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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη
Πεηξακαηηθά ζρνιεία:
ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ
1. Ο Ν. 3966/2011 ελνπνηεί ηα Πεηξακαηηθά θαη ηα Πξόηππα ρνιεία
εμνκνηώλνληαο ηα.
Η θαηάζεζε ηνπ λόκνπ απηνύ ζπλάληεζε πνιιέο θαη ζνβαξέο ελζηάζεηο
από εθπαηδεπηηθνύο θαη κειεηεηέο ηεο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο δελ ιήθζεθαλ
θαζόινπ ππόςε.
Σε θάζε πεξίπησζε, ε ελνπνίεζε ησλ πξνηύπσλ θαη πεηξακαηηθώλ
ζρνιείσλ θαη ε επηβνιή εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηώλ θαη
καζεηξηώλ ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην θαηαξγεί ηελ έλλνηα ηνπ
πεηξακαηηθνύ ζρνιείνπ ή νξζόηεξα, κεηαβάιιεη ηνλ πεηξακαηηθό ραξαθηήξα
ηνπ ζρνιείνπ ζε πεηξακαηηζκό επί ηεο αξηζηείαο, γεγνλόο πνπ αληηβαίλεη
πιήξσο ζηνλ παηδαγσγηθό ξόιν ηνπ ζρνιείνπ.
2. Σα Πεηξακαηηθά είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά από ηα Πξόηππα ζρνιεία.
ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ
ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία εθαξκόδνληαη θαη αμηνινγνύληαη θαηλνηόκα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο,
εηζάγνληαη θαη αμηνπνηνύληαη γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε λέεο ηερλνινγίεο,
ππνζηεξίδεηαη ε εηζαγσγή ησλ παηδηώλ ζηηο ηέρλεο θαη δηεπθνιύλεηαη ε
πξόζβαζε ηνπο ζηα επηηεύγκαηα ηνπ πνιηηηζκνύ.
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Οη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο αλαπηύζζνληαη θαη εθαξκόδνληαη
ζε έλα Πεηξακαηηθό ζρνιείν, πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα αμηνινγνύληαη ζε
έλα αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ θαη ζπλεπώο ζε
έλα ηπραίν δείγκα, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθύςεη µόλν από ηελ εηζαγσγή
ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηα ζρνιεία απηά µε θιήξσζε. Μόλνλ έηζη
επηηπρείο θαη έγθπξεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο είλαη δπλαηόλ ζηε
ζπλέρεηα λα δηαδνζνύλ θαη λα αμηνπνηεζνύλ ζηα ππόινηπα ζρνιεία. Τα
ζρνιεία απηά νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ πινύζηεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη
λα εληνπίδνπλ ηηο "βέιηηζηεο πξαθηηθέο" νη νπνίεο κπνξεί λα δηαδνζνύλ ζε
όια ηα ζρνιεία.
Είλαη ζαθέο όηη εδνθηκαζηηθή εθαξκνγή κηαο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζε
µκαζεηέο πςειώλ επηδόζεσλ κπνξεί ελδερνκέλσο λα έρεη αμηόινγα
απνηειέζκαηα, αιιά δελ έρεη ηα ερέγγπα γηα λα δηαδνζεί ζην ζύλνιν ησλ
ζρνιείσλ ηεο ρώξαο.
Ο ζεζκός ηωλ Πεηρακαηηθώλ ζτοιείωλ εηζάγεηαη αρτηθά κε ηης ρσζκίζεης ηοσ
λ. 4376/1929 θαη ηελ ίδρσζε Πεηρακαηηθώλ Στοιείωλ ζηελ Αζήλα θαη
Θεζζαιολίθε, σπό ηελ εποπηεία ηωλ αληίζηοητωλ Φηιοζοθηθώλ Στοιώλ
ηωλ Παλεπηζηεκίωλ. Σηα επόκελα τρόληα ηδρύοληαη πεηρακαηηθά ζτοιεία ζε
άκεζε ζτέζε κε ηα παλεπηζηήκηα θαη ηης ζτοιές ηοσς, οη οποίες παράγοσλ
ελ δσλάκεη εθπαηδεσηηθούς ηες πρωηοβάζκηας ε θαη ηες δεσηεροβάζκηας
εθπαίδεσζες (Πάηρα, Θωάλληλα, Κρήηε, Θεζζαιία θιπ).
