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Πεξίιεςε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ. Λέγεηαη φηη ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ θαη απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή θαη ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ ζθνπψλ, ησλ 

γεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία ζηελ Διιάδα απφ ηελ ίδξπζή ηνπο ην 1929 έσο ζήκεξα, κε 

έκθαζε ζηηο δπν θχξηεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 1929 (Κπβέξλεζε Βεληδέινπ) θαη ηνπ 

2011 (Κπβέξλεζε Παπαλδξένπ). 

Αμίσκα θαη «κνληέιν αλάιπζεο» απνηειεί ε επηζηεκνληθή ζέζε φηη νη εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο, 

πνιηηηζκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο πνπ ζπκβαίλνπλ.  

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθξηηηθή εξγαζία πνπ επηρεηξεί ηζηνξηθή ζπγθξηηηθή αλάιπζε, κε 

αθεηεξία ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα Πεηξακαηηθά 

ρνιεία θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ θαη ην γεληθφηεξν 

εθπαηδεπηηθφ ηνπίν, λα δηεξεπλήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θάζε θνξά γηα ην ξφιν 

ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ηε δηνίθεζε, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο, ηε 

ζρνιηθή γλψζε ζε απηά.  

Ζ ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ νδεγεί ζηελ 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη 

απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Λέμεηο – Κιεηδηά  

Πεηξακαηηθά ρνιεία, Δθπαηδεπηηθή Ννκνζεζία, Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε, 

Αξηζηεία, Καηλνηνκία 
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Abstract 

A debate has been going on in recent years about the role of Experimental Schools. It 

is said that Experimental Schools do not fulfill the goals for which they were created 

and are elitist schools that are targeted at particular social strata. 

The aim of the thesis is to describe and compare the goals, general objectives and 

specific provisions of the texts concerning the Experimental Schools in Greece since 

their establishment in 1929 until today, with emphasis on the two main reforms of 

1929 (Venizelos Government) and of 2011 (Papandreou Government). 

Principle and "model of analysis" is the scientific position that educational reforms 

are not independent of the socio-economic, cultural and political factors of the 

historical moment that are happening.  

This is a comparative work that attempts historical comparative analysis, starting from 

the educational reforms implemented in the Experimental Schools and their 

correlation with the social economic and the general educational landscape, to explore 

the objectives set for the role of the Experimental Schools, the administration, 

teachers, pupils, schooling in them.  

The comparative view of the legislation of the Experimental Schools leads to a deeper 

understanding of how the Experimental Schools operate and is a useful tool for the 

formulation of alternative proposals. 

 

Keywords: Experimental Schools, Educational Legislation, Educational Reform, 

Excellence, Innovation 
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Εισαγωγή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη κεγάιε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. Τπάξρεη ε άπνςε φηη ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, δελ 

εθπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ, είλαη ζρνιεία έκκεζεο 

θνηλσληθήο επηινγήο θαη ν φπνηνο πεηξακαηηζκφο ηνπο αλαθέξεηαη κάιινλ ζε 

αηνκηθέο πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθψλ παξά ζε νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθά 

θαζνδεγνχκελεο δξάζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θακηά απφ ηηο θαηλνηνκίεο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ (νινήκεξν ζρνιείν, λέα βηβιία, Νέν ρνιείν) δελ δνθηκάζηεθε 

πεηξακαηηθά ζε απηά.  ε λνκηθφ επίπεδν, κε ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1566/1985 

πξνβιεπφηαλ ε έθδνζε Π.Γ. γηα ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, θάπνηα απφ ηα νπνία δελ 

εθδφζεθαλ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ρνιείσλ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ κέζσ ησλ 

Δπνπηψλ ηνπο φπσο ν Καζζσηάθεο ζην Πεηξακαηηθφ ηνπ Παλ/κηνπ Αζήλαο, ν Σεξδήο 

ζην Πεηξακαηηθφ ηνπ ΑΠΘ, ν Μπνπδάθεο ζην Πεηξακαηηθφ ηνπ Παλ/κηνπ Παηξψλ. 

Σν θελφ απηφ ήξζε λα ζπκπιεξψζεη ν λ.3966/2011, ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα 

ηξνπνπνηήζεθε ζε ζεκαληηθά ηνπ ζεκεία.  

θνπφο ηεο  εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή θαη ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ ζθνπψλ, ησλ 

γεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία ζηελ Διιάδα, κε έκθαζε ζηηο δπν θχξηεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

1929 (Κπβέξλεζε Βεληδέινπ) κε ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ Πεηξακαηηθψλ θαη ηνπ 2011 

(Κπβέξλεζε Παπαλδξένπ) κε ηελ επηινγή, κεηά απφ αμηνιφγεζε,  ησλ Πξφηππσλ-

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ.  

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθξηηηθή εξγαζία πνπ επηρεηξεί, κε αθεηεξία ηηο εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο 

κε ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπίν, λα 

δηεξεπλήζεη  εάλ απηφ επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη ην 

πιαίζην θαη ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία. 

Σν πιηθφ πνπ ζα αλαιπζεί απνηειείηαη απφ πεγέο- ηεθκήξηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

λνκνζεζία ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, φπσο ηα ΦΔΚ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηα 

δηάθνξα λνκνζεηήκαηα, εγθχθιηνη θαη ππεξεζηαθά έγγξαθα, ζρέδηα Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ, εηζεγεηηθέο εθζέζεηο. 

Αμίσκα θαη «κνληέιν αλάιπζεο» γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε 

επηζηεκνληθή ζέζε φηη νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ 

ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηζηνξηθήο 

ζηηγκήο πνπ ζπκβαίλνπλ, ηνπο νπνίνπο ν Μπνπδάθεο (2002) νλνκάδεη  «Πεδία 
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Γύλακεο». Χο κέζνδνο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηζηνξηθή – ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

(Καδακίαο, 2002). Σν θχξην ζψκα ηεο έξεπλαο αθνξά λνκηθά θείκελα γηα ηελ 

εξκελεία ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ «Δξκελεπηηθνχ Κχθινπ» 

(Ππξγησηάθεο & Παπαδάθεο ζην Γίπιαξε, 2011, ζ. 164) 

Ζ κειέηε ηεο λνκνζεζίαο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηε δηακφξθσζαλ, νδεγεί ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο 

θαηάζηαζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη απνηειεί 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηαηχπσζε, ζην κέιινλ, ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ.           

Με δεδνκέλν φηη ζηελ βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν πνπ λα αθνξά ηα 

Πεηξακαηηθά ζρνιεία, ε παξνχζα κειέηε ζεσξείηαη αλαγθαία θαη ζεκαληηθή αθνχ 

έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ εληνπίδεηαη ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο δηαρξνληθήο 

ζπγθξηηηθήο κειέηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα.  

Σν 1ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε θάζε λνκνζεηήκαηνο, ε κέζνδνο αλάιπζεο θαη ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο.  

ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε γέλλεζε ηεο ηδέαο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

απφ ηνλ Dewey θαη άιινπο παηδαγσγνχο ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή θαη πσο απηνί 

επεξέαζαλ ηνπο Έιιελεο παηδαγσγνχο, θαζψο θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζηελ 

Διιάδα. 

ην 3ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηδξπηηθνί λφκνη ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

κέζα ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1929-30 ηεο Κπβέξλεζεο 

Βεληδέινπ (Τπνπξγνί Παηδείαο Κ. Γφληηθαο θαη Γ. Παπαλδξένπ).. 

 Σν 4ν θεθάιαην αθνξά ζε κηα κεγάιε, ρξνληθά, πεξίνδν απφ ην 1935 σο ην 1981 

θαηά ηελ νπνία φκσο δε ππήξμε ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε, αιιά κφλν έθδνζε 

εθαξκνζηηθψλ λνκνζεηεκάησλ ησλ λφκσλ ηεο πεξηφδνπ 1929-1930 θαη επηκέξνπο 

ξπζκίζεηο, ζπρλά αιιειναλαηξνχκελεο,  

Σν 5ν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ 1982-1985, ηηο 

ιχζεηο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο. Παξνπζηάδνληαη  νη λένη ηχπνη Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ θαη παξνπζηάδνληαη νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ ηα αθνξνχλ. 

Σν 6ν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ ζέζπηζε ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη κε ην 

λνκνζεηηθφ έξγν πνπ ην νξίδεη, ην 2011 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο αιιαγέο 

ηνπ λ.3966/11 απφ ηνλ λ.4327/15.   



13 

 

Σν 7ν θεθάιαην θιείλεη ηελ εξγαζία κε ηε ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ λνκνζεηεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο κε ζπγθξηηηθνχο 

πίλαθεο θαζψο θαη κε πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ θαη ην ξφιν ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ θαη ζέκαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα παξαπέξα έξεπλα. 

