά ηελ "παηδαγσγηθή" ηνπ απηαξρηζκνύ, ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ γξάθσ ζηα παιηά κνπ ηα παπνύηζηα ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ πιιόγσλ 

Δηδαζθόλησλ. 

Αλαξσηηόκαζηε ηη είδνπο "πεηξακαηηθά" ζα ζηήζνπλ κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη κάιηζηα κέζα ζηελ 

παλδεκία. Γηαηί δελ έρνπλ γίλεη γλσζηά επξύηεξα πνηεο είλαη νη θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεηξακαηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ γίλεη σο ηώξα; Μήπσο είλαη  ε θαηάξγεζε ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ από  iPad, όπσο πξνβιέπεη πξόγξακκα πνπ πινπνηείηαη απηή ηε ρξνληά ζηα Πεηξακαηηθά 

Δεκνηηθά; 

Να ππελζπκίζνπκε όηη ζηα Πξόηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία κεηαμύ άιισλ ηζρύνπλ θαη ηα παξαθάησ βαζηθά, 

γηα λα γλσξίδνπλ όινη ηη πξνσζνύλ νη επηκειείο αλά ηελ επηθξάηεηα δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο είηε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο είηε ηεο Δεπηεξνβάζκηαο ζην όλνκα ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ. 

1. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ΥΑΝΟΤΝ ηελ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ηνπο ζέζε (άξζξν 19 παξ.15 

ηνπ Ν.4692/2021).Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα Πξόηππα - Πεηξακαηηθά ρνιεία ζα ηνπνζεηνύληαη όρη κε 

νξγαληθή ζέζε αιιά επί ζεηεία. 

2. Απνδέρνληαη ηελ αηνκηθή αμηνιόγεζή ηνπο θαη ηελ επηρεηξνύκελε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ απνξξίθζεθε από ηνλ θιάδν κε πνζνζηό άλσ ηνπ 90%. 

Δειαδή, ζα αμηνινγείηαη ην θάζε ζρνιείν κε βάζε δείθηεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απόδνζήο ηνπ όπσο γηα 

παξάδεηγκα νη βαζκνί, ε πξόζβαζε ζηα ΑΕΙ, νη πξνγξακκαηηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο, νη εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο θιπ. Όκσο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη ν έιεγρνο θαη νη βαζκνί ησλ εμεηάζεσλ, αιιά 

είλαη ε νιόπιεπξε κόξθσζε - γλώζε γηα ηνπο καζεηέο, ε νκαιή θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ε 

δηαπαηδαγώγεζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ κε θξηηήξην ηελ θνηλσληθή πξόνδν θαη επεκεξία. Σν παηδαγσγηθό 

έξγν δελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε δείθηεο θαη θνπηάθηα!!! Φπζηθά, ε έθζεζε απόδνζεο ηνπ ζρνιείνπ 

(εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε) ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, έηζη γηα λα κπνξεί 

ν θαζέλαο λα μέξεη αλ απηό ην ζρνιείν είλαη “θαιό” ή όρη ή αλ ην δηπιαλό ΠΠ είλαη “θαιύηεξν” θιπ... 

  3.Υάλεηαη ε έλλνηα ηνπ ζρνιείνπ ηεο γεηηνληάο. Η επηινγή ησλ καζεηώλ δελ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε 

δηεύζπλζε θαηνηθίαο αιιά κε θιήξσζε. ηα ζρνιεία πνπ ζα γίλνπλ Πξόηππα - Πεηξακαηηθά επνκέλσο 

θαηαξγνύληαη ηα γεσγξαθηθά όξηα ηεο πεξηνρήο ηνπο, ράλνληαο ηε ρσξνζέηεζή ηνπο σο πξνο ην καζεηηθό 

δπλακηθό ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Γίλεηαη ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ ζηηο όκνξεο ζρνιηθέο κνλάδεο, 

κε ηηο όπνηεο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγία ησλ κεηαθηλνύκελσλ καζεηώλ, ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηαδηθαζία, 

αιιά θαη ζηνλ νηθνγελεηαθό πξνγξακκαηηζκό. 