Σα ζρνιεία πνπ ηδξύζεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 3966/2011 ωο
Πξόηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ωο
Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη εμαθνινπζνύλ λα ζπλδένληαη ή ζπλδένληαη
ζηαδηαθά κε Α.Ε.Ι. ή Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο θαη Επηκόξθωζεο
Εθπαηδεπηηθώλ (όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3966/2011)
ώζηε λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ιεηηνπξγίαο ελόο πεηξακαηηθνύ
ζρνιείνπ.
Η εηζαγωγή καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζηα ζρνιεία απηά γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κε θιήξωζε θαη ππό όξνπο απόιπηεο δηαθάλεηαο.
Σελ θαηά ζρνιείν εθαξκνγή ηωλ δηαδηθαζηώλ θιήξωζεο ζα έρεη ην
Επηζηεκνληθό Επνπηηθό πκβνύιην ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ην ζύιινγν δηδαζθόληωλ θαη ηνλ ζύιινγν
γνλέωλ & θεδεκόλωλ.
ε θάζε πεξίπηωζε ε θιήξωζε ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζα
αθνξά ζηελ εηζαγωγηθή ζρνιηθή ηάμε θαη κόλν, ελώ ε ζρνιηθή
πνξεία ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ από ην Νεπηαγωγείν κέρξη ην
Λύθεην ηωλ ζρνιείωλ απηώλ ζα ππόθεηηαη κόλν ζηνπο ζρνιηθνύο
θαλόλεο. Δελ ζα ππάξρνπλ δειαδή επηπιένλ θιεξώζεηο από βαζκίδα
ζε βαζκίδα. Δηαδηθαζίεο θιήξωζεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζε θάζε
ζρνιηθή βαζκίδα ζα γίλνληαη κόλν γηα ηπρόλ ζπκπιεξωκαηηθέο
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ζέζεηο, νη νπνίεο ζα θαζνξίδνληαη από ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ
ζρνιείνπ.
ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΟΛΕΙΑ
Σα Πξόηππα ζρνιεία είλαη ζρνιεία ηα νπνία νξγαλώλνληαη θαη
ιεηηνπξγνύλ ζε ππνδεηγκαηηθέο ζπλζήθεο, όπσο απηέο νξίδνληαη από ηα
πνξίζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαη δηδαθηηθήο πξαθηηθήο.
Υπνδεηγκαηηθέο ζπλζήθεο θηεξηαθώλ ππνδνκώλ, πιηθν-ηερληθήο ππνδνκήο,
νξγαλσηηθήο δνκήο, επηζηεκνληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ, ζρέζεο καζεηώλ-εθπαηδεπηηθώλ, δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ
θιπ.
Ο ζεζκός ηωλ Προηύπωλ Στοιείωλ θαζηερώζεθε αρτηθά κε ηολ
Αλαγθαζηηθό Νόκο 247/ 1936 όηαλ ζε κηα ζεηρά ζτοιείωλ επηηράπεθε
“παρέθθιηζης από ηοσ ελ ηοης ιοηποίς γσκλαζίοης εθαρκοδοκέλοσ
προγράκκαηος”. Σηο λόκο ασηό ε δηάθρηζε Προηύπωλ θαη Πεηρακαηηθώλ
είλαη ζαθής.
Σηα Πρόησπα ασηά ζτοιεία περηειήθζεζαλ θαη κηα ζεηρά «ηζηορηθώλ»
ζτοιείωλ ηα οποία είταλ ηδρσζεί ως θιεροδοηήκαηα από ηο ηέιος ηοσ 19οσ
αηώλα κε θαλόλες οργάλωζες θαη ιεηηοσργίας, αιιά θαη ίδηοσς πόροσς,
ώζηε λα ιεηηοσργούλ ως ππνδεηγκαηηθά, πξόηππα ζτοιεία, γηα ηα ζρνιεία
ηεο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο.
Τα Θζηορηθά Πρόησπα Στοιεία:
Η Θωλίδεηος Στοιή Πεηραηά (έηος ιεηηοσργίας 1847),
ε Βαρβάθεηος Στοιής (1860),
ε Ζωζηκαία Στοιή ηωλ Θωαλλίλωλ (1833),
ζηα οποία προζηέζεθαλ αργόηερα
ε Εσαγγειηθή Στοιή Νέας Σκύρλες (1934/1972)
ην Γπκλάζην Αξηζηνύρσλ Αλαβξύησλ (1946)
έτοσλ ηε δηθή ηοσς ηζηορία θαη ηε δηθή ηοσ εθπαηδεσηηθή παράδοζε, ε οποία
είλαη απόισηα ζεβαζηή.