Σν Παξάξηεκα πεξηέρεη ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο ηεο λνκνζεζίαο ησλ Π.. θαζψο 

θαη πίλαθεο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

1.1 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψζεθε ε απνπζία εξεπλψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε λνκνζεζία ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ  θαη ηε ζπγθξηηηθή 

ζεψξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε απηά. Χζηφζν 

ζην γεληθφηεξν ζέκα ηεο ηζηνξηθήο ζπγθξηηηθήο κειέηεο  θαη αλάιπζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ππάξρνπλ αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο εξγαζίεο. 

Απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί  ην αμηφινγν έξγν ηνπ Αιέμε Γεκαξά «Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ 

έγηλε» πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο σο ην 1967. 

ηνλ ίδην ηνκέα θηλνχληαη θαη ηα έξγα ηνπ ήθε Μπνπδάθε (1991) «Δθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80: κηα αλαιπηηθή-εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

λέσλ πξνζπαζεηώλ θαη ησλ λέσλ αδηεμόδσλ, ζην Παγθόζκηα θξίζε ζηελ Δθπαίδεπζε» 

θαη (2002) «Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα, Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα, Γεληθή θαη Σερληθνεπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε», ζηα νπνία 

παξνπζηάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο αλαιχεη κε βάζε ηα «Πεδία 

Γχλακεο» εμεηάδνληάο ηεο κέζα απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

ζπγθείκελφ ηνπο. Σν 2012 επηκειείηαη ηε «πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή» φπνπ, κεηαμχ 

άιισλ, αλαδεκνζηεχεη άξζξν ηνπ Καδακία κε ηίηιν «πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή: 

Δπηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα» φπνπ παξνπζηάδεη ηε κέζνδν ηεο 

Ηζηνξηθήο πγθξηηηθήο Αλάιπζεο (ΗΑ).  

Ο Ν. Οπδαηδήο (2002) ζην «Ζ δηαδηθαζία δηακόξθσζεο κηαο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πξόηαζεο ζε ζρέζε κε ην δηεζλέο ζπγθείκελν πεξηβάιινλ. Ζ ζύλζεζε, 

αληίζεζε, ζπγθξόηεζε θαη εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ επηινγώλ κέζα από 

ηε δηεξεύλεζε ηνπ Ν.2525/97», εμεηάδεη ηελ δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο σο 

απνηέιεζκα φζκσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ 



14 

 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο Διιάδαο (Οπδαηδήο ζην 

Γίπιαξε, 2011, ζ.33).  

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 θαηαγξάθνληαη πξνζπάζεηεο, θχξηα απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ πνπ ήηαλ Δπφπηεο ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ,  δεκηνπξγίαο ηνπ Π.Γ. πνπ πξνέβιεπε ν λ.1566/1985, κε παξάιιειε 

δεκνζίεπζε κειεηψλ θαη άξζξσλ. Σέηνηα άξζξα δεκνζίεπζε ν Ν. Σεξδήο  (1994), 

«Σν αλακελόκελν Π.Γ. γηα ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Α.Δ.Η. θαη νη πξνζδνθίεο από 

ηελ ελδερόκελε έθδνζε ηνπ», θαη (1997), «Ζ θξίζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ν 

ξόινο ελόο πεηξακαηηθνύ ζρνιείνπ», ν Μ. Καζζσηάθεο, (2006), «Ο ξόινο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηε ζύγρξνλε επνρή», θαη (2006
α
), «Σν 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Π..Π.Α) παξειζφλ, παξφλ θαη 

κέιινλ», ν  . Μπνπδάθεο (2009
α
), «Δηζεγεηηθή Έθζεζε γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκό θαη 

Δθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ», (2009
β
), 

«ρέδην Π.Γ. γηα ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ» θαη (2010) «Σν 

ζρέδην Π.Γ. γηα ηα πεηξακαηηθά ρνιεία ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: Μηα Καηλνηνκηθή 

πξνζέγγηζε, Ο ξόινο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ ζηε Γεκόζηα 

Δθπαίδεπζε. Έλα ηέινο… ή κηα Νέα Αξρή;» θαη ε Ε. Παπαλανχκ, (2010), 

«Πεηξακαηηθά ζρνιεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ: πεξηνξηζκνί πιαηζίνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ξόινπ ηνπο, Σν Πεηξακαηηθό ρνιείν: θαηλνηνκία θαη έξεπλα». 

ε φ,ηη αθνξά ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο θαη 

Αλάιπζεο, ν Καδακίαο, ην 1992, εηζεγήζεθε ηελ Ηζηνξηθή πγθξηηηθή Αλάιπζε, κε 

ηελ νπνία ζπλδπάδεη ηελ θνηλσληθή επηζηήκε κε ηελ ηζηνξία, κε έκθαζε ζηε ζρέζε 

αίηηνπ- αηηηαηνχ ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ Η..Α αζρνιείηαη 

κε ηελ εξκελεία θαη φρη κε ηελ πξφβιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, 

ρξεζηκνπνηεί έλλνηεο, ζεσξίεο, θαη ζεσξεηηθά κνληέια απφ ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

(Καινγηαλλάθε, 2011, ζ.444).  

ε φηη αθνξά ηηο κεζφδνπο ηεο πγθξηηηθήο Παηδαγσγηθήο, ν Μαηζαίνπ (2012, ζ.117) 

ιέεη φηη ε ζπγθξηηηθή έξεπλα, εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ ζηνλ θφζκν, πεξλά 

απφ ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο πνπ επηθξάηεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ελαιιαθηηθέο, 

πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο νπηηθέο. Ζ επηινγή  ηνπο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο 

έξεπλαο πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαζψο δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη 

ηδενινγηθά θαη αμηνινγηθά νπδέηεξε πξνζέγγηζε (Καινγηαλλάθε, 2011, ζ.445).  
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Γηα ηνπο Ππξγησηάθε θαη Παπαδάθε (1999), ν εξεπλεηήο αληηπαξαηίζεηαη κε ηα 

ηζηνξηθά, λνκηθά θαη πνιηηηθά θείκελα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη πξνηείλνπλ ηελ κέζνδν ηνπ «Δξκελεπηηθνχ Κχθινπ». 

Σνλ εξκελεπηηθφ θχθιν, σο κέζνδν αλάιπζεο παξνπζηάδεη θαη ε Αηθαηεξίλε Καιέξε 

(2012)  ζε αλαθνίλσζε ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο κε 

ηίηιν «Δξκελεπηηθόο Κύθινο: κηα αλάιπζε ηεο ινγηθήο δνκήο ηεο κεζόδνπ ηεο 

εξκελείαο ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο». 

Καηά ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη κε βάζε ηελ κεζνδνινγία πνπ επηιέρζεθε, 

νη πεγέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο εμήο: 

 Δπηζθφπεζε ησλ επίζεκσλ λνκηθψλ θεηκέλσλ, φπσο απηά δεκνζηεχηεθαλ ζηα 

Φ.Δ.Κ  θαη ησλ εηζεγεηηθψλ εθζέζεσλ. 

 Δπηζθφπεζε κειεηψλ θαη επηζηεκνληθψλ άξζξσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή αιιά θαη ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάζε 

επνρήο. 

 Δπηζθφπεζε δεκνζηεπκάησλ ζηνλ ηχπν, ηνπνζεηήζεηο ζηα πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο θαη αλαθνηλψζεηο θνκκάησλ θαη θνξέσλ 

 

1.2 Μέθοδος 

Σν πξνο δηεξεχλεζε πιηθφ είλαη ηα λνκνζεηήκαηα (λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

εγθχθιηνη, εηζεγεηηθέο εθζέζεηο) πνπ αλαθέξνληαη ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία. 

Παξάιιεια, γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ λνκνζεηεκάησλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη 

θαη απνζπάζκαηα απφ ηα πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπλδηθάησλ θαη απφςεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ ηχπν θάζε επνρήο. 

Πεγέο ηνπ πιηθνχ είλαη ην αξρείν ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, εθδφζεηο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη ην 

Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο. Αθφκα αληιήζεθε πιηθφ απφ 

πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο.  

Σν «κνληέιν αλάιπζεο», κε ηε βνήζεηα ηνπ φπνηνπ ζα επηρεηξεζεί ε θαηαλφεζε θαη ε 

εξκελεία ησλ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ, είλαη απηφ ησλ «Πεδίσλ Γχλακεο». Βαζηθή 

παξαδνρή ηνπ κνληέινπ- εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ είλαη φηη κηα κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα δξνκνινγείηαη θαη πινπνηείηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηεζζάξσλ πεδίσλ δχλακεο: πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, ηδενινγηθνχ- 
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πνιηηηζηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ. Οη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε πξνθαινχληαη σο 

απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο ζην πιαίζην 

ηνπ θξάηνπο (Μπνπδάθεο, 2002).  

