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Ππόηςπα Πειπαμαηικά Σσολεία: Μια δημιοςπγική ζύνθεζη 
Παπαηζίκπα Λακπξηλή 

Γξ. Θεσξεηηθήο Φπζηθήο, Δθ/θνο ζην Πεηξακαηηθό Σρνιείνπ ηνπ Παλ. Αζελώλ 

Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Λ.Μ.Δ. Π.Π.Σ. 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Γ.Σ. ηνπ ζπλδέζκνπ απνθνίησλ ησλ 

Δθπαηδεπηεξίσλ Αλαβξύησλ γηα ηελ επθαηξία πνπ καο πξνζθέξεη γηα αλάπηπμε 

πξνβιεκαηηζκνύ θαη αληαιιαγή απόςεσλ ζε ζρέζε κε ην ξόιν θαη ηελ πξννπηηθή 

ησλ Πξνηύπσλ θαη Πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ, πξνβιεκαηηζκνί νη νπνίνη κπνξνύλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηαζαθήληζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη ζπλεπώο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπο ζηε Γεκόζηα εθπαίδεπζε. 

 

Ζ ζπκπαξάζεζε ησλ όξσλ «Πξόηππν» «Πεηξακαηηθό» ζην λόκν 3966/2011 

έρεη ππξνδνηήζεη κεγάιε ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ην ξόιν ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ηε ζθνπηκόηεηα ηεο ύπαξμήο ηνπο. Δλζηεξληδόκελε ηελ άπνςε όηη ην παξειζόλ δελ 

είλαη γηα πέηακα αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη εζηία λνεκαηνδόηεζεο ηνπ κέιινληνο 

θαη ζα πξνζπαζήζσ λα παξνπζηάζσ κηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

 

Αρτές 20
οσ

 αιώνα 

 

Α. Τν 1929 ηδξύνληαη ηα Γεκόζηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελώλ 

θαη Θεζζαινλίθεο, ε ηαπηόηεηα ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίζηεθε θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

από ηνπο Δμαξρόπνπιν θαη Γεικνύδν αληίζηνηρα, θαη είραλ ζε αδξέο γξακκέο θνηλή 

ζηόρεπζε: 

-λα πξνζθέξνπλ ηελ θαιιίηεξε κόξθσζε ζηνπο καζεηέο 

-λα απνηειέζνπλ θέληξα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

-λα ιεηηνπξγήζνπλ σο Ηλζηηηνύηα/εξγαζηήξηα εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο.    

Τα ζρνιεία απηά ήηαλ πξόηππα όρη κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνηύπνπ πξνο κίκεζε, 

αιιά κε ηελ έλλνα όηη ζε απηά ζα δνθηκάδνληαλ/ειέγρνληαλ ηα πνξίζκαηα ηεο 

ζύγρξνλεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ζα δηαηππώλνληαλ ηξόπνη γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο.  

Σηα ζρνιεία απηά γίλνληαλ επηινγή καζεηώλ ώζηε απηνί λα δηαζέηνπλ ηηο 

αλαγθαίεο θιίζεηο θαη ηελ δηάζεζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληα πνπ ζα 

αλαιάβνπλ έηζη ζηελ Α Γεκνηηθνύ πξαγκαηνπνηνύληαλ ηεζη σξηκόηεηαο/ζπλέληεπμε 

θαη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή  από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην. 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνληαλ κε εηδηθέο δηαδηθαζίεο ώζηε δηαζέηνπλ εθείλα ηα 

πξνζόληα πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα επηηειέζνπλ ην πνιπζρηδέο θαη πςειώλ 

απαηηήζεσλ έξγν ηνπο. 

Β. Με ηνλ αλαγθαζηηθό λόκν 247/1936 ηδξύνληαη ηα Πξόηππα ζρνιεία ηα νπνία 

ιεηηνπξγνύζαλ κε ππνδεηγκαηηθέο ζπλζήθεο νξγαλσηηθήο δνκήο, επηζηεκνληθήο 

επάξθεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δπλακηθνύ, εθαξκνγήο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ θ.ά..  

