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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΗ ΤΝΟΔΟΤ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ

Οι ζηότοι, η ζηελέτωζη και η λειηοσργία ηων Πειραμαηικών τολείων ηων
Πανεπιζηημίων
Η Σύλνδνο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ αθηέξσζε έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ
εξγαζηώλ ηεο πνπ έγηλαλ ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 5 θαη 6 Φεβξνπαξίνπ 2011 ζην δήηεκα ησλ
Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ, γηα ην νπνίν ην Υπνπξγείν Παηδείαο εηνηκάδεη λνκνζεηηθή ξύζκηζε. Οη
ζρεηηθέο δηαπηζηώζεηο θαη πξνηάζεηο καο είλαη νη εμήο.


Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ δελ θάιεζε ζε ζπδήηεζε ηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα πνπ
είλαη αξκόδηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ 1, γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηηο
αδπλακίεο ηνπ αλαρξνληζηηθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ
επηζηεκνληθή γλώζε γηα λα αλακνξθώζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο, εάλ, βέβαηα, ηνπο
δνζνύλ νη δπλαηόηεηεο. Αληίζεηα, πξνηίκεζε λα ζπλνκηιήζεη θαη λα ζηεξηρηεί ζηηο
πξνζσπηθέο αλακλήζεηο θαη γλώκεο νξηζκέλσλ απνθνίησλ ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ
κηαο πξν πνιινύ παξειζνύζεο επνρήο, νη νπνίνη θάζε άιιν παξά γλώζηεο ηεο ζύγρξνλεο
εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ.



Οη πξνηάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο δελ νδεγνύλ ζηε
δηαζθάιηζε θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ινγηθήο ησλ ζρεδηαζκέλσλ ζε επηζηεκνληθή βάζε
πεηξακαηηζκώλ ζηελ εθπαίδεπζε. Οδεγνύλ ζηε κεηαηξνπή ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ ζε
ζρνιεία όπνπ ζα θνηηά κηα κεηνλόηεηα καζεηώλ/ηξηώλ κε πςειέο επηδόζεηο (ηα «Σρνιεία
Αξηζηείαο», όπσο ζέιεη λα ηα νλνκάζεη ην Υπνπξγείν). Σπλεπώο, ε βαζηθή αδπλακία ηνπ
κέρξη ζήκεξα ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ην νπνίν ζπλέβαιε ζην λα κε δνθηκάδνληαη
ζρεδηαζκέλεο ζε επηζηεκνληθή βάζε θαηλνηνκίεο κε ηε ζπκκεηνρή παηδηώλ όισλ ησλ
1

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα Νηπιαγωγεία.
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θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη νκάδσλ δελ ζεξαπεύεηαη. Αληίζεηα, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ
Υπνπξγείνπ κε ηνπο πξνηεηλόκελνπο ζρεδηαζκνύο ππνζηεξίδεη ηε δηακόξθσζε θαη΄όλνκα
Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ πνπ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα είλαη ζρνιεία εμππεξέηεζεο
εθηθηώλ ή αλέθηθησλ αηνκηθώλ θηινδνμηώλ κειώλ ησλ πξνλνκηνύρσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ
θαη νκάδσλ. Μηα ηέηνηα άπνςε είλαη παληειώο ιαλζαζκέλε.


Η Σύλνδνο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ, ρσξίο λα απνθιείεη ηελ ίδξπζε
ζρνιείσλ Αξηζηείαο αλά ηελ επηθξάηεηα, αληηηίζεηαη ζε κηα ηέηνηα κεηαηξνπή ησλ
Πεηξακαηηθώλ Δεκνηηθώλ Σρνιείσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα κε βάζε ην
Ν. 2327/95, άξζξν 7, παξ. 4. Αληίζεηα, πξνηείλεη λα πνιιαπιαζηαζηνύλ ηα Πεηξακαηηθά
Σρνιεία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ θαη

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απζεληηθά

παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά εξγαζηήξηα. Σε απηά πξέπεη λα θνηηνύλ παηδηά όισλ ησλ
θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη νκάδσλ θαη ην καζεηηθό δπλακηθό ηνπο – όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
βαζκίδσλ -λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ
ζρνιείσλ όιεο ηεο ρώξαο. Μόλν ηόηε ηα πνξίζκαηα ησλ επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλσλ
θαηλνηνκηώλ, νη νπνίεο ζα θξίλνληαη επηηπρεκέλεο, ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην
ζύλνιν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζή ηεο.


Επίζεο, ε Σύλνδνο ζεσξεί όηη δηεύξπλζε ηνπ αξηζκνύ ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ θαη ε
ζηελή ζύλδεζή ηνπο κε ηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε ζύλδεζε
ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, ζα δώζεη λέεο δπλαηόηεηεο ζηνπο/ζηηο
εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο – δξάζεο θαη ζα βνεζήζεη
ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηόηεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ, θαζώο ζα
παξαθνινπζνύλ θαη ζα εθαξκόδνπλ θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε ζρνιεία πνπ είλαη
αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία ζην κέιινλ ζα θιεζνύλ λα ζηειερώζνπλ.

Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ πξαγκαηηθά Πεηξακαηηθά Σρνιεία ζηε ρώξα καο ην πεπαιαησκέλν
λνκνζεηηθό πιαίζην ρξεηάδεηαη αλακόξθσζε. Μείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα γηα ηελ νπζηαζηηθή
πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απηώλ απνηεινύλ ηόζν ν ξόινο ηνπ Επηζηεκνληθνύ
Επνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ, όζν θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ηα
ζηειερώλεη. Σηελ πξννπηηθή κηαο ηέηνηαο αλακόξθσζεο, ε Σύλνδνο δηαηύπσζε

ηηο

παξαθάησ

πξνηάζεηο:


Τν Επηζηεκνληθό Επνπηηθό Σπκβνύιην, ζηε ζύλζεζε ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα κεηέρνπλ
κέιε ΔΕΠ Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ, ζα πξέπεη

λα έρεη ηελ επζύλε ησλ Πεηξακαηηθώλ

Σρνιείσλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη θαηεπζύλζεσλ (λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα,
ιύθεηα

θαη

αληίζηνηρεο

επαγγεικαηηθέο

θαη

λπρηεξηλέο

ζρνιηθέο

δνκέο),

ώζηε

λα

εμαζθαιίδεη ηνλ ζπλνιηθό εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηηο εζσηεξηθέο
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ιεηηνπξγίεο θαη ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο.

Δειαδή, ν ξόινο ηνπ

ζα πξέπεη λα είλαη

νπζηαζηηθόο θαη όρη ζπκβνπιεπηηθόο, όπσο ζεσξείηαη ζήκεξα, ώζηε νη απνθάζεηο ηνπ λα
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ/νπζώλ ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ θαη λα
κελ ππάξρνπλ ζπγρύζεηο αξκνδηνηήησλ,

νη νπνίεο

ζπλήζσο νδεγνύλ ζηε ζηαζηκόηεηα.

Με ηνλ ηξόπν απηό ζα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ιαλζαζκέλσλ πξαθηηθώλ, όπνπ
αζύλδεηεο πεηξακαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε επηκέξνπο καζήκαηα, θπξίσο ζηα γπκλάζηα θαη
ιύθεηα, θαηαθεξκαηίδνπλ ηελ γλσζηηθή ηαπηόηεηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, απνδνκνύλ ηε
ζεκαζία θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ηελ άξζξσζε ησλ ζρέζεώλ ηεο κε
ηηο νηθνγελεηαθέο δνκέο, κε ην θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην.


Όζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά από
ην Επηζηεκνληθό Επνπηηθό Σπκβνύιην ελώ πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαη ειάρηζην ρξνληθό
δηάζηεκα ππεξέηεζεο ηεο νξγαληθήο ζέζεο (π.ρ. πέληε ρξόληα), ρσξίο θακία δπλαηόηεηα
απνζπάζεσλ ή άιισλ κεηαθηλήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ (π.ρ.
ζε ζέζεηο δηεύζπλζεο, ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο θηι.), ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
εύξπζκε ιεηηνπξγία ζηε βάζε ηεο θηινζνθίαο ηεο νξγάλσζήο ηνπο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ
πξνζσπηθνύ ζα εθηηκώληαη θπξίσο ηα επηπιένλ πξνζόληα (κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά,
επηκνξθώζεηο, κεηεθπαηδεύζεηο) πνπ ζρεηίδνληαη κε θιάδνπο ησλ επηζηεκώλ ηεο αγσγήο
θαη όρη κε ηίηινπο κε ζπλαθείο (π.ρ. πηπρίν νηθνλνκηθώλ, ζενινγίαο θ.ά.). Επηπιένλ, γηα
ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ εμίζνπ απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ζπλέληεπμε

από ην

Επηζηεκνληθό Επνπηηθό Σπκβνύιην.



Πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα επηιέμνπλ ηα Πεηξακαηηθά Σρνιεία, ζα πξέπεη λα ηνπο
δνζνύλ θίλεηξα. Σηε ινγηθή απηή, είλαη απνιύησο απαξαίηεην λα ζεζκνζεηεζεί ην
κεησκέλν δηδαθηηθό σξάξην γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ, ώζηε
λα

κπνξνύλ

παξαθνινπζνύλ

λα

ζπλεξγάδνληαη

ηελ

πξαθηηθή

κε

άζθεζε

ην

Επηζηεκνληθό

ησλ

Επνπηηθό

θνηηεηώλ/ηξηώλ,

λα

Σπκβνύιην,

λα

ζπκκεηέρνπλ

ζε

επηκνξθώζεηο από κέιε ΔΕΠ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ην Πεηξακαηηθό
Σρνιείν, λα πξνεηνηκάδνπλ ην πιηθό ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηδηθέο
παηδαγσγηθέο ζπλεδξίεο.


Απαξαίηεηε είλαη θαη ε θαζηέξσζε ηεο απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Πεηξακαηηθώλ Σρνιείσλ
ζε θνηλή ζπλεδξία Επηζηεκνληθνύ Επνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ/νπζώλ
Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ θαη κειώλ ΔΕΠ ηνπ νηθείνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο, όζνλ αθνξά
ζε δξάζεηο θαη θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζην ζρνιείν. Η απνηίκεζε ζα πξέπεη λα
γίλεηαη πεξηνδηθά, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, όζν θαη ζην ηέινο ηεο, κε
ζθνπό ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ηελ επαγγεικαηηθή
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αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην νηθείν
Παηδαγσγηθό Τκήκα.
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