Χο πξνο ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, ν Οπδαηδήο (2003, ζ.124) ππνζηεξίδεη φηη θάζε  

πνιηηηθφ θείκελν θαη θαηά ζπλέπεηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πνιηηηθφ θείκελν, ηδηαίηεξα αλ 

αθνξά εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, δηακνξθψλεηαη απφ δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο 

θαη ζπκβηβαζκνχ. Δίλαη πηζαλφ λα ραζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε ζηφρεπζε θαηά ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο. Σν πνιηηηθφ θείκελν πεξηγξάθεη ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηε ζηξαηεγηθή, ε εθαξκνγή φκσο είλαη κηα αλεμάξηεηε, πνιππαξαγνληηθή 

δηαδηθαζία. Γηα ηε κειέηε ελφο λνκνζεηήκαηνο απαηηείηαη ε πξνζεθηηθή δηεξεχλεζε 

θαη ν εληνπηζκφο δηαηππψζεσλ πνπ θξχβνπλ ιαλζάλνληα λνήκαηα ψζηε λα γίλεη ε 

εξκελεία ηεο πνιηηηθήο δξάζεο. ηελ εξκελεία ησλ πνιηηηθψλ θεηκέλσλ πξνηείλνληαη 

δπν επίπεδα αλάιπζεο. Σν πξψην επίπεδν αλαθέξεηαη ζην λνκηθφ θείκελν θαη ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ, ην δεχηεξν επίπεδν ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηελ εμππεξεηνχλ (Οπδαηδήο, ζην Γίπιαξε, 2011, ζ.164).  

Ο Μαηζαίνπ (2012, ζ.184) πξνηείλεη ηξηκεξέο ζχζηεκα γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή κηα εθπαηδεπηηθή κεηαβιεηή ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: 

α. Ο «αλαγλσζηηθόο θώδηθαο» ησλ πξσηαγσληζηψλ 

β. Οη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο  

γ. Οη εμσηεξηθέο- δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο επηξξνέο  

Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξνχζα εξγαζία  βαζίδεηαη ζηελ Ηζηνξηθή- 

πγθξηηηθή Αλάιπζε (Καδακίαο, 2002) θαη ζηνλ Δξκελεπηηθφ Κχθιν (Ππξγησηάθεο 

θαη Παπαδάθεο, 1999β) 

Ζ Ηζηνξηθή- πγθξηηηθή Αλάιπζε πξνβάιεη ηνλ ζπλδπαζκφ ηζηνξίαο θαη θνηλσληθήο 

επηζηεκνληθήο ζεσξίαο επηζεκαίλνληαο ηηο αηηίεο κέζα ζην ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα (Καινγηαλλάθε 2011, ζ.44-445). Ζ Ηζηνξηθή- 

πγθξηηηθή Αλάιπζε είλαη πνηνηηθή έξεπλα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή 

ζπζηεκάησλ θαη πεξηπηψζεσλ εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλαδήηεζε αηηηψλ ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηα θαζφξηζαλ, πνιηηηθψλ, 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζµηθψλ (Καδαµίαο & Καινγηαλλάθε, 2003, ζ.5). 

Ζ κέζνδνο ηνπ Δξκελεπηηθνχ Κχθινπ δηέπεηαη απφ ην ζρήκα «θαηάζηαζε- 

θαηαλφεζε- εξκελεία). Πξνηείλεηαη κηα ζεηξά επαλαιακβαλφκελσλ πξνζεγγίζεσλ 

ηνπ θεηκέλνπ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο νδεγεί ζε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ 
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(Ππξγησηάθεο & Παπαδάθεο, 1999β, ζ.853-854). θνπφο ηνπ εξεπλεηή είλαη λα 

πξνζεγγίζεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, λα αληηπαξαζέζεη ηα λνήκαηα 

ηνπ θείκελνπ κε ην πλεχκα ηεο επνρήο θαη λα δεη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθε (Ππξγησηάθεο & Παπαδάθεο, 1999β, ζ.855).  

Οη αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα ζχκθσλα κε ηνλ 

Ππξγησηάθε (2004, ζ.78) είλαη: 

 Ηζηνξηθφηεηα. Γελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη ην παξειζφλ κε ηα κέηξα ηνπ παξφληνο. 

 Σν αληηθείκελν ηηο έξεπλαο πξέπεη λα κειεηάηαη κε βάζε ηνλ ρσξνρξφλν πνπ ηνλ 

δεκηνχξγεζε. 

 Σν εξεπλψκελν θείκελν ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη θαη λα εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε 

ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο πνπ ην γέλλεζαλ κε 

αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο αλάγλσζεο (Δξκελεπηηθφο Κχθινο).   

Σα λνκνζεηήκαηα παξνπζηάδνληαη ζε θεθάιαηα, ηα νπνία, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

αληηζηνηρνχλ ζε κείδνλεο αιιαγέο ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

γίγλεζζαη ηεο ρψξαο. Γηα θάζε λνκνζέηεκα πεξηγξάθεηαη, θαη‟ αξρή, ην πνιηηηθφ-

νηθνλνκηθφ πιαίζην θαη ε επηθξαηνχζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Γηα θάζε λνκνζέηεκα 

εληνπίδνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο αλάιπζεο: 

 Ο ζθνπφο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

 Οη πξνβιέςεηο γηα ηε δηνίθεζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

o Ο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπφπηε 

o Ο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή 

o Ο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

 Οη πξνβιέςεηο γηα ην Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

o Ζ επηινγή  ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ  

o Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

o Κίλεηξα γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

 Οη πξνβιέςεηο γηα ηνπο καζεηέο 

o Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ 

o Γηαθνξνπνηήζεηο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο 

o Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ  
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1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

Γηα ηελ έξεπλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ, ε πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή 

αθνινπζεί ζπρλά ηελ «θαηαθφξπθε», ηζηνξηθή θαηεχζπλζε. Μειεηά ηελ ηζηνξηθή 

ηνπο δηαδξνκή απνδερφκελε ηελ ζπλέρεηα κέζα απφ ηελ εμέιημε ηνπ  ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ αιιά θαη κέζα απφ ηελ δηακφξθσζε αμηψλ, ζηάζεσλ, «ηζηνξηψλ» 

(Μαηζαίνπ, 2012, ζ.177). 

Ζ εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ππνζηεξίδεη ηελ, ζε βάζνο, 

ζπγθξηηηθή κειέηε θαη δίλεη θαιχηεξε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηε ζηηγκή πνπ ην 

ζέκα βξίζθεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα. Γπν είλαη ηα ζεκαηηθά πεδία ηεο πγθξηηηθήο 

Παηδαγσγηθήο πνπ εξεπλψληαη ζπζηεκαηηθά. Σν πξψην είλαη νη ζρέζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σν δεχηεξν αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο αμίεο ηεο (Μαηζαίνπ, 2012, ζ.172).  

Με βάζε ηα δπν απηά επίπεδα αλάιπζεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 Να δηεξεπλεζεί εάλ ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζην, επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαζψο θαη ην 

πιαίζην θαη ηε Ννκνζεζία πνπ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά ζρνιεία. 

 Να δηεξεπλεζνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο κεηαμχ 

ησλ  βαζηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ  ηνπ 1929-1985-2011, πνπ αθνξνχλ ηα 

Πεηξακαηηθά θαη εηδηθά  ηνπο ζθνπνχο, ηε δηνίθεζε, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ηελ επηινγή καζεηψλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  ΓΔΤΣΔΡΟ 

Η πξντζηνξία ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ 

2.1 Η γέννηση του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων 

ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα μεθίλεζε ε αλάπηπμε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Γηδαθηηθήο 

κε ηελ επίδξαζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ κεζφδσλ έξεπλαο ηεο 

Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο.  Απφ ην 1900, κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, θαη 

ηηο λέεο πνιηηηθέο πνπ έθεξε ε  βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εθδειψλεηαη 

ακθηζβήηεζε ηεο παξαδνζηαθήο παηδαγσγηθήο (Κξηβάο, 1999, ζ.161). Οη απφςεηο 

πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ε παηδνθεληξηθφηεηα, ε απηελέξγεηα, ε κάζεζε βαζηζκέλε ζηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή, ε ζχλδεζε ζρνιείνπ θαη δσήο, θαη ε επνπηεία 
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(Μαηζαγγνχξαο, 1996, ζ.47-48). ηα πιαίζηα απηά δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία κε ζθνπφ λα απνηειέζνπλ εξγαζηήξηα εθαξκνγήο, δνθηκήο 

θαη αλάπηπμεο ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο θαηά ηα πξφηππα ησλ πεηξακαηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

Ο Dewey (1859–1952), άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν θαη 

πξφηεηλε ην ρνιείν Δξγαζίαο ζηηο Ζ.Π.Α. Κχξηα παηδαγσγηθή ζέζε ηνπ είλαη ην 

«learning by doing», ελλνψληαο ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη θαηεπζπλφκελε εκπεηξία 

ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πνπ απνηειεί πξνεηνηκαζία γηα ηε δσή κέζα ζηελ 

θνηλσλία. Ζ εηζαγσγή ησλ ηδεψλ ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ζπλάληεζε ζθνδξέο 

αληηδξάζεηο (Κξίβαο,1999). 

