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Αθήνα, 13 Μαΐος 2022
Επίκαιπη Επώηηζη
Ππορ Υποςπγό Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων
Θέμα: Υπέπογκη ύλη ηελεςηαία ζηιγμή ζηιρ πποαγωγικέρ εξεηάζειρ ηων
ηάξεων ηος Λςκείος εν μέζω πανδημίαρ
Λίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ, ε ‘ηξάπεδα ζεκάησλ’ γηα ηνπο
καζεηέο Λπθείνπ αθόκα δηακνξθώλεηαη. Μεηά από δύν ρξόληα θιεηζηά ζρνιεία θαη ηελ
πιένλ αθαηάιιειε δηαδηθαζία ηεο ηειεθπαίδεπζεο θη ελώ θέηνο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ησλ ζρνιηθώλ ηκεκάησλ ππνιεηηνύξγεζε ιόγσ ηνπ παξάινγνπ πγεηνλνκηθνύ πξσηνθόιινπ,
πνπ πξνέβιεπε ην θιείζηκν ηνπ ηκήκαηνο, κόλν εάλ λνζνύζε ηαπηόρξνλα ην 50% ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ +1, ην ππνπξγείν απνθάζηζε όηη είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα εθαξκόζεη ηελ
‘ηξάπεδα ζεκάησλ’ θαη λα απμήζεη ηελ ύιε.
Γηα παξάδεηγκα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε Β’ Λπθείνπ, πξηλ θαη κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα
έσο ηηο 6 Μαΐνπ, πξνθύπηνπλ πξνζζήθεο ζηελ ‘ηξάπεδα’ λέσλ ζεκάησλ ζε εμεηαδόκελα
καζήκαηα σο εμήο: Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο 79 λέα ζέκαηα, Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο 28
λέα ζέκαηα, Γεσκεηξία Γεληθήο Παηδείαο 36 λέα ζέκαηα, Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνύ 46 λέα
ζέκαηα, Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ 26 λέα ζέκαηα, Λαηηληθά Πξνζαλαηνιηζκνύ 26 λέα
ζέκαηα, Αξραία Πξνζαλαηνιηζκνύ 9 λέα ζέκαηα. Όκσο ππάξρεη θαη ζπλέρεηα κε 2ε
πξνζζήθε ζην δηάζηεκα 6 έσο 10 Μαΐνπ, σο εμήο: Γεσκεηξία Γεληθήο Παηδείαο 75 λέα
ζέκαηα, Άιγεβξα Γεληθήο Παηδείαο 9 λέα ζέκαηα, Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο 6 λέα ζέκαηα,
Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνύ 50 λέα ζέκαηα, Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ 49 λέα ζέκαηα,
Λαηηληθά Πξνζαλαηνιηζκνύ 5 λέα ζέκαηα.
Οη θαζεγεηέο θαη νη θαζεγήηξηεο κέζσ ησλ ΔΛΜΔ, νη Σύιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ζε
όιε ηε ρώξα αθόκα θαη Γεκνηηθά Σπκβνύιηα δεηνύλ ηε κείσζε –αλαδηάξζξσζε ηεο ύιεο ησλ
παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ, ηεο Α’ θαη Β’ ιπθείνπ, ηε κε εθαξκνγή ηεο ‘ηξάπεδαο ζεκάησλ’, ηελ
θαηάξγεζε ηεο ‘Διάρηζηεο Βάζεο Δηζαγσγήο’ ζηα Παλεπηζηήκηα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο θεηηλέο
εμεηάζεηο. Ωζηόζν ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ εκκέλεη λα απαηηεί ηελ νινθιήξσζε ηεο
ύιεο ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Τξάπεδαο Θεκάησλ. Δκκέλεη όηη δε
ζπκβαίλεη ηίπνηα θαη όηη νη ζπλζήθεο είλαη θαλνληθέο.
Επωηάηαι η Υποςπγόρ:
1. Πνηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εμππεξεηεί ε εθαξκνγή, ζην παξά πέληε, κηαο επξείαο νκάδαο
λέσλ ζεκάησλ, ηελ νπνία νη καζεηέο δελ έρνπλ ην ρξόλν, πιένλ, λα δηαρεηξηζηνύλ, ιίγεο
κέξεο πξν ησλ εμεηάζεσλ ηνπο;
2. Θα θαηαξγήζεηε ηελ ‘ηξάπεδα ζεκάησλ’ θαη ζα κεηώζεηε ηελ εμεηαζηέα ύιε έζησ θαη
ηώξα;
Ο επωηών Βοςλεςηήρ
Κπίηων Απζένηρ

