
Με την ματιά ενός μαθητή
Πολλάκις έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις σχετικά με τηδημιουργία του 

λεγόμενου "νέου λυκείου" το οποίο εισερχόμενο τόσο βίαια στην καθημερινή ζωή 
των εφήβων, αποσχολεί σε μεγάλο βαθμό το ευρύ κοινό και γεννά εύλογα 
ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του. Είναι αποδεκτό πως κάθε 
μεταρρύθμηση η οποία ουσιαστικά με την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αξιολογείται συνεχώς από την πλευρά τους και κρίνεται καθημερινά από 
τους ίδιους. Άλλωστε, οι μαθητές είναι οι μόνοι που γνωρίζουν επακριβώς ποια είναι 
τα τρωτά της σημεία, πού οφείλει να τροποποιηθεί αλλά πού αξίζει να επιδοκιμαστεί. 
Το κλίμα που  επικρατεί, ωστόσο, στις μέρες μας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μιας και η προχειρότητα κάτω απο την οποία δημιουργήθηκε 
και συνεχίζει να αλλάζει το "νέο λύκειο" γεμίζει με αβεβεαιότητα τους μαθητές 
επηρεάζοντας αρκετά την ψυχολογία τους. Οι τελευταίοι βιώνουν πρωτόγνωρα, για 
την ηλικία τους, συναισθήματα τα οποία είναι επιβεβλημένο να διερευνηθούν 
παρακάτω. 

Είναι γεγονός πως η παιδική και εφηβική ηλικία αποτελεί μια ιδιαίτερη 
περίοδο στη ζωή του ανθρώπου κατά την οποία συντελούνται σημαντικές αλλαγές 
τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα του. Ο ίδιος αναπτύσσεται με ραγδαίους 
ρυθμούς, ενώ έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με διαφορετικές καταστάσεις και 
προβλήματα από τα οποία αντλεί πολύτιμες εμπειρίες. Παράλληλα είναι απαραίτητο 
σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία, να διαμορφώσει την προσωπικότητά του, να οξύνει 
το πνεύμα του, να διευρύνει τις γνώσεις του και να σφυρηλατήσει το χαρακτήρα του 
με υψηλά ιδανικά και ηθικές αξίες. Ο σχεδιασμός ωστόσο του "νέου λυκείου", όντας 
ακόμη σε πειραματικό και πρώιμο στάδιο,δημιουργεί έντονα αισθήματα ανασφάλειας 
στους μαθητές που αγνοούν βασικά του στοιχεία. Για παράδειγμα, οι μαθητές της β' 
λυκείου δε γνωρίζουν ακόμη την ύλη στην οποία θα εξεταστούν στη γ' λυκείου, ενώ 
μέχρι πρότινος δεν είχαν γνώση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Η 
αίσθηση, λοιπόν, του άγνωστου που κατακλύζει τους εφήβους καθιστά το "νέο 
λύκειο" αγχωτικό και  ουσιαστικά ανολοκλήρωτο.  

Συγχρόνως η αβεβαιότητα που παρουσιάζεται γενικότερα σε συνδιασμό με 
την αδιαφορία πολλών από τους μεγαλύτερους να βοηθήσουν τους εφήβους να 
βαδίσουν σε στέρεα μονοπάτια, έτσι ώστε να λάβουν τις καταλληλότερες αποφάσεις  
για το μέλλον τους, γεμίζει τους τελευταίους με επιπλέον άγχος, πίεση και στρες, 
ταυτόχρονα, αισθάνονται  απογοήτευση, οργή και αποστροφή για το σχολείο και τον 
παιδευτικό του ρόλο. Αυτό διότι νιώθουν ότι δε γνωρίζουν τους όρους του 
παιχνιδιού και πιέζονται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις, χωρίς να γνωρίζουν 
σημαντικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η εξεταστέα ύλη. 

Είναι αδύνατο ωστόσο με αφορμή, μάλιστα, και την κατάργηση της τράπεζας 
θεμάτων καθώς και τον βαθμό της α' και β' λυκείου ως βαθμού πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση,να μην αναφερθούμε στην οφθαλμοφανή ικανοποίηση που 
ένιωσαν οι μαθητές στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης. Θεωρείται γνωστό πως τόσο 
η τράπεζα θεμάτων όσο και ο βαθμός πρόσβασης  επέτειναν το άγχος τους και 
οδηούσαν σε ακραίες περιπτώσεις στην υπερκόπωσή τους. Η υπερβολική τους 
κούραση έγκειται, χωρίς αμφισβήτηαη, στον βαρύ και συνάμα περιττό φόρτο 
εργασίας που εισήγαγαν τα δύο προαναφερθέντα μέτρα. Συγκεκριμένα, τα ίδια 
εκτίναξαν τη διδακτέα ύλη και οδήγησαν στη σταδιακή  απαξίωση της εκπαιδευτική 
διαδικασία στην τάξη μιας και τα θέματα  των εξετάσεων  απλά κληρώνονταν χωρίς 
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να έχει ληφθεί υπόψη η ύλη που δίδαξε ο εκάστοτε καθηγητής στους μαθητές.
Κλείνοντας, τα μέτρα αυτά αποτελούν πλέον παρελθόν, οπότε οι έφηβοι 

αποφορτίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με συνέπεια να τους δίνεται η δυνατότητα να 
επικεντρωθούν σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Αυτά δεν είναι άλλα από την απόκτηση 
γνώσεων και εμπειριών,  την κοινωνικοποίησή τους και τη διαμόρφωση μιας υγειούς 
και σωστά δομημένης προσωπικότητας. Αν και βέβαια απαιτούνται πολλά ακόμη 
βήματα για να καταστεί το λεγόμενο "νέο λύκειο" αποτελεσματικό, τα πρόσφατα 
δείγματα γραφής καθώς και οι διαθέσεις για νέες φιλικές για το μαθητή αλλαγές  
αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα για τη συνέχεια

Αλέξανδρος Κουνιατσιώτης, 
       Α' Λυκείου 
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