Σν 1896, ζην ηθάγν ηδξχεη ην University Elementary School ή Laboratory School. 

θνπφο ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ σο εξγαζηήξην ζηα 

πξφηππα ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Γεσξγηάδεο, 2010). Σν ζρνιείν 

αλήθεη  ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν θαη επνπηεχεηαη απφ ην Σκήκα Φηινζνθίαο, 

Φπρνινγίαο θαη Παηδαγσγηθήο. Λεηηνχξγεζε κφλν γηα έμη ρξφληα.  

Ο G. Kerschensteiner, (1854–1932) αληηπαξαηίζεηαη  ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν θαη 

εηζεγείηαη ην ρνιείν Δξγαζίαο (Arbeitsschulbewegung) (Κξηβάο, 1999, ζ. 169-170). 

Σν ρνιείν Δξγαζίαο απνηειεί ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηεο Παηδαγσγηθήο αθνχ δελ 

ππάξρεη κεηαξξπζκηζηηθφ παηδαγσγηθφ θίλεκα πνπ λα κελ απνδέρεηαη ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ θαη θχξηα ηελ αξρή ηεο απηελέξγεηαο ηνπ καζεηή. Χο ρνιηθφο χκβνπινο 

ζην Μφλαρν, απφ ην 1895 έσο ην 1918, δηακνξθψλεη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

έκθαζε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ πξάμε. ην έξγν ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε 

δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ (Βατλά, 2007, 

ζ.10).  

Ζ επίδξαζε ηνπ "ρνιείνπ Δξγαζίαο" ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ήηαλ ζεκαληηθή, 

αθνχ ζεκαληηθνί παηδαγσγνί φπσο ν Νηθφιανο Δμαξρφπνπινο, ν Αιέμαλδξνο 

Γεικνχδνο, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο θαη πνιινί άιινη ζπκπιήξσζαλ ηηο παηδαγσγηθέο 

ηνπο ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία. Μέζα απφ απηέο, γελλήζεθε ην αίηεκα γηα δεκηνπξγία 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα (Σεξδήο, 1986). 

Έλαο αθφκα απφ ηνπο πξσηνπφξνπο πνπ επεξέαζαλ ηελ ίδξπζε ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ ζηελ Διιάδα είλαη ν Hermann Lietz (1868-1919). Δίλαη ν ηδξπηήο ησλ 

Landergziehungsheime,ησλ «Δμνρηθώλ Παηδαγσγείσλ» φπσο ηα νλφκαζε ν   καζεηήο 

ηνπ Παπακαχξνο (Σεξδήο, 1986, ζ.34). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη αξρέο ηνπ είλαη 

γλσζηέο ζηνλ Γεικνχδν θαη ζηνv Βνιηψηε γηαηξφ αξάηζε, απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 
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ηνπ Αλψηεξνπ Παξζελαγσγείνπ ηνπ Βφινπ, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ ζην 

πεξηνδηθφ Νέα Δζηία θαη παξνπζηάδνληαη ζην ειιεληθφ θνηλφ απφ ην Γειηίν ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ (Σεξδήο, 1986, ζ.36). 

 

2. 2 Οι πρώτες προσπάθειες στην Ελλάδα 

ηελ αξρή ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα παξνπζηάδνληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο 

δεκηνπξγίαο ρνιείσλ ζηελ Διιάδα πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο εξγαζηήξηα κειέηεο 

θαη δνθηκήο λέσλ κεζφδσλ θαη ζα ηεινχζαλ ππφ ηελ αηγίδα αλψηεξνπ νξγαληζκνχ 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη ησλ  λέσλ ηδεψλ 

πνπ έξρνληαλ απφ ηελ Δπξψπε. Σν παξαδνζηαθφ ζρνιείν ζηε Διιάδα ζηεξίδνληαλ 

ζηελ εξβαξηηαλή ζεσξία αθφκα θαη φηαλ ζηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

είρε αλαζεσξεζεί σο αλαρξνληζηηθή θαη παξσρεκέλε (Φξάγθνο, 1999, ζ.107). 

Ο Ν. Δμαξρφπνπινο, θαζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απνηέιεζε βαζηθφ ππεξαζπηζηή ησλ αξρψλ ηεο 

παξαδνζηαθήο αγσγήο. ηάζεθε αληίζεηνο ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο θαη 

πξναζπίζηεθε ηε δηδαζθαιία ηεο θαζαξεχνπζαο απφ ηελ επνρή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ. Ζ ζηάζε ηνπ θαίλεηαη δηθνξνχκελε αθνχ ζην έξγν ηνπ Δηζαγσγή εηο ηελ 

Παηδαγσγηθήλ (1927) είλαη ζεηηθφο απέλαληη ζην ρνιείν Δξγαζίαο. ην πιαίζην 

απηφ αγσλίζηεθε θαη ηειηθά πέηπρε ηελ δεκηνπξγία Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ηνπ νπνίνπ ππήξμε θαη ν πξψηνο Δπφπηεο, κε ην λφκν 

4376/1929 ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ (Μαξθαληψλεο ζην θιεξάθε, 1994). 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ λέσλ αληηιήςεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Αλψηεξν Παξζελαγσγείν Βφινπ (Υαηδεζηεθαλίδεο, 1990, ζ.147). Ο Βνιηψηεο γηαηξφο 

Γεκ. αξάηζεο, πξνηείλεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Βφινπ λα ηδξχζεη έλα 

Αλψηεξν Παξζελαγσγείν γηα λα κνξθψζεη ηα θνξίηζηα «κε ζεηηθό θαη θσηηζκέλν 

κπαιό, πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζηήζνπλ έλα ζπίηη λνηθνθπξεκέλν θαη λα κνξθώζνπλ ηα 

παηδηά όπσο πξέπεη» (Γεικνχδνο, 1950). Σν Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ αλνίγεη ην 

1908 κε δηεπζπληή ην Γεικνχδν θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο 

ζηελ πξάμε (Γηαλληθφπνπινο, 1991, ζ.36 ). Βαζηθή γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε 

Γεκνηηθή αλ θαη ε Καζαξεχνπζα δελ ιείπεη ψζηε λα θαζεζπραζηνχλ νη αλεζπρίεο ησλ 

ζπληεξεηηθψλ γνλέσλ αιιά θαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο αθνχ είλαη ε επίζεκε γιψζζα 

ηνπ θξάηνπο. ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παπαγαιίαο θαη ηεο ζηείξαο 

απνκλεκφλεπζεο, ηα βηβιία θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πεξηιήςεηο θαη 

θαηαξγήζεθαλ ε κειέηε ζην ζπίηη, ε βαζκνιφγεζε θαη νη εμεηάζεηο (Γηαλληθφπνπινο, 
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1991, ζ.53-56). Γφζεθε ζηα καζήκαηα πξαθηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Σνλίζηεθε ε 

ζεκαζία ησλ θπζηνγλσζηηθψλ, θαη πξαθηηθψλ καζεκάησλ. Αμηνπνηήζεθαλ 

παηδαγσγηθά ν πεξίπαηνο θαη ε θεπνπξηθή. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ Γεικνχδνπ δελ βξήθε ζεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηε 

ζπληεξεηηθή κεξίδα ηεο πφιεο. Οη γνλείο ησλ καζεηξηψλ ζεσξνχζαλ άζθνπνπο ηνπο 

πεξηπάηνπο, αλάξκνζηεο ηηο ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο ζηνλ θήπν, αδηθαηνιφγεηε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο απνκλεκφλεπζεο (Γηαλληθφπνπινο, 1991, ζ.46). Θεσξήζεθε 

χπνπηε ε λέα πξνζέγγηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ησλ καζεηξηψλ, φπσο ε έιιεηςε 

νκαδηθνχ εθθιεζηαζκνχ θαη ε εθθψλεζε δηαιέμεσλ ζην εξγαηηθφ θέληξν Βφινπ θαη, 

κεγαιχηεξε «ακαξηία» φισλ, ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. ε ιηγφηεξν απφ ηξία 

ρξφληα ην Παξζελαγσγείν δηέθνςε νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ο Γεικνχδνο 

εθδηψρζεθε σο αλεπηζχκεηνο θαη επηθίλδπλνο θαη θαηεγνξήζεθε καδί κε ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ γηα αζεΐα, αζέβεηα, εμχβξηζε θ.ά. (Δπαγγειφπνπινο, 1998, ζ.23-24). 