Σα ζρνιεία απηά ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κε ηνπο δηθνύο
ηνπο, ηζηνξηθά αηηηνινγεκέλνπο, θαλόλεο ζπκπιεξωκαηηθά ζην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ωο ε βέιηηζηε εθδνρή ηνπ.
Γηα ηα ζρνιεία απηά ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή Πξνηύπωλ θαη
Πεηξακαηηθώλ ρνιείωλ ζα θαζνξίζεη άκεζα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ζύιινγν δηδαζθόληωλ, ηνλ ζύιινγν απνθνίηωλ, ηνλ ζύιινγν
γνλέωλ & θεδεκόλωλ ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηωλ
καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπο γηα ηελ πξνζερή ζρνιηθή ρξνληά. Σελ
θαηά ζρνιείν εθαξκνγή ηωλ δηαδηθαζηώλ επηινγήο ζα έρεη ην
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Επηζηεκνληθό Επνπηηθό πκβνύιην ζε ζπλεξγαζία κε ηα όξγαλα
δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ππό όξνπο απόιπηεο δηαθάλεηαο.
ε θάζε πεξίπηωζε ε επηινγή ηωλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζα αθνξά
ζηελ εηζαγωγηθή ζρνιηθή ηάμε θαη κόλν, ελώ ε ζρνιηθή πνξεία ηωλ
καζεηώλ θαη καζεηξηώλ από ην Γπκλάζην ζην Λύθεην ηωλ ζρνιείωλ
απηώλ ζα ππόθεηηαη κόλν ζηηο ζρνιηθέο εμεηάζεηο. Δελ ζα ππάξρνπλ
δειαδή επηπιένλ δηαδηθαζίεο επηινγήο από ην Γπκλάζην ζην Λύθεην.
Δηαδηθαζίεο επηινγήο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ γηα ην Λύθεην ζα
γίλνληαη κόλν γηα ηπρόλ ζπκπιεξωκαηηθέο ζέζεηο, νη νπνίεο ζα
θαζνξίδνληαη από ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ.
3. Η κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ησλ Πξνηύπσλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ
ηνπ Νόκνπ 3966/2011πξνθαλώο ζα αμηνινγεζεί, όπσο άιισζηε
πξνβιέπεηαη θαη από ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Σε δηάινγν κε ηνπο δαζθάινπο, ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο
θνξείο ηνπο, ζα πξνζδηνξηζηνύλ ηόζν ηα θξηηήξηα απνηίκεζεο,
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ησλ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ, ηνπ δηδαθηηθνύ
έξγνπ, ηεο απόδνζεο ησλ δηδαζθόλησλ, ησλ ηξόπσλ επηινγήο ηνπο
θιπ. Θα απνηηκεζεί επίζεο ε επίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζρνιείσλ απηώλ ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαπαηδείαο, ησλ
θξνληηζηεξίσλ, ησλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο
εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηα ζρνιεία απηά.
Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιείσλ απηώλ θαη ησλ επηπηώζεσλ
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα νξγαλσζεί θαη ζα επνπηεπζεί από ηε λέα
Δηνηθνύζα Επηηξνπή Πεηξακαηηθώλ θαη Πξνηύπσλ Σρνιείσλ.
4. Θα δηνξηζηεί άκεζα λέα πξνζσξηλή Δηνηθνύζα Επηηξνπή
Πεηξακαηηθώλ θαη Πξνηύπσλ Σρνιείσλ αθνύ ηα κέιε ηεο κέρξη
ζήκεξα επηηξνπήο έρνπλ ππνβάιιεη ηηο παξαηηήζεηο ηνπο πνπ έγηλαλ
ήδε απνδεθηέο από ηνλ Υπνπξγό.
Τα Επηζηεκνληθά Επνπηηθά Σπκβνύιηα ησλ ΠΠΣ παξακέλνπλ σο
έρνπλ.