4. Σα ζρνιεία απηά ζα δηνηθνύληαη από κηα εηδηθή, παλίζρπξε Δηνηθνύζα Επηηξνπή (ΔΕΠΠ). Η ΔΕΠΠ 

πνπ δηνξίδεηαη εμ νινθιήξνπ από ην ππνπξγείν, κεξηκλά "γηα ηελ πξνζέιθπζε δσξεώλ, ρνξεγώλ θαη θάζε 

είδνπο παξνρώλ" θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

5. Δηδαθηηθό σξάξην ζε ακθηζβήηεζε. Με απόθαζε ηνπ ππνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ 

εθδίδεηαη κεηά από εηζήγεζε ηεο ΔΕΠΠ, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ην δηδαθηηθό σξάξην ησλ 

ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Π. . θαη ΠΕΙΡ. . (παξάγξαθνο 23 ηνπ Άξζξνπ 19). 

6. Σέινο, γηα ηα ζρνιεία απηά ζεζκνζεηείηαη ε πξνζέιθπζε ρνξεγώλ (άξζξν 23), ε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ, 

ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ, πιιόγσλ Απνθνίησλ, αιιά θαη εμσζρνιηθώλ "πξνζσπηθνηήησλ" κέζσ ηνπ 

πκβνπιίνπ ζηήξημεο ηνπ ζρνιείνπ (Άξζξν 22)». 

Σε ζηηγκή πνπ ην ΤΠΑΙΘ, δελ παίξλεη θαλέλα κέηξν γηα λα κείλνπλ ηα ζρνιεία αλνηρηά θαη αζθαιή, κε 

ρηιηάδεο καζεηέο θιεηζκέλνπο ζην ζπίηη ηνπο εδώ θαη κήλεο, κε ηεξάζηηεο επηπηώζεηο από όιε απηή ηελ 

θαηάζηαζε ζηνπο καζεηέο καο (εθπαηδεπηηθά, ςπρνζπλαηζζεκαηηθά θ.α.) πξνρσξά ζηε κεηαηξνπή ζρνιείσλ ζε 

πξόηππα θαη πεηξακαηηθά. 

Η πξνζπάζεηα γελίθεπζεο ησλ Πξόηππσλ θαη Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ δελ είλαη μεθνκκέλε από ηελ ππόινηπε 

αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. πλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε δηαθνξνπνίεζε, ε 

πνιπθαηεγνξηνπνίεζε, ε δεκηνπξγία ζρνιείσλ πνιιώλ ηαρπηήησλ. Δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αλαγθαία 

αλαβάζκηζε γηα όια ηα ζρνιεία αλεμάξηεηα από ηελ πεξηνρή, ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηε 

ζύλζεζε καζεηηθνύ πιεζπζκνύ. 

Ο βαζηθόο ξόινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δε ζα πξέπεη λα ππνβαζκίδεηαη ζηελ «εθπαίδεπζε ησλ ιίγσλ 

άξηζησλ καζεηώλ», αιιά λα είλαη ε αλύςσζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ αλεμαηξέησο όισλ ησλ παηδηώλ 

αλεμάξηεηα από ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε θπιή, ην ρξώκα θαη ηε ζξεζθεία. Απηή πξέπεη λα είλαη ε 

πξαγκαηηθή πξόθιεζε ηνπ θάζε ζρνιείνπ θαη ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηνλ ηνκέα απηό ρξεηάδεηαη 

ζηήξημε θαη βνήζεηα, νη νπνίεο δελ δίλνληαη. Απνηειεί κεγάιε ππνθξηζία ηνπ Υπ. Παηδείαο όηαλ κεηά από 

έλα ρξόλν παλδεκίαο έρεη πξαγκαηηθά αθήζεη ρηιηάδεο ζρνιεία, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

θπξηνιεθηηθά ζηελ ηύρε ηνπο, ρωξίο θαλέλα νπζηαζηηθό κέηξν, λα κηιά γηα «αξηζηεία» ηωλ ιίγωλ. 

                                                                                                   Αιεμαλδξνύπνιε  22/4/2021 