Καηά ηε δίθε παξνπζηάζηεθαλ σο κάξηπξεο ππεξάζπηζεο εμέρνπζεο επηζηεκνληθέο 

θαη πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο φπσο ν Γεκ. Γιελφο, ν Δι. Βεληδέινο, ν 

Αι. Παπαλαζηαζίνπ. ηε Βνπιή ραξαθηήξηζαλ ηνλ Γεικνχδν «Δζληθφ Παηδαγσγφ, 

Πξφδξνκν ηεο Δζληθήο Αλνξζσηηθήο Κηλήζεσο, άλζξσπν απαξάκηιινπ ήζνπο». Ζ 

δίθε έκεηλε γλσζηή σο ηα «Αζετθά ηνπ Βόινπ» (Υαηδεζηεθαλίδεο, 1990, ζ.148). 

Με Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ζηηο 11/10/1923 αλαδηνξγαλψζεθε ην Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν εθπαίδεπζεο δαζθάισλ κε δηεπζπληή ηνλ Αι. Γεικνχδν. ην 

Γηδαζθαιείν δίδαζθαλ κεηαμχ άιισλ ν Παπακαχξνο θαη ε Ηκβξηψηε. Σν πξφγξακκα 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη πάιη θαη λα απνδίδεη 

(Δπαγγειφπνπινο, 1998
β
, ζ.54-55). Αθφκα γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2243/1920 

«πεξί ηδξχζεσο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο» γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ πνπ 

ζα δίδαζθαλ ζηα Γηδαζθαιεία ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Γηεπζπληήο ηεο 

Αθαδεκίαο αλαιακβάλεη ν Γ. Γιελφο. 

Οη πξνζπάζεηεο θαη ησλ δχν, Γεικνχδνπ θαη Γιελνχ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ηδεψλ ηεο Νέαο Αγσγήο ζηηο δπν πξψηεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. ην πξφγξακκα 

ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ δηδάζθεηαη ε Γξακκαηηθή ηεο Γεκνηηθήο, ζηελ 

νπνία γξάθνληαη θαη νη εθζέζεηο, ελψ ζηηο ηάμεηο Γ΄ θαη Γ΄ δηδάζθνληαη ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη, θαη νη κεγάινη έιιελεο πνηεηέο θαη ζπγγξαθείο πνπ γξάθνπλ ζε δεκνηηθή 

(Γεικνχδνο, 1929).  Γηα πξψηε θνξά, ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ Μαξαζιείνπ, νη 

ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηελ Έθζεζε ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα (Ν.Γ., ΦΔΚ323/9-

11-1923,η.α΄) (Κπβέξλεζε Γνλαηά, Τπ. Παηδείαο Α. Υαηδεθπξηάθνο) .  
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Σν θαηλνηφκν παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ηνπ Μαξαζιείνπ πξνθάιεζε, ην 1925, ηζρπξή 

αληίδξαζε, δεκηνπξγψληαο λέεο αλαηαξαρέο πνπ νλνκάζηεθαλ «Μαξαζιεηαθά». 

Απνηέιεζκα ήηαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο ν Γεικνχδνο, ν Γιελφο θαη 

ε Ηκβξηψηε, ε Παηδαγσγηθή Αθαδεκία λα θιείζεη θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ λα αλαθνπεί (Δπαγγειφπνπινο, 1998
β
, ζ.55, 

Υαηδεζηεθαλίδεο,1990, ζ.149-150). 

Αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ζπκβαίλεη θαη ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο φπνπ, 

απφ ην 1927-1930, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε Γεξκαλία θαη ηε ζεηεία ηνπ ζην 

Γηδαζθαιείν εξξψλ, ππεξεηεί σο δηεπζπληήο ν Μίιηνο Κνπληνπξάο 

(Υαηδεζηεθαλίδεο,1990, ζ.221). Απφ ηελ αξρή επηζπκεί λα ζηεξίμεη ηε 

κεηαξξπζκηζηηθή ηνπ πξνζπάζεηα ζηηο αξρέο ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο θαη 

αληηκεησπίδεη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε επειημία (Καξακελάο & Φάιηε, 

2002).  

Με ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ σο Γηεπζπληήο ηνπ Γηδαζθαιείνπ αληηκεηψπηζε ηελ 

αληίζεζε νκάδσλ θαζεγεηψλ. Ήηαλ εθείλνη πνπ αληηδξνχζαλ γηαηί ηνπο δεηνχζε λα 

εξγαζηνχλ κε βάζε ηε «Νέα Αγσγή» θαη, άξα, κε κεζφδνπο πνπ ηνπο ήηαλ μέλεο 

αιιά θαη γηαηί θαηαπνιέκεζε ηε δηαθζνξά, πνπ ήηαλ θαλφλαο ζηελ επηινγή ησλ 

καζεηξηψλ θαη ζηηο πξνκήζεηεο (Κνληνχξαο, 1985,η.β΄, ζ.335, 340-346). Αξλνχκελνο 

λα θάλεη ξνπζθέηηα έζεζε απέλαληί ηνπ φιν ην θαηεζηεκέλν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

(Κνληνχξαο, 1985,η.β΄, ζ.351). Γηα λα θαηαζηγαζηνχλ νη αληηδξάζεηο ν Μ. 

Κνπληνπξάο νξίζηεθε κέινο ηνπ λεντδξπζέληνο Δθπαηδεπηηθνχ Γλσκνδνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αιιά ζηελ νπζία απνζηξαηεχηεθε κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηε δξάζε 

θαη ην ρνιείν ηνπ. Με δηάηαγκα ηελ 16εο Φεβξνπαξίνπ 1934 ν Κνπληνπξάο 

απνιχζεθε νξηζηηθά «… σο πζηεξώλ σο πξνο ηα νπζηαζηηθά πξνζόληα ησλ ινηπώλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ…» απφ ηνλ Τπ. Παηδείαο Θ. Σνπξθνβαζίιε (Κπβέξλεζε Π. 

Σζαιδάξε) (Κνπηδακάλεο, ζην Καξακελάο & Φάιηε, 2002). 

Οη πξνζπάζεηεο ησλ πξσηνπφξσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα έλα λέν ρνιείν αθπξψζεθαλ 

απφ ηηο ζπληεξεηηθέο αληηκεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ θαηαθξαπγή νκάδσλ πίεζεο, γηα 

ιφγνπο ηδενινγηθνχο αιιά θαη ζπκθεξφλησλ. Δίλαη κηα ππφζεζε πνπ ζήκεξα, 

δεθαεηίεο κεηά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γεικνχδνπ, ηνπ Κνπληνπξά θαη ησλ άιισλ 

θσηηζκέλσλ Γαζθάισλ, κέλεη αλνηρηή θαη ηα ζεκεξηλά Πεηξακαηηθά ρνιεία 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ είηε ππξήλεο πξνφδνπ ηεο εθπαίδεπζεο είηε θάζηξα ηεο 

ζπληήξεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Η κεηαξξύζκηζε ηνπ 1929-1930 

3.1 Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟20 απνηειεί κηα ηαξαγκέλε πεξίνδν κε έληνλε πνιηηηθή αζηάζεηα 

(απφ ην 1920 έσο ην 1928 αιιάδνπλ ηξηάληα ηξεηο θπβεξλήζεηο), αιιά παξά ηηο 

απνγνεηεχζεηο θαη ηε κεγάιε θαηαζηξνθή ηνπ 1922, ην θξάηνο εθζπγρξνλίζηεθε θαη 

ε αζηηθή ηάμε ζπλερψο εδξαησλφηαλ θαη θαηαθηνχζε θαίξηεο ζέζεηο ζην θξάηνο θαη 

ηελ πνιηηηθή (Κξεκπδάο, 1986, ζ.237). 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία ηεο επνρήο πξνζπαζψληαο λα επνπιψζεη ηηο πιεγέο ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο (1922), αλαδεηά έλα λέν εζληθφ φξακα. Ο Δι. 

Βεληδέινο πξνβάιιεη έλα λέν πξφγξακκα δξάζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο κε ζηφρν ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο παξαγσγηθήο δνκήο, 

ηε ζηήξημε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

λννηξνπίαο ησλ πνιηηψλ (Βεξγφπνπινο, 1978). Οη ζηφρνη απηνί ζπλνςίδνληαη ζηελ 

επηδίσμε δηακφξθσζεο κηαο λέαο εζληθήο ζπλείδεζεο ε νπνία, κε βάζε ηελ 

εθπαίδεπζε, ζα ζπληεινχζε απνθαζηζηηθά ζηελ πξφνδν αιιά ζα απνηεινχζε θαη 

θχξην κέζν αθνκνίσζεο ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ ( Μαπξνγνξδάηνο,1982). 