Γηέζεηαλ ζρεηηθή δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, κε Γηεπζπληή  Δπόπηε Γεληθό Δπηζεσξεηή 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζηα ζρνιεία απηά πξνζθέξνληαλ ε 

δπλαηόηεηα λα παξεθθιίλνπλ από ην πξόγξακκα ησλ άιισλ ζρνιείσλ. Δπίζεο ίζρπε 

ν ζεζκόο ησλ απζηεξώλ εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ. Σηα παξαπάλσ ζρνιεία εληάρζεθαλ 

ζηαδηαθά ζρνιεία ηα νπνία είραλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνύζαλ θάησ από ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο (θιεξνδνηήκαηα) όπσο Βαξβάθεην, Εσζηκαία, Βαξβάθεην, Ησλίδεηνο. 

 



 2 

 Καη νη δπν ηύπνη ζρνιείσλ είλαη ζαθέο όηη πξνζέθεξαλ πνιιά ζην Διιεληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα έρνπλ θαζηεξσζεί ζηελ θνηλή γλώκε σο  

Α) Σρνιεία πςειήο εθπαηδεπηηθήο πξνζθνξάο ζηα νπνία πινπνηνύληαλ 

θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα (όπσο εηζαγσγή λέσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ γηα πρ 

ζην Πεηξακαηηθό Σρνιείν ηνπ Παλ. Αζελώλ έγηλε εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

πιεξνθνξηθήο από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980), εθαξκόδνληαλ θαηλνηόκεο 

εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη (γηα πρ. Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 πινπνηνύληαλ 

ην ζρνιείν εξγαζίαο, νη καζεηέο εθπνλνύζαλ δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, έδηλαλ 

δηαιέμεηο, ιεηηνπξγνύζαλ αζιεηηθνί ζύιινγνη/όκηινη, θαιιηεξγνύληαλ ν 

εζεινληηζκόο θα), πξαγκαηνπνηνύληαλ ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ θαη ε 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Β) σο ζρνιεία ησλ δηαθεθξηκέλσλ απνθνίησλ. Από ηα Πεηξακαηηθά θαη ηα 

Πξόηππα ζρνιεία απνθνίηεζε πιεηάδα ζεκαληηθώλ αλδξώλ ηεο λεόηεξεο θαη ηεο 

ζύγρξνλεο Διιάδαο ηόζν ζην δεκόζην βίν όζν θαη ζηνλ επηζηεκνληθό, 

επηρεηξεκαηηθό θαη θαιιηηερληθό ρώξν. 

 

 Τέλος τοσ 20
οσ

 αιώνα 

 

Με ην λόκν 1566/1985: 

- θαηαξγνύληαη ηα Πξόηππα ζρνιεία, Ηδξύνληαη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία. Σηα 

πεηξακαηηθά ζρνιεία εληάζζνληαη θαη ηα θαηαξγεζέληα πξόηππα θαη παξάιιεια 

ηδξύνληαη θαη άιια. Τα πεηξακαηηθά ζρνιεία έρνπλ ζαλ ξόιν θπξίσο ηελ επηκόξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ (γηα απηό θαη ηδξύνληαη πεηξακαηηθά ζηηο έδξεο ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δπηκνξθσηηθώλ Κέληξσλ) θαζώο θαη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή λέσλ 

Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ, εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θ.α..Οη καζεηέο εηζάγνληαη κε 

θιήξσζε ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν δείγκα (ηπραίν) καζεηώλ γηα ηηο 

πηινηηθέο εθαξκνγέο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ε θιήξσζε δελ εμαζθάιηζε ην ηπραίν 

δείγκα γηαηί ζε απηά ηα ζρνιεία θνηηνύζαλ παηδηά πνπ θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

νηθνγέλεηεο ηνπο είραλ ηζρπξό ελδηαθέξνλ γηα ηε κόξθσζε ησλ παηδηώλ ηνπο. 

Πξνβιέπεηαη ε ζηειέρσζή ηνπο από εθπαηδεπηηθνύο πςειώλ πξνζόλησλ. Τα 

πεηξακαηηθά ζρνιεία ππνιεηηνύξγεζαλ γηαηί πνηέ δελ ελεξγνπνηήζεθαλ όιεο νη 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν ξπζκίζεηο, επνκέλσο δελ είλαη δπλαηόλ λα απνηηκεζεί ν 

ξόινο ηνπο. 

