
 

1 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

των Γονέων και Κηδεµόνων 

του 2ου Προτύπου Πειραµατικού Γυµνασίου Αθήνας 
 

• Επειδή η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία 

(ΠΠΣ), όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο, γεγονός που 

αποδεικνύεται από τον εκθετικά αυξανόµενο αριθµό παιδιών που χρόνο µε 

τον χρόνο προσέρχονται για εξετάσεις σε αυτά, 

• επειδή τα ΠΠΣ, µέσω της ποιοτικής αξιολόγησης του παραγόµενου 

εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών αλλά και των µαθητών, δηµιουργούν 

συνθήκες αξιοποίησης και διάχυσης της καλής αυτής πρακτικής σε όλη την 

εκπαίδευση (ηµερίδες, συνέδρια, καινοτόµα προγράµµατα, κ.ά.), 

• επειδή εµείς οι γονείς και τα παιδιά µας οικειοθελώς επιλέξαµε να είµαστε σε 

αυτό το σχολείο, διεκδικώντας υψηλού επιπέδου δηµόσια εκπαίδευση, 

ανεξάρτητα από τη δοκιµασία και την προσπάθεια που αυτή προϋποθέτει, 

• επειδή στο σχολείο µας φοιτούν παιδιά από όλες τις κοινωνικές τάξεις, µεταξύ 

των οποίων και 17% παιδιά µεταναστών, 

• επειδή η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα όφειλε να έχει λάβει σοβαρά 

υπόψη της αυτήν την τάση της κοινωνίας, αυξάνοντας τα 60 ΠΠΣ της χώρας 

(σε σύνολο 12.734 σχολείων), προκειµένου ολοένα και περισσότερα παιδιά να 

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, εφόσον τα ίδια και οι γονείς τους το 

επιθυµούν, 

• επειδή, τέλος, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το εκπαιδευτικό 

σύστηµα της χώρας είναι πολλά και εξαιρετικά σύνθετα, όπως καταγράφονται 

στο 10ο εδάφιο των γενικότερων σχολίων του ∆ελτίου Τύπου του ΥΠΟΠΑΙΘ 

στις 25/2/2015, και απαιτούν, όπως αναφέρεται, ήρεµο περιβάλλον και 

νηφάλια αντιµετώπιση, 

Ε µ ε ί ς 

οι Γονείς και Κηδεµόνες των παιδιών που φοιτούν 

στο 2ο Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθήνας 
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επισηµαίνουµε ότι η σπουδή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να 

καταργήσει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο αντίκειται στη γενική εκπαιδευτική αρχή που 

υπαγορεύει ότι δεν είναι δυνατόν να προκύπτουν αλλαγές στο µέσον της σχολικής 

χρονιάς. 

Επιπλέον, έρχεται σε αντίθεση µε τις προγραµµατικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού: 

«Η νέα Κυβέρνηση θα ξεκινήσει έναν µεγάλο και ουσιαστικό διάλογο για την αλλαγή 

ολόκληρου του θεσµικού πλαισίου και των τριών βαθµίδων, που πάσχει βαθύτατα. 

Αυτό θα το πράξει σε ορίζοντα τετραετίας. Τίποτα στον χώρο της Παιδείας δεν 

πρόκειται να γίνει µε αιφνιδιασµούς και εκπλήξεις, αλλά µε διάλογο και µε 

συναινέσεις». 

Σύµφωνα µε όσα προηγήθηκαν: 

• Στηρίζουµε τον θεσµό των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων και 

δηλώνουµε την αντίθεσή µας στην πρόθεση να καταργηθεί το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο λειτουργίας τους. 

• Ζητούµε από την ηγεσία του υπουργείου, την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 

κόµµατα της Βουλής να στηρίξουν τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία, καθώς 

και το ισχύον θεσµικό πλαίσιό τους. 

• Είµαστε θετικά διακείµενοι σε µελλοντικές βελτιώσεις, έπειτα από 

αξιολόγηση, και από διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς. 

• Επιθυµούµε τα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία να συνεχίσουν να αποτελούν 

ενιαίο και διαρκώς διευρυνόµενο δίκτυο, να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν 

προγράµµατα και συµπεράσµατα, να διαχέουν την εµπειρία τους στα 

υπόλοιπα δηµόσια σχολεία, να παραµένουν ανοιχτά στην κοινωνία. 

• Ζητούµε οι µαθητές και οι µαθήτριες που έχουν εισαχθεί σε αυτά τα σχολεία 

να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο αντίστοιχο Λύκειο. 

• ∆ιεκδικούµε υψηλού επιπέδου δηµόσια δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά, 

στηρίζοντας την άνοδο του επιπέδου της παρεχόµενης εκπαίδευσης και 

επιδιώκοντας την επίλυση προβληµάτων που χρονίζουν και ταλαιπωρούν την 

Παιδεία (χρηµατοδότηση, ποιότητα βιβλίων, υλικοτεχνική υποδοµή). 
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Τις επόµενες µέρες σκοπεύουµε να προχωρήσουµε: 

• Σε συγκέντρωση των ∆Σ των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων των ΠΠΣ, µε 

στόχο τον συντονισµό τής από κοινού δράσης µας. 

• Σε συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία, µε τα κόµµατα της Βουλής και, 

κυρίως, µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα. 

• Την αποστολή ∆ελτίου Τύπου στα ΜΜΕ. 