Σν πνιηηηθφ ηνπίν ηεο επνρήο γίλεηαη ζπλζεηφηεξν (δει. νπζηαζηηθά δπζρεξέζηεξν 

γηα ηελ επδνθίκεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο) απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ πξνζθπγηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 αιιά θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο δξάζεο θαη ηεο δηάδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ.Κ.Δ. ζηνπο 

πξφζθπγεο θαη ζηελ εγρψξηα εξγαηηθή ηάμε. ην πιαίζην ξεπζηφηεηαο θαη 

αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, 

ν ξηδνζπαζηηζκφο ησλ θνκκνπληζηψλ αλεζπρεί, δπζαλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε. Σν «θάληαζκα ηνπ θνκκνπληζκνχ» 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο αληηβεληδειηθέο ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο σο πξνπαγαλδηζηηθφ 

φπιν ελάληηα ζε θάζε πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο (Γεκαξάο, 1986 η.β΄, ζ.49).  

 

3.2 Η εκπαιδευτική πολιτική 

H δεχηεξε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ κεζνπνιέκνπ (1929-1932), πξψηε 

νινθιεξσκέλε κεηαξξχζκηζε ζηελ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο Διιάδαο πνπ κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, πξνζπαζεί λα επνπιψζεη ηηο πιεγέο ηεο 
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κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη λα παξαθνινπζήζεη ηηο λέεο εμειίμεηο . Ζ έληαζε ηεο 

αζηηθνπνίεζεο θαη νη νηθνλνκηθέο αιιαγέο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο πξαθηηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο 

(Ράπηεο, 2007).  

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929-1932 έρεη δπν θπξίαξρνπο άμνλεο: Σε 

Γεκνηηθή γιψζζα θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ κε βάζε ην ρνιείν 

Δξγαζίαο (Καξαθχιιεο, 2002). Με ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ ‟29 ζεζκνζεηείηαη ε 

ηερληθή-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη γεληθεχεηαη ην αζηηθφ ζρνιείν 

(Φξαγθνπδάθε, 1977). Ζ κεηαξξχζκηζε μεθηλά κε δεθαηέζζεξα λνκνζρέδηα ηνπ  

Τπνπξγνχ Παηδείαο Κ. Γφληηθα. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1930, ην  Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ηε ζπλέρεηα ηεο κεηαξξχζκηζεο, αλαιακβάλεη ν Γ. Παπαλδξένπ, κέρξη 

ην ηέινο ηεο θπβέξλεζεο ηνλ Μάην ηνπ 1932. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1929 θαηαηέζεθαλ πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ηα 

λνκνζρέδηα «Πεξί ηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο» (λ.4397/1929) θαη «Πεξί δηαξ-

ξπζκίζεσο ησλ ζρνιείσλ ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο» (λ.4373/1929) πνπ ςεθίζζεθαλ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1929. Σν 1930 ςεθίζηεθαλ ηα λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχζαλ ηα 

ζρνιηθά θηίξηα, ηνλ Κπβεξλεηηθφ Δπίηξνπν, ην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Νεπηαγσγψλ θαη Οηθνθπξηθήο Δθπαίδεπζεο θαη εθδφζεθε Γηάηαγκα ηεο  18-11-

1931 (ΦΔΚ121932, η.α΄) γηα ην Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ. 

ηελ γεληθή αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 1929 γηα ηα 14 λνκνζρέδηα (Τπνπξγφο Παηδείαο 

Κ. Γφληηθαο), αλαθέξεηαη φηη ε κέρξη ηφηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, δελ έρεη ελδηαθεξζεί γηα ηε κφξθσζε ησλ 

επξχηεξσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη είλαη απηαξρηθή, ελψ δελ έρεη ιεθζεί θακία 

κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αλέγεξζε λέσλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ θ.ά. (Γεκαξάο, 1986,η.α΄, ζ.163-164). 

Οη εθπαηδεπηηθέο αλεπάξθεηεο αληηκεησπίδνληαη κε κηα ζαξσηηθή κεηαξξχζκηζε. Σν 

Γεκνηηθφ ρνιείν γίλεηαη 6/εηέο κε ππνρξεσηηθή θνίηεζε θαη παξνρή ρξήζηκσλ θαη 

πξαθηηθψλ γλψζεσλ. Ζ θαηάξγεζε ηνπ ρνιαξρείνπ νδεγεί ζην 6/ρξνλν Γπκλάζην, 

κε δχν θαηεπζχλζεηο ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο, ηε ζεσξεηηθή θαη ηελ πξαθηηθή. 

Γεκηνπξγνχληαη θαηψηεξα Δπαγγεικαηηθά ρνιεία. Θεζπίδεηαη ε ρνξήγεζε 

εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα ζπνπδέο ζην 

εμσηεξηθφ. Αλαβαζκίδνληαη ηα Γηδαζθαιεία, ζηα νπνία εθπαηδεχνληαη νη ππνςήθηνη 

δάζθαινη θαη λεπηαγσγνί, θαη ηδξχνληαη Πεηξακαηηθά ρνιεία ζηα Παλεπηζηήκηα 

Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο. 
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Σελ πεξίνδν 1930-1932 αλαδηαξζξψλεηαη ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζπζηήλεηαη ην 

Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, κε επηηειηθφ θαη γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα θαη 

εληζρχεηαη ε απνθέληξσζε. Δπίζεο εηζάγνληαη ηα βνεζεηηθά βηβιία θαη ηα ειεχζεξα 

αλαγλψζκαηα. Αλακνξθψλεηαη ην πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη θαζηεξψλεηαη ν 

ζεζκφο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πλεδξίσλ. Καζηεξψλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ Νέσλ 

Διιεληθψλ ζην Γπκλάζην θαζψο θαη ε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ 

ζπγγξαθέσλ απφ κεηάθξαζε. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα επηιέγνπλ ηα βηβιία 

ησλ καζεηψλ απφ εγθεθξηκέλν πίλαθα ελψ νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

βνεζεηηθά βηβιία κέζα ζηελ ηάμε (Δπαγγειφπνπινο, 1987,η.β', ζ.113-114). Σν 1930, 

κε ηε ιήςε δαλείνπ, μεθηλά κεγάιν πξφγξακκα γηα ηε ζρνιηθή ζηέγε.  

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηφδνπ 1928-1932 ζα αξρίζεη λα αλαηξέπεηαη 

κεηά ηελ πνιηηηθή κεηαβνιή ηνπ ‟32. Έηζη, γηα κηα αθφκα θνξά, ε κεηαξξχζκηζε δελ 

έγηλε (Μπνπδάθεο, 1994, ζ.68).  

 

3.2.1 Ο λόκνο 4376/1929 (ΦΔΚ, ζ. A΄ 300/1929) «Πεξί ηδξύζεσο πεηξακαηηθώλ 

ζρνιείσλ ελ ηνηο Παλεπηζηεκίνηο Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο» 

Με ηνλ λ.4376 (ΦΔΚ300/21-8-1929, η.α΄)  ηδξχνληαη Πεηξακαηηθά ρνιεία ζηελ 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ηα νπνία αλήθνπλ ζηα αληίζηνηρα Παλεπηζηήκηα. 

Απνηεινχληαη απφ έλα κνλνηάμην Γεκνηηθφ ρνιείν, έλα εμαηάμην Γεκνηηθφ θαη έλα 

εμαηάμην Γπκλάζην. Σν Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

εγθαζίζηαηαη ζηελ νδφ θνπθά (λ.4376, άξ.13),  εθεί φπνπ βξίζθεηαη αθφκα θαη 

ζήκεξα. 

ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν πξνβιέπεηαη λα θνηηήζνπλ γηα έλα εμάκελν κε ζθνπφ 

ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή άζθεζε νη πηπρηνχρνη ηεο Φηινζνθηθήο, ηεο 

Θενινγηθήο θαη ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο, νη νπνίνη ζα αζθήζνπλ ην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (λ.4376, άξ.10). 

Ζ ίδξπζε ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα γίλεη ην 1934 (ζε 

αληίζεζε κε ην Πεηξακαηηθφ ηεο Αζήλαο πνπ μεθίλεζε ακέζσο). Ζ θαζπζηέξεζε 

ζηελ ίδξπζε ηνπ πξνθάιεζε ηελ πηθξία θαη ηα παξάπνλα ηνπ Γεικνχδνπ (Σαηάθεο, 

1993, ζ. 430).  