-Γηαηεξνύληαη ηα Πεηξακαηηθά ησλ Παλεπηζηεκίσλ όκσο δελ εθδίδνληαη ηα 

πξνβιεπόκελα (εληόο 6/κήλνπ) από ην λόκν πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηα νπνία ζα 

θαζόξηδαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  Ηδξύνληαη λέα πεηξακαηηθά ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

(θπξίσο Γεκνηηθά). Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ππνβαζκίδεηαη, δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

γνληώλ γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζε απηά ηα ζρνιεία. Τν επίπεδν ηεο 

παξερόκελεο εθπαίδεπζεο δηαηεξεί ηελ πνηόηεηά ηνπ ζε κεγάιν βαζκό θπξίσο ιόγσ 

ηεο πξνζπάζεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζρνιεία. 

Γίλνληαη πνιιέο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνεδξηθώλ 

δηαηαγκάησλ θαη ηε εθαξκνγή ην λόκνπ 1566/1985 ζε ζρέζε κε ηα πεηξακαηηθά 

ζρνιεία. 

 

   Αρτές 21
οσ

 αιώνα 

 

Σηηο αξρέο ηνπ 21 αηώλα  ζηηο  θνηλσλίεο έρνπλ δηακνξθσζεί ραξαθηεξηζηηθά, 

όπσο ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα, ε νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή θξίζε, ε ηαρύηαηε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο, ε ξαγδαία αύμεζε ηνπ ξπζκνύ 

αλαλέσζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη ε δηάδνζή ηεο κε κεγάιε ηαρύηεηα, ηα 
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νπνία δεκηνπξγνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα εθζπγρξνληζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ώζηε λα ελζσκαηώζεη ζηνπο ζθνπνύο, ηε θύζε θαη ην ραξαθηήξα ηνπ ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, επηβάιιεηαη ε αλαγθαηόηεηα ζπρλώλ 

εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ζύληαμεο αλαιπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, δηακόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ, επηκόξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη δηακόξθσζεο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 Γηα απηό θαη ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα καο ππήξμε ηζρπξή πίεζε πξνο ηελ 

Πνιηηεία γηα ηελ δεκηνπξγία ή επαλαιεηηνπξγία ζρνιείσλ πνπ ζην παξειζόλ 

απνδεδεηγκέλα είραλ ιεηηνπξγήζεη σο θαιά θαη απνηειεζκαηηθά δεκόζηα ζρνιεία. 

 

  Τν 2011 ε πνιηηεία ςεθίδεη ην λόκν 3966/2011 γηα ηε δεκηνπξγία Πξνηύπσλ 

Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ θαη όπσο δειώλεη ην όλνκα ησλ ζρνιείσλ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δπν ηύπσλ ζρνιείσλ ησλ αξρώλ  

ηνπ 20νπ αηώλα κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο.  

Έηζη ζηνπο ζθνπνύο ησλ Πξνηύπσλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ πξνβιέπνληαλ: 

Α. Ζ παξνρή δημόζιαρ θαη δσξεάλ ςτηλήρ ποιόηηηαρ παιδείαρ γηα όινπο 

Β. Ζ πξναγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ πξάμε 

Γ. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο επξύηεξεο  εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Α.Δ.Η. θαη ην Η.Δ.Π., 

Γ. Ζ ππνζηήξημε ηνπ ζηόρνπ ηεο  δεκηνπξγηθόηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

απιζηείαρ 
Δ. Ζ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηδίσο: 

αα) πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, 

ββ) εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, 

γγ) θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, 

δδ) θαηλνηόκσλ θαη δεκηνπξγηθώλ δξάζεσλ, 

εε) πξνγξακκάησλ αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη 

ζηζη) λέσλ κνληέισλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

Τν όλνκα ησλ ζρνιείσλ ππξνδόηεζε πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη αληηδξάζεηο ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ ζε απηά ηα ζρνιεία. Παξάιιεια βέβαηα ε 

πνιηηεία δελ ππήξμε αξθεηά ηνικεξή ώζηε λα ζηεξίδεη νπζηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ ηόζν ζηνλ δηνηθεηηθό όζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα. 

