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Μόνο το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας στη λίστα του Υπουργείο

Μόνο το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής εντάχτηκε τελικά στα Πρότυπα και όχι στα
Πειραματικά Σχολεία της Χώρας μετά τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία από
τη βουλή.

Όπως προκύπτει μάλιστα και από τα πρακτικά η συμπλήρωση του Γυμνάσιου της
Ζωσιμαίας στη λίστα με τα πρότυπα σχολεία έγινε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή
–συμπληρώθηκε στο επίσημο έγγραφο με στυλό-.

Την εξέλιξη αυτή την είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο υπουργός στη συνάντηση που είχε με τον
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και είναι το αποτέλεσμα των έντονων
αντιδράσεων και πιέσεων που είχαν ασκηθεί από πολλούς τοπικούς φορείς...

Μόνο που ψήφιση του νομοσχεδίου αφήνει την περιοχή μας με ένα μεγάλο κενό αλλά και
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πολλές απορίες για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε το Υπουργείο να συμπεριλάβει για
ιστορικούς λόγους ορισμένα σχολεία στα πρότυπα κι άλλα όχι.

Από εκπαιδευτικής άποψης η απόφαση να «προτυποποιηθεί» το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας
αλλά όχι το Λύκειο ουσιαστικά δεν έχει κανένα όφελος και νόημα καθώς δεν θα υπάρχει η
φυσική συνέχεια των σπουδών σε ένα Πρότυπο Γυμνασίο σε αντίστοιχο Λύκειο.

Από την άλλη εφόσον το Υπουργείο παραδέχτηκε ότι η Ζωσιμαία Σχολή αξίζει και πρέπει
για ιστορικούς λόγους όπως άλλα σχολεία ανά τη Χώρα να βρίσκονται στη λίστα με τα
πρότυπα, είναι απορίας άξιο γιατί μόνο το Γυμνάσιο θα έχει αυτή την «τιμή» και όχι το
Λύκειο.

Άλλωστε η Ζωσιμαία Σχολή, τουλάχιστον για όσους γνωρίζουν, θεωρείται ενιαία, ειδικά για
λόγους ιστορικούς.

Αυτό άλλωστε τόνιζε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στην απόφαση που είχε λάβει
και με την οποία ζητούσε να ενταχτεί και το Λύκειο της Ζωσιμαίας στα Πρότυπα.

Εξάλλου η Ζωσιμαία, από το 1828 ως το 1985 που ίσχυσαν οι διατάξεις του νόμου 1566
λειτούργησε ως Πρότυπο Σχολείο. Κατόπιν, εξαιτίας μιας αβλεψίας υπηρεσιακών
παραγόντων του υπουργείου, ως Πειραματικό λειτούργησε μόνο το Γυμνάσιο αλλά όχι το
Λύκειο της Ζωσιμαίας, που λειτούργησε ως Γενικό Λύκειο. Επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου
αποφασίστηκε και το Λύκειο να ενταχθεί στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Με την απόφαση της νέας κυβέρνησης για διαχωρισμό των Προτύπων από τα Πειραματικά,
η Ζωσιμαία παρουσιάστηκε μεταξύ όσων θα ορισθούν ως Πρότυπα. Αυτό έλεγε η απόφαση
του Τάσου Κουράκη στις 5/3.

Τελικά όμως αυτό άλλαξε. Αρχικά η Ζωσιμαία έμεινε εκτός σχεδιασμού για ενταχτεί εν
τέλει μόνο το Γυμνάσιο στη λίστα των Πρότυπων σχολείων.
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Οι παλινωδίες αυτές κάνουν πολλούς να απορούν για το ποίοι είναι εκείνοι που άσκησαν
πολιτική πίεση στον Υπουργό προκείμενου να αλλάξει μια απόφαση που είχε πάρει ο ίδιος
αρχικά.

Πάντως εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι αυτοί που δεν ήθελαν το Πειραματικό Λύκειο
στα Γιάννινα κίνησαν όλες τις «άκρες» που διαθέτουν στην κυβέρνηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ασκήθηκαν
πιέσεις κι από τοπικούς βουλευτές ώστε το Πειραματικό Λύκειο να μπει οριστικά στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας...

Αν κάτι τέτοιο ισχύει τότε σίγουρα θα πρέπει να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις καθώς
όλο το προηγούμενο διάστημα ελάχιστοι ως κανένας τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν
ξεκαθάρισε τη θέση του.

Αντίθετη η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων

Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων πάντως με απόφαση του Δ.Σ. της δηλώνει πλήρως αντίθετη στην ίδρυση
νέων πρότυπων και πειραματικών σχολείων θεωρώντας ότι πρόκειται για ελιτίστικα
σχολεία που διαχωρίζουν τους μαθητές. Όπως αναφέρει στην απόφασή του το Δ.Σ. της
ΕΛΜΕ η μέχρι τώρα λειτουργία των πειραματικών σχολείων δεν ανταποκρίθηκε στους
στόχους τους κάτι που σημαίνει πως είναι απαραίτητο να ανασυγκροτηθούν, συνδεμένα με
τα πανεπιστήμια, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες της εκπαιδευτικής
έρευνας και της εφαρμογής της.
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