Ο Γεικνχδνο, πξψηνο επφπηεο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, δελ 

πξνρψξεζε ζηε ιεηηνπξγία κνλνζεζίνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαζψο δεηνχζε λα 

εληάμεη, ρσξίο απνηέιεζκα, έλα κνλνζέζην απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή (Σαηάθεο, 

1993, ζ.445). Σν κνλνζέζην Γεκνηηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηεο 
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Θεζζαινλίθεο ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί κφιηο ην 1955 (Βαξκάδεο, 1998, ζ.119). 

Σν κνλνζέζην δεκνηηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα 

θαηαξγεζεί ην 2001 .  

Σν 1972 κε βάζε ηα άξ.15 ηνπ λ.4376/1929 θαη 4 ηνπ λ.4600/1930, νη νπνίνη ζαξάληα 

έλα ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζή ηνπο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζε ηζρχ, ηδξχζεθε θαη ην 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  

πκπιήξσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ λ.4376/1929 ζα γίλεη κε ηνλ λ.4600/1930. 

 

3.2.2 Ο λ.4600/1930 (ΦΔΚ149/9-5-1930 η.α΄) Περί ηροποποιήζεως και 

ζσμπληρώζεως ηοσ νόμοσ 4376/1929 «Περί ιδρύζεως πειραμαηικών ζτολείων εν 

ηοις Πανεπιζηημίοις Αθηνών και Θεζζαλονίκης» 

Ο λ.4600/1930 (ΦΔΚ149/9-5-1930 η.α΄) (Τπ. Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηνλ Κ. Γφληηθα, ν φπνηνο αλέιαβε δηνηθεηήο ηεο λεντδξπζείζαο 

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο) είλαη έλα κηθξφ ζε έθηαζε λνκνζέηεκα (κφλν πέληε άξζξα) πνπ 

θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηα νπνία ζα δηεπζεηεζνχλ ζην κέιινλ κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 

θαη επηθέξεη επηκέξνπο δηνξζψζεηο ζε πξαθηηθά ζέκαηα ζηνλ λ.4376/1930.  

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πξνβιέπνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Δπφπηε θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ (λ.4600/1930, άξ.2§2) θαη γηα 

ηε δεκηνπξγία Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, είηε κε ίδξπζε λέσλ, είηε κε κεηαηξνπή ήδε 

ιεηηνπξγνχλησλ (λ.4600/1930, άξ4). Σν άξζξν απηφ ζα ελεξγνπνηεζεί κφλν κηα θνξά, 

κε ηελ ίδξπζε ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ην 1972. 

Σα Πεηξακαηηθά ζρνιεία πξνζαξηψληαη ζηελ έδξα ηεο Παηδαγσγηθήο (λ.4600/1930, 

άξ.1§1). Καζνξίδεηαη φηη δηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ κπνξεί λα είλαη θαη Γπκλαζηάξρεο 

(λ.4600/1930, άξ.2§1) κε δηεηή ππεξεζία ζην βαζκφ απηφ θαη νξίδεηαη πξνλνκηαθφ 

σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο θαζεγεηέο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (λ.4600/1930, 

άξ.2§2) . 

Σέινο θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία κεηάζεζεο δαζθάισλ ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία 

(λ.4600/1930, άξ.3) ) ε νπνία γίλεηαη κεηά απφ έγγξαθε πξφηαζε ηνπ Δπφπηε θαη ηνπ 

Γηεπζπληή.  

 

3.3 Βασικές ρυθμίσεις των ν.4376/1929 και 4600/1930 
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3.3.1 Σκοπός των Πειραματικών Σχολείων 

Σν άξζξν 1 ηνπ λ.4376/1929 νξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ: «Πξνο ζεσξεηηθήλ θαη πξαθηηθήλ παηδαγσγηθήλ κόξθσζηλ ησλ κειιόλησλ 

θαζεγεηώλ θαη ζρνιείσλ κέζεο εθπαηδεύζεσο, άκα δε θαη πξνο ζεξαπείαλ ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο» 

Γπν, ινηπφλ, είλαη νη ζθνπνί πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία. 

Ο πξψηνο είλαη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα θιεζνχλ ζηελ 

ζπλέρεηα λα δηδάμνπλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Μάιηζηα, αλαθέξεηαη 

μεθάζαξα φηη νη πηπρηνχρνη ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαζψο θαη Φπζηθνί θαη 

Μαζεκαηηθνί « κόλν δηα ηεο ιήςεσο ηνπ παηδαγσγηθνύ ηνύηνπ πηπρίνπ θηάηαη ην 

δηθαίσκα δηνξηζκνύ εηο ζέζεηο θαζεγεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Μέζεο Δθπαηδεύζεσο» 

(λ.4376/1929, άξ.10). Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε απηφ πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε 

παξαθνινχζεζε δηδαζθαιηψλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δπφπηε, απφ ηνπο 

ηειεηφθνηηνπο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (Βαξκάδεο,1998, ζ.14- Καηξακάδνο, 2008) 

Γεπηεξεπφλησο, αλαθέξεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ (λ.4376 άξ.11) εηδηθά 

ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο, γηα ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ 

νπνίσλ ήδε ιεηηνπξγνχζε δηεηήο κεηεθπαίδεπζε ζηα Παλεπηζηήκηα Αζήλαο θαη 

Θεζζαινλίθεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην λφκν (λ.4376/1929, άξ.12).  

Ο δεχηεξνο ζθνπφο αθνξά ηε «ζεξαπεία ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο» 

(λ.4376/1929,άξ.1, λ.4600/1930, άξ.1). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία 

εληάζζνληαη αξρηθά ζην εξγαζηήξην ηεο Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ (λ.4376/1929,άξ.1) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηαθηηθή έδξα ηεο 

Παηδαγσγηθήο.  

Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα «ράξελ πεηξακαηηζκνύ» (λ.4376/1929, άξ.6) 

κεηαβνιήο ηνπ σξνινγίνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηάηαμεο ηεο 

χιεο απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, κε έγθξηζε ηνπ Δπφπηε. Αθήλεηαη, δειαδή, ε 

ειεπζεξία ζην ρνιείν θαη ζην Παλεπηζηήκην (δηα ηνπ Δπφπηε θαη φρη κφλν) λα 

πξνρσξήζεη ζηελ φπνηα παξέθθιηζε απφ ηα θαζηεξσκέλα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη ηεο εθαξκνγήο λέσλ κεζφδσλ δηδαθηηθήο. Καλέλα 

λνκνζέηεκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ σο ζήκεξα, δελ 

παξέρεη ηέηνην βαζκφ ειεπζεξίαο.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνβιέπεηαη φηη ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν «αζθνύληαη εηο 

ςπρνινγηθάο παξαηεξήζεηο ησλ παίδσλ, εηο εθηέιεζηλ πεηξακάησλ θαη εηο ηνπο ηξόπνπο 
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ηνπ δηδάζθεηλ» νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα Παηδαγσγηθά καζήκαηα θαη νη 

κεηεθπαηδεπφκελνη δάζθαινη (λ.4376/1929 άξ.11). 

 

3.3.2 Εποπτεία –Διεύθυνση- Θεσμοί Διοίκησης 

χκθσλα κε ην λ.4376 ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία εληάζζνληαη ζην εξγαζηήξην 

Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο (λ.4376/1929, άξ.1 §1) θαη κε ηελ αιιαγή ηνπ 

παξαπάλσ εδαθίνπ απφ ην λ.4600/1930 (άξ.1§1) ζηελ ηαθηηθή έδξα ηεο 

Παηδαγσγηθήο. Ζ έληαμε θαη ν έιεγρνο ηνπ ρνιείνπ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ νξηζκφ Δπφπηε, ν νπνίνο ζα είλαη ηαθηηθφο 

θαζεγεηήο ηεο Παηδαγσγηθήο (λ.4376/1929, άξ.1§2). 

Ζ αθξηβήο δηθαηνδνζία ηνπ Δπφπηε, φπσο θαη ηνπ Γηεπζπληή θαη ηα θαζήθνληά ηνπο 

ζα νξηζζνχλ κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ζα εθδνζεί κε ηε ζρεηηθή γλψκε ηνπ 

Δπφπηε (λ.4600/1930, άξ.2§2). 

Ο Δπφπηεο επηιέγεη ηνπο δαζθάινπο πνπ κεηαηίζεληαη ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν καδί 

κε ηνλ Γηεπζπληή (λ.4600/1930 άξ.6) φπσο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ, 

«δηνξίδεηαη, κεηαηίζεηαη θαη πξνάγεηαη» κε «έγγξαθνλ πξόηαζηλ» (λ.4376, άξ.4) θαη 

γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ή ηελ κεηάζεζε ηνπ Γηεπζπληή (λ.4376, άξ.4§1). 