 

Τν 2015 κε θύξην επηρείξεκα ηελ αληίθαζε πνπ αλαδύεηαη από ηελ ζπκπαξάζεζε ησλ 

δπν όξσλ ζην όλνκα ησλ ζρνιείσλ επηρεηξείηαη ε δηάθξηζε ησλ δπν ηύπσλ  κε 

βηαζηηθό θαη απνζπαζκαηηθό ηξόπν κε ην λόκν 4327/2015/θεθάιαην Β άξζξν 10 ζηνλ 

νπνίν κεηαμύ ησλ άιισλ νξίδνληαη:  

 

Ι. Πειπαμαηικά ζρνιεία είλαη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο: 

Α. δοκιμάζονηαι νέα  ππογπάμμαηα ζποςδών και υπολόγια ππογπάμμαηα, 

διδακηικά επγαλεία, ζσολικά εγσειπίδια και άλλο εκπαιδεςηικό ςλικό, διδακηικέρ 

μέθοδοι, ηπόποι διοίκηζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ. Οη πιλοηικέρ 

απηέο εθαπμογέρ ζρεδηάδνληαη από ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη  

Θξεζθεπκάησλ, κεηά από γλώκε ηνπ Η.Δ.Π., ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ησλ εξεπλεηηθώλ 

θέληξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, θαζώο θαη από ηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. ή ηηο ίδηεο 

ηηο  ζρνιηθέο κνλάδεο, κε ζηόσο ηη ζςναγυγή ζςμπεπαζμάηυν αμηνπνηήζηκσλ γηα 

ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  
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Β. Οη εθπαηδεπηηθνί απηώλ ησλ ζρνιείσλ διαθέηοςν αςξημένα ηςπικά πποζόνηα και 

κςπίυρ ηην καηάλληλη επιζηημονική και παιδαγυγική καηάπηιζη και διδακηική 

εμπειπία, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο, λα 

ζπκβάινπλ ζηελ απνηίκεζε ησλ  απνηειεζκάησλ ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ηελ 

απαξαίηεηε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ, 

Γ. νη καζεηέο θαη καζήηξηεο εηζάγνληαη κε ηξόπν πνπ δελ παξαβηάδεη ηηο βαζηθέο 

πξνϋπνζέζεηο ελόο θαηά ην δπλαηόλ ηπραίνπ δείγκαηνο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα 

ηελ εμαγσγή  αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Γ. αξιοποιούνηαι γηα ηελ εκπαίδεςζη με ππακηική άζκηζη ηυν πποπηςσιακών 

θοιηηηών και  ζποςδαζηών Τμημάηυ Α.Δ.Ι., καθώρ και ηυν μεηαπηςσιακών 

θοιηηηών ζηιρ επιζηήμερ ηηρ εκπαίδεςζηρ (αγυγήρ), ζε ζςνεπγαζία με ηιρ 

ανηίζηοισερ Σσολέρ και Τμήμαηα. Σε απηό ην πιαίζην δύλαληαη λα αμηνπνηνύληαη 

θαη ηα Πξόηππα ζρνιεία. 

 

ΙΙ. Ππόηςπα ζσολεία είλαη ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο  δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηα νπνία: 

Α.  έρνπλ εκπαιδεςηικούρ με αςξημένα ηςπικά πποζόνηα και διδακηική εμπειπία 

Β.  νξίδνπλ ηα θξηηήξηα θαη ην ηξόπν εηζαγσγήο ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ 

ζηελ πξώηε ηάμε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3966/2011 (Α΄ 118), όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην 

άξζξν 11 ηνπ παξόληνο.  

Γ. κπνξνύλ λα εηζεγεζνύλ ζηε Γ.Δ.Π.Π.Σ. ηην πποζαπμογή ηυν διδακηικών 

μεθόδυν, ηυν μεθόδυν αξιολόγηζηρ και ηος εηήζιος ππογπαμμαηιζμού ηυν 

γνυζηικών ανηικειμένυν, ζύμθυνα με ηα κπιηήπια πος θέηει κάθε ζσολείο. 

Γ. Αμηνπνηνύληαη ζην ίδην πιαίζην κε ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία για ηην εκπαίδεςζη 

με ππακηική άζκηζη ηυν πποπηςσιακών θοιηηηών και  ζποςδαζηών Τμημάηυν 

Α.Δ.Ι., καθώρ και ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών ζηιρ επιζηήμερ ηηρ εκπαίδεςζηρ 

(αγυγήρ), ζε ζςνεπγαζία με ηιρ ανηίζηοισερ Σσολέρ και Τμήμαηα. 

