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ΗΜΕΡΙΔΑ 

«Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία:  Το όραμα για μια σύγχρονη, ποιοτικά 

αναβαθμισμένη και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση» 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:00-15:00 πραγματοποιήθηκε στο 

αμφιθέατρο του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών η ημερίδα/ανοικτή συζήτηση 

που διοργάνωσε η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων με θέμα: «Πρότυπα 

και Πειραματικά σχολεία: το όραμα για μια σύγχρονη, ποιοτικά αναβαθμισμένη και 

δωρεάν δημόσια εκπαίδευση».  

Στόχος της ημερίδας/ανοιχτής συζήτησης ήταν η διαμόρφωση προτάσεων που 

θα κατατεθούν στον διάλογο που ελπίζουμε ότι θα ανοίξει το Υ.ΠΑΙ.Θ. στο 

πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών του για την αναβάθμιση του θεσμού των 

Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων. 

Στην ημερίδα εξέφρασαν την άποψή τους, μετά από σχετική πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Διευθυντές και Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα 

Π.&Π.Σ. όλης της χώρας,  Πανεπιστημιακοί τ. Πρόεδροι των ΕΠ.Ε.Σ. των Π.&.Π.Σ., 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τ. μέλη ΕΠ.Ε.Σ., Καθηγητές Πανεπιστημίου 

και Ερευνητές, καθώς και εκπρόσωποι από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των 

Π.&Π.Σ. και Συλλόγους Αποφοίτων Π.&Π.Σ. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκε η ανάγκη να αποτιμηθεί 

ερευνητικά η επταετής λειτουργία του θεσμού των Προτύπων και Πειραματικών 

Σχολείων, να εντοπιστούν τόσο τα θετικά στοιχεία τους, όσο και αυτά που χρήζουν 

βελτιώσεων/τροποποιήσεων και να διαμορφωθούν τεκμηριωμένες προτάσεις. 

Ειδικότερα, διατυπώθηκαν τα εξής συμπεράσματα: 

Α. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 

προτάθηκε:  

α) ο ρόλος τους να είναι διακριτός, το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να 

αποσαφηνιστεί  σε σχέση με την έννοια της αριστείας, της καινοτομίας και της 
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διάχυσης των καλών πρακτικών. Συνεπακόλουθο της αποσαφήνισης αυτής θα είναι 

και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών στα σχολεία αυτά.  

β) να ενισχυθεί η αυτοτέλειά τους με την αναβάθμιση και τον σαφή 

προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των ήδη υφιστάμενων οργάνων, δηλαδή της 

Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) και του 

Επιστημονικού και Εποπτικού  Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), καθώς και με την ίδρυση 

αυτοτελούς Διεύθυνσης στο Υ.ΠΑΙ.Θ, στην οποία θα υπάγονται διοικητικά τα 

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, τόσο για τη διαχείριση του προσωπικού τους 

όσο και για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και διάχυση καινοτομιών, τη σύνδεση με τα 

Πανεπιστήμια/ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού, εξωτερικού, κα. 

γ) να θεσμοθετηθεί και να προωθηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο η σύνδεση των 

σχολείων με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επιστημονικούς-ερευνητικούς φορείς 

και με κοινωφελή ιδρύματα,  προκειμένου να διασφαλιστεί η προαγωγή της 

εκπαιδευτικής έρευνας και η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πρακτικών. 

Β) Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων στη 

σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση, προτάθηκε τα σχολεία να λειτουργήσουν: 

α) ως εργαστήρια εκπαιδευτικής έρευνας, μέσα από την οποία θα δημιουργούνται, 

θα συγγράφονται και θα  δοκιμάζονται προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό 

κ.α. 

β) ως κέντρα εκπαιδευτικής καινοτομίας, ανάπτυξης και διάχυσης καλών 

πρακτικών, μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα που θα οργανώνουν τα ίδια ή 

σε συνεργασία με το ΙΕΠ ή με τα πανεπιστήμια 

γ) ως δημιουργοί κοινοτήτων μάθησης, δικτύων συνεργαζομένων σχολείων,  μέσω 

των οποίων εκπαιδευτικοί και μαθητές θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με υψηλή 

προστιθέμενη αξία. 

Γ. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς προτάθηκαν τα εξής: 

α) να επιλέγονται με βάση τα αυξημένα επιστημονικά προσόντα αλλά και την 

εκπαιδευτική/παιδαγωγική εμπειρία τους 

β) να αξιολογούνται όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα στελέχη των σχολείων 

αυτών 

γ) να τους δοθούν κίνητρα, τόσο επαγγελματικής ανέλιξης (μοριοδότηση για 

διεκδίκηση θέσεων ευθύνης), όσο και οικονομικά (το επιμίσθιο που προέβλεπε ο 

Ν. 3966/2011). 



δ) Κατά την εκτίμηση της πλειοψηφίας των υπηρετούντων  (και αξιολογημένων) 

εκπαιδευτικών, η θητεία – τουλάχιστον έτσι όπως εξελίχθηκε- δημιούργησε ένα 

κλίμα αβεβαιότητας και ματαίωσης των αρχικών προσδοκιών τους, το οποίο 

αποτυπώνεται και στο κάθε σχολείο χωριστά (αξιοπρόσεκτος είναι ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών που αποχώρησε από τα σχολεία). Όλοι συμφώνησαν ότι απαιτείται 

ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών 

που θα τους δίνει τα αναγκαία κίνητρα για μια ποιοτική και υψηλού επιπέδου 

εργασία και παράλληλα θα εξασφαλίζει στα σχολεία την αυτοτέλεια και το θεσμικό 

πλαίσιο για ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, 

εκφράστηκε η άποψη ότι η απόδοση οργανικής θέσης, αφού πρώτα ληφθούν 

υπόψη για τον προσδιορισμό του αριθμού τους οι σκοποί της λειτουργίας των 

Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, θα αποτελούσε μια λύση για το εργασιακό 

καθεστώς των εκπαιδευτικών που θα εξασφάλιζε την αναγκαία εργασιακή 

ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς.  

Κλείνοντας, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου 

των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, ώστε να αποτελέσουν σχολεία πρότυπα 

για όλα τα Δημόσια Σχολεία και όχι σχολεία ελίτ, προκειμένου να λειτουργήσουν ως  

ατμομηχανή για την αναβάθμιση όλης της Δημόσιας εκπαίδευσης. 

Η Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας 

  


