
Πιο γρήγορα καλύπτεται υέτος η ύλη 

Για τοσς μαθητές της Β' και Γ' Λσκείοσ  
 

Ρεπορτάζ ουία Σσεντελιέροσ 
Πην ζύληνκα από ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά θαίλεηαη όηη θαιύπηεηαη θέηνο ε ύιε ησλ καζεκάησλ 

ηεο Β' θαη ηεο Γ' ηάμεο ζε ιύθεηα ηνπ λνκνύ Ηξαθιείνπ. Ωζηόζν, απηό δε ζεκαίλεη όηη δελ παξαηεξνύληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο από ζρνιείν ζε ζρνιείν· θάηη πνπ αλακέλεηαη λα πάξεη ζαθή εηθόλα ηνπο δύν επόκελνπο 

κήλεο.  
Πξόβιεκα ππάξρεη ήδε ζηελ Ιζηνξία γεληθήο παηδείαο ηεο Β' Λπθείνπ. Έλα πξόβιεκα ην νπνίν πξέπεη λ' 

αληηκεησπηζηεί άκεζα, γηαηί ηνλ Ινύλην νη καζεηέο ζα θιεζνύλ λα γξάςνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 

απαληώληαο ζε ζέκαηα, από θεθάιαηα πνπ ελδερνκέλσο λα δηδαρζνύλ θάησ από ην θαζεζηώο ηεο πίεζεο 

ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  
Τηο πξνεγνύκελεο κέξεο ζπγθεληξώζεθε απ' όια ηα Λύθεηα ηνπ λνκνύ θαη εζηάιε ζην αξκόδην ηκήκα ηνπ 

ππνπξγείνπ Παηδείαο ιίζηα κε ην ζεκείν ηεο ύιεο, όπνπ βξίζθνληαλ ηα ζρνιεία κέρξη ηηο 22 Γεθεκβξίνπ. 

Σύκθσλα κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνύ Ηξαθιείνπ Παληειή 

Μπηθάθε, από θαλέλα Λύθεην ηνπ λνκνύ δελ αλαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε 

ηεο δηδαθηέαο-εμεηαζηέαο ύιεο ηεο Β' θαη ηεο Γ' ηάμεο. Απηό νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν, όπσο αλαθέξεη ν 

ίδηνο, ζην γεγνλόο όηη θέηνο δε ζεκεηώζεθε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, αθνύ νη θελέο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαιύθζεθαλ πνιύ λσξίηεξα ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο ρξνληέο.  
Καζπζηέξεζε ζηελ θάιπςε ηεο ύιεο, σζηόζν, θέηνο, όπσο θαη ην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο, εληνπίδεηαη 

ζηελ Ιζηνξία γεληθήο παηδείαο ηεο Β' Λπθείνπ. Ο θηιόινγνο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ Νέαο Αιηθαξλαζζνύ 

Θαλάζεο Κνξλειάθεο αλαθέξεη όηη ην πξόβιεκα κε ην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ηεο Β' Λπθείνπ εζηηάδεηαη ζην 

γεγνλόο όηη ε ύιε έρεη κεγάιε έθηαζε, θαζώο θαιύπηεη κηα κεγάιε ηζηνξηθή πεξίνδν, από ηηο αξρέο ηνπ 

7νπ κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα.  
Τν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ώξεο πνπ ράζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο εμαηηίαο ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγεί πξόβιεκα σο πξνο ηελ έγθαηξε θάιπςε ηεο ύιεο. «Τν 

ζρνιείν καο, ιέεη ν ίδηνο, είλαη αξθεηά κπξνζηά σο πξνο ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, 

αιιά παξ' όια απηά, αλ δε ραζνύλ ώξεο ζα ηειεηώζνπκε νξηαθά πξηλ ην Πάζρα. Σηε Γ' ηάμε αληίζεηα, δελ 

είλαη ηόζν πηεζηηθό ην πξόγξακκα, αθνύ κέρξη ην Πάζρα νινθιεξώλεηαη άλεηα ε ύιε».  
 