 

Καηά ηα ινηπά ηόζν ηα Πεηξακαηηθά όζν θαη ηα  Πξόηππα Σρνιεία εμππεξεηνύλ από 

θνηλνύ κε όια ηα ππόινηπα ζρνιεία ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαίδεπζεο 

όπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.» 

 

Από όηη θαίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα ζρνιεία ππήξμαλ ζύκαηα ηνπ 

νλόκαηνο ηνπο κε αθνξκή ηελ αληίθαζε πνπ αλαδύζεθε από απηό «Πξόηππν- 

Πεηξακαηηθό». Ζ αληίθαζε πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο όηη δίλεηαη δηαθνξεηηθό 

πεξηερόκελν ζηηο ιέμεηο πξόηππν θαη πεηξακαηηθό, ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

ππάξρεη ζύγρπζε κεηαμύ ελλνηώλ  α) πεηξακαηηζκόο θαη β) πηινηηθή εθαξκνγή κε 

ζηόρν ηελ γελίθεπζε.  

 

Καηά ηε δηθή καο αληίιεςε ην όλνκα δελ είλαη θαζνξηζηηθό, απηό πνπ έρεη 

ζεκαζία είλαη νη ζηόσοι πος καλούνηαι ηα ζσολεία να ςλοποιήζοςν και θευπούμε 

όηι ζε αςηούρ δεν ςπάπσει ανηίθαζη. Πξνηείλνπκε ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά 

Σρνιεία λα πινπνηνύλ ηνπο παξαθάησ  ζηόρνπο: 

 

Α. Παποσή ςτηλού επιπέδος εκπαίδεςζηρ ζηοςρ μαθηηέρ με ζύγσπονοςρ όποςρ, ε 

νπνία ζα απνηειεί θαη πξόηππν γηα όια ηα δεκόζηα ζρνιεία  

Β. Πποαγυγή ηηρ επιζηημονικήρ έπεςναρ ζηον ηομέα ηυν παιδαγυγικών 

θευπιών και ηηρ διδακηικήρ ηυν γνυζηικών ανηικειμένυν (πξνϋπνζέηεη  ηα 

ζρνιεία λα είλαη θέληξα επηζηεκνληθήο έξεπλαο, όπσο ππνζηήξηδαλ νη Δμαξρόπνπινο 
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Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο). 

Γ. Αναπλαιζίυζη ηηρ ζύγσπονηρ επιζηημονικήρ γνώζηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα θαη ην Η.Δ.Π. ώζηε:   

γα/ λα δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο γηα ζύγρξνλα θαη απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ,  

γβ/ λα παξάγεηαη ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό  πιηθό, 

γγ/ λα πινπνηείηαη πεηξακαηηθή εθαξκνγή ησλ δύν παξαπάλσ.  

Γ. Ππακηική άζκηζη θοιηηηών-μελλονηικών εκπαιδεςηικών ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη ηνπο ηνκείο δηδαθηηθήο ησλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Δ. Δπιμόπθυζη μονίμυν εκπαιδεςηικών  ζε ζπλεξγαζία κε ην Η.Δ.Π.,  κε  

Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο θαη ηα αληίζηνηρα Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα. 

ΣΤ. Γιάσςζη καλών ππακηικών  και καινοηομιών ζηελ εθπαίδεπζε ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Η.Δ.Π. ή κε  Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο. 

Ε. Λειηοςπγία ομίλυν πνπ απεπζύλνληαη θαη ζηνπο καζεηέο όκνξσλ ζρνιείσλ 

(δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ). Οη όκηινη έρνπλ ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο, θαηλνηνκίαο, αξηζηείαο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηαιέλησλ ή 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ  

 

Σρεκαηηθά ζα κπνξνύζακε λα απνδώζνπκε ηε ζέζε θαη ην ξόιν ησλ 

Πξνηύπσλ Πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε κε ην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

 

 
 

 

Ζ δηαηύπσζε ελόο ζαθνύο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ην νπνίν  ζα 

ελζσκαηώλεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζα ηνπο επηηξέςεη, ζην κέηξν πνπ ηνπο 

αλαινγεί, λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ε αηκνκεραλή ησλ κειινληηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε 

δεκόζηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  