5. Όιεο νη απαηηνύκελεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία
ησλ Πεηξακαηηθώλ θαη Πξνηύπσλ ζρνιείσλ ζα πξνσζεζνύλ ζην
πξώην λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ζα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη
ηνλ πξνβιεπόκελν γηα ηηο θιεξώζεηο ζηα Πεηξακαηηθά θαη ηηο
δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηα Πξόηππα ρξόλν.
6. Έλα ζπλνιηθό θαη νινθιεξσκέλν ζεζκηθό ιεηηνπξγίαο ηόζν ησλ
Πεηξακαηηθώλ όζν θαη ησλ Πξνηύπσλ ζρνιείσλ θαη ζηε βάζε ηνπ
πιαηζίνπ απηνύ ηα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνύ ζρνιείσλ σο
Πεηξακαηηθώλ ή Πξνηύπσλ, όπσο θαη νη όξνη επηινγήο θαη
απαζρόιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζρνιεία απηά (ηόζν ησλ ήδε
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ππεξεηνύλησλ όζν θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην κέιινλ λα
ππεξεηήζνπλ ζηα ζρνιεία απηά) ζα απνηειέζεη αληηθείκελν
δηαιόγνπ κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο.
ΜΕΡΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΑ ΥΟΛΙΑ
6. Σήκεξα ιεηηνπξγνύλ 60 Πξόηππα Πεηξακαηηθά Πξσηνβάζκηα θαη
Δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία θαη θνηηνύλ ζ’ απηά 12.000 πεξίπνπ
καζεηέο θαη καζήηξηεο
Τν ζύλνιν ησλ Πξσηνβάζκησλ θαη Δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ ηεο
ρώξαο είλαη ζήκεξα 12.734 θαη ζ’ απηά θνηηνύλ 1.387.000 παηδηά,
πνιιά εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ άξηζηεο επηδόζεηο.
7. Πνιιά από ηα ζρνιεία ηεο ρώξαο βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο παξά ηηο εξσηθέο πξνζπάζεηεο θαη ηελ
απηαπάξλεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ. Με
ειιείςεηο ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό, ρσξίο επαξθή ζέξκαλζε, κε
πεηλαζκέλα παηδηά. Απνηειεί πνιηηηθή επηινγή ηνπ Υπνπξγείνπ λα
επηθεληξσζεί ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ.
8. Τν ζρνιείν ζην νπνία απνζθνπνύκε είλαη ην ζρνιείν όπνπ νη
δάζθαινη αζθνύλ ην ιεηηνύξγεκα ηνπο ζε ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη
δεκηνπξγηθόηεηαο, ην ζρνιείν όπνπ ηα παηδηά (θάζε ειηθίαο)
ραίξνληαη ηελ ειηθία ηνπο ελόζσ καζαίλνπλ θαη ελόζσ
ζπλεξγάδνληαη γηα λα καζαίλνπλ, ην ζρνιείν όπνπ ν θαιόο βαζκόο
είλαη επηζηέγαζκα ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ κόρζνπ θαη όρη
απηνζθνπόο.
9. Τν θαιό ζρνιείν είλαη ην ζρνιείν ηεο ζπλεξγαζίαο ηόζν κεηαμύ
δαζθάισλ θαη παηδηώλ όζν θαη κεηαμύ ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ,είλαη
ην ζρνιείν όπνπ θύξηα ζεκαζία έρεη ην πξνο ιύζε πξόβιεκα θαη όρη
ην πνηνο ζα θηάζεη πξώηνο ζηε ιύζε. Είλαη ην ζρνιείν όπνπ νη
θαινί καζεηέο βνεζνύλ ηνπο πην αδύλαηνπο θαη δελ ηνπο
αληαγσλίδνληαη γηα λα επηδείμνπλ ηελ αλσηεξόηεηα ηνπο. Καη απηό
νλνκάδεηαη επγελήο άκπια. Σθνπόο καο είλαη όια ηα ζρνιεία ηεο
ρώξαο λα γίλνπλ ζηαδηαθά βήκα ην βήκα, άξηζηα.
10. Τα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα ηεο ρώξαο είλαη πνιιά θαη εμαηξεηηθά ζύλζεηα. Απαηηνύλ
ήξεκν πεξηβάιινλ, λεθάιηα αληηκεηώπηζε θαη ζε βάζνο κειέηε ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ αμηνπνίεζε εκπεηξηώλ άιισλ ρσξώλ.
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