Η Τλη σε στολεία τοσ νομού Ηρακλείοσ 

Αλ θαη μεθίλεζαλ θαλνληθά κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα καζήκαηα ζην 3ν Δληαίν Λύθεην 

Ηξαθιείνπ, ε δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ Σνθία Καλάθε ιέεη όηη ζε νξηζκέλα καζήκαηα ε ύιε θαιύπηεηαη 

κε ηαρείο ξπζκνύο, ελώ ζε θάπνηα άιια ζεκεηώλεηαη θαζπζηέξεζε. Όπσο αλαθέξεη ε ίδηα, ην 3ν Λύθεην 

ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά δελ αληηκεηώπηζε πξόβιεκα, σο πξνο ην ρξόλν νινθιήξσζεο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο ύιεο ζηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο, ζε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ Λπθείσλ. 
Ωζηόζν, θέηνο κε ηελ αιιαγή θαηαλνκήο ησλ καζεηώλ ζε ηκήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη θαηεπζύλζεσλ, 

ελώ είρε μεθηλήζεη ήδε ην ζρνιηθό έηνο, νξηζκέλνη καζεηέο κεηαθηλήζεθαλ ζε άιια ηκήκαηα θαη νη 

θαζεγεηέο ρξεηάζηεθε λα μαλαδηδάμνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα γηα λα θζάζνπλ όινη ζην ίδην ζεκείν. «Γε 

θαίλεηαη λα έρνπκε ζνβαξό πξόβιεκα, αιιά ζρεηηθά κε πέξζη δελ είλαη θαιύηεξα ηα πξάγκαηα. Θα 

κπνξνύζακε λα είκαζηε ζε πνιύ θαιύηεξν ζεκείν ηεο ύιεο» θαηαιήγεη ε θπξία Καλάθε.  
 

Σε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά, ηα ηκήκαηα ηνπ 5νπ Δληαίνπ Λπθείνπ Ηξαθιείνπ έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζεκαληηθά, σο πξνο ηελ ύιε ησλ καζεκάησλ. Ο δηεπζπληήο ηνπ 5νπ Λπθείνπ Χξήζηνο 

Γνπξληεδάθεο επηζεκαίλεη όηη αθόκα θαη νη πέληε κέξεο πνπ ράζεθαλ, εμαηηίαο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ γηα ην 

θηίξην ηνπ ζρνιείνπ, αλαπιεξώζεθαλ, κε ηελ αμηνπνίεζε εκεξώλ εκηαξγίαο. «Δμαηηίαο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο, ζα κπνξνύζακε λα βξηζθόκαζηαλ πνιύ πίζσ, αιιά θαηαθέξακε λα πξνρσξήζνπκε θη λα 

θαιύςνπκε ην θελό» ιέεη ν θ. Γνπξληεδάθεο.  
Καηαιήγνληαο, αλαθέξεη όηη από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο θάλεθε πσο δε ζα ππήξρε πξόβιεκα ζην ζρνιείν, 

αθνύ ήδε ζηηο 11 Σεπηεκβξίνπ, εκέξα ηνπ αγηαζκνύ, δόζεθε ζηνπο καζεηέο ην σξνιόγην πξόγξακκα, 

θαζώο δελ ππήξραλ ειιείςεηο πξνζσπηθνύ.  
 

«Η εληύπσζε είλαη όηη θέηνο ζα πάκε θαιύηεξα σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο ύιεο, αιιά απηό δε 

ζεκαίλεη όηη δε ζα ππάξμνπλ εμαηξέζεηο θαη δελ κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε κε βεβαηόηεηα γηα κάζεκα ε 

ύιε ηνπ νπνίνπ έρεη αιιάμεη» ιέεη ν δηεπζπληήο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ Νέαο Αιηθαξλαζζνύ Γηώξγνο 

Γηανπξηάο.  
Σύκθσλα κε ηνλ ίδην, βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ νινθιήξσζε ηεο ύιεο δε ζα πξέπεη λα είλαη κόλν ν 

ρξόλνο έλαξμεο ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά ην πώο δηακνξθώλεηαη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα από ηελ αξρή 

ηνπ έηνπο. 
«Απηό ζα ζπλέβαηλε, πξνζζέηεη ν ίδηνο, αλ νη ηνπνζεηήζεηο αλαπιεξσηώλ, σξνκηζζίσλ θαη απνζπαζκέλσλ 

θαζεγεηώλ γίλνληαη πνιύ λσξίο. Γπζηπρώο θέηνο είρακε ην πξόβιεκα ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ ηκεκάησλ ζε 

ηκήκαηα γεληθήο παηδείαο, δηαθνξεηηθά απ' απηά ηεο θαηεύζπλζεο, κε απνηέιεζκα αξρηθά λα ππάξρεη κηα 

ζύγρπζε θαη δπζθνιία σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο».  
 