Δγθξίλεη ηηο αιιαγέο «ράξελ πεηξακαηηζκνύ» (λ.4376/1929, άξ.6) ηνπ σξνινγίνπ θαη 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηάηαμεο ηεο χιεο απφ ην χιινγν 

Γηδαζθφλησλ, ππνγξάθεη ην παηδαγσγηθφ πηπρίν ησλ απφθνηησλ ηεο Φηινζνθηθήο θαη 

ηεο Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθψλ ρνιήο, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εμάκελε άζθεζε ζην 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν. Απηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε νπζηαζηηθά θαη ην ζέκα απηφ 

παξακέλεη δεηνχκελν κέρξη ζήκεξα. Αθφκα, κε απφθαζή ηνπ, απφ θνηλνχ κε ηνλ 

Γηεπζπληή, αλαζέηεη. δηδαζθαιία καζεκάησλ γηα αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

απνπζηάδνπλ, ζπκπιήξσζε σξαξίνπ θαζψο θαη άιιεο εξγαζίεο επηζηεκνληθήο ή 

πξαθηηθήο θχζεο (λ.4376, άξ.2§3) θαη δεηά απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ή ηνλ 

Δπηζεσξεηή ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ λα απνζπαζηνχλ εθπαηδεπηηθνί ζην 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν γηα θάιπςε ησλ θελψλ (4376/1929, άξ.5). 

Σν Πεηξακαηηθφ έρεη εληαία Γηεχζπλζε γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ (λ.4376/1929 

άξ.1§2), ν Γηεπζπληήο δηνξίδεηαη κε Π.Γ. χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Δπφπηε (λ.4376/1929, άξ.4§1) θαη ηηκσξείηαη 

ή απνιχεηαη κε απφθαζε ηνπ ίδηνπ πκβνπιίνπ κεηά απφ έγγξαθε γλσκνδφηεζε 

ηνπ Δπφπηε. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Πεηξακαηηθνχ αζθεί θαζήθνληα Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Δπηζεσξεηή Γεκνηηθήο 
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Δθπαίδεπζεο γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Γεκνηηθψλ (λ.4376, άξ.3). Σα 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηνπνζεηεζεί θάπνηνο σο Γηεπζπληήο Πεηξακαηηθνχ 

ρνιείνπ είλαη ηα αληίζηνηρα ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (λ.4376/1929, άξ.2§1) ή ηνπ Γπκλαζηάξρε κε δηεηή επδφθηκε ππεξεζία 

ζην βαζκφ απηφ θαη «κηζζώ γπκλαζηάξρνπ δπλάκελνο λα κεηαηεζή εηο ζέζηλ δηεπζπληνύ 

Γπκλαζίνπ». Αθφκα, δηνξίδεη κε πξάμε ηνπ ην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ (θεπνπξνί, 

θαζαξίζηξηεο, επηζηάηεο) ηνπ ρνιείνπ. Σα επηκέξνπο θαζήθνληά ηνπ ζα νξηζηνχλ κε 

Π.Γ. κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Δπφπηε ηνπ ρνιείνπ. Σν δηάηαγκα απηφ 

είλαη ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ΦΔΚ 550/1935.  

ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, φπσο θαη ζηα δεκφζηα Γπκλάζηα, ιεηηνπξγεί ρνιηθφ 

Σακείν κε ηελ ππνρξεσηηθή εηζθνξά κφλν ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

(λ.4376/1929, άξ.6§2) ελψ ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

εγγξάθεηαη θνλδχιην πνπ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ ρνιείνπ (λ.4376/1929, άξ.14). 

 

3.3.3 Διδακτικό Προσωπικό 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηνλ ξφιν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, απφ ηελ ίδξπζή ηνπο, κε ηελ θαζηέξσζε εηδηθνχ 

εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο (ακνηβή, σξάξην, εθπαηδεπηηθή άδεηα, κεηαζέζεηο), ζην 

πιαίζην πνπ φξηδαλ νη παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αληηιήςεηο ηφζν ηνπ Δπφπηε 

φζν θαη ηνπ Γηεπζπληή (Ληάκπαο, 2009). Δπηζεκαίλεηαη ε δηάζεζε ηνπ λνκνζέηε λα 

θαηαζηήζεη ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ειθπζηηθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θχξηα ζε 

απηνχο κε απμεκέλα πξνζφληα.  

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, πέληε 

θηινιφγνπο, έλαλ ζενιφγν, έλαλ θπζηθφ, έλαλ καζεκαηηθφ, έλαλ θαζεγεηή ή 

δάζθαιν ηεο γαιιηθήο, ησλ ηερληθψλ, ηεο κνπζηθήο, ηεο γπκλαζηηθήο, έλαλ θαζεγεηή 

ηεο πγηεηλήο θαη επηά δαζθάινπο γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία (λ.4376/1929, άξ.1§3). Οη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ζε φιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ ρνιείνπ (νη θαζεγεηέο θαη ζην Γεκνηηθφ, νη δάζθαινη θαη ζην 

Γπκλάζην) κε απφθαζή ηνπ Δπφπηε, απφ θνηλνχ κε ηνλ Γηεπζπληή γηα αλαπιήξσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνπζηάδνπλ, ζπκπιήξσζε σξαξίνπ θαζψο θαη άιιεο εξγαζίεο 

επηζηεκνληθήο ή πξαθηηθήο θχζεο (λ.4376, άξ.2§3).  

Ο Δπφπηεο επηιέγεη ηνπο δαζθάινπο, πνπ κεηαηίζεληαη ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν, 

καδί κε ηνλ Γηεπζπληή (λ.4600/1930 άξ.6) φπσο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γπκλαζίνπ 
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πνπ, «δηνξίδεηαη, κεηαηίζεηαη θαη πξνάγεηαη» κε «έγγξαθνλ πξόηαζηλ» (λ.4376, άξ.4) 

θαη δεηά απφ ηνλ γεληθφ Δπηζεσξεηή ή ηνλ Δπηζεσξεηή ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ λα 

απνζπαζηνχλ εθπαηδεπηηθνί ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν γηα θάιπςε ησλ θελψλ 

(4376/1929, άξ.5). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Πεηξακαηηθνχ εμαηξνχληαη απφ ην θαζεζηψο δηνξηζκνχ - 

κεηαζέζεσλ ησλ ππνινίπσλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ (λ.4376/1929 άξ.4§3), 

πξνάγνληαη, ηηκσξνχληαη θαη απνιχνληαη κε πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πκβνπιίνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζε έγγξαθε γλσκνδφηεζε ηνπ Δπφπηε θαη ηνπ 

Γηεπζπληή (λ.4376/1929, άξ.4§1 θαη λ.4600/1930, άξ.3).  

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ έρεη κεησκέλν σξάξην. Οη 

θαζεγεηέο ηνπ Πεηξακαηηθνχ έρνπλ 18 ψξεο δηδαζθαιίαο απφ ηηο 24 ψξεο ηεο 

ζπλνιηθήο εβδνκαδηαίαο ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο ζην ρνιείν (4600/1930 άξ.2§2). 

Υνξεγείηαη κεληαίν επηκίζζην ίζν κε απηφ πνπ ρνξεγείηαη ζε φζνπο ππεξεηνχλ ζηα 

Γηδαζθαιεία Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη ζηα Πξφηππα ρνιεία ηνπο, ην νπνίν 

κπνξεί λα απμεζεί κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δπφπηε θαη απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, 

επηβαξχλνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (4376/1929 άξ.4§3,4). Οη 

δάζθαινη έπαηξλαλ επηκίζζην ίζν κε ην 1/4 ηνπ κηζζνχ ηνπο θαη νη θαζεγεηέο ίζν κε 

ην 1/3. Σν επηκίζζην νξίζηεθε σο ην 15% ηνπ κηζζνχ κε ην άξ.14 ηνπ Α.Ν.1297/1938 

θαη αξγφηεξα θαηαξγήζεθε (Καηξακάδνο,1993).  

εκαληηθή θαηλνηνκία είλαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, 

εμάκελεο έσο εηήζηαο δηάξθεηαο, ζε έλα κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ «εηο Δζπεξίαλ» «πξνο κειέηελ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

καζήκαηνο όπεξ δηδάζθεη κε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ» 

(λ.4376/1929, άξ.4§4). 

ην χιινγν Γηδαζθφλησλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιεη ην σξνιφγην θαη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηάηαμε ηεο χιεο κε ζθνπφ ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή 

έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ δηδαθηηθήο(λ.4376/1929, άξ.6). Ζ απφθαζε 

απηή πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δπφπηε θαη λα γλσζηνπνηεζεί απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, κε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε.  

 

3.3.4 Μαθητές των Πειραματικών Σχολείων 

Οη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία πξνβιέπεηαη λα γίλνληαη ην 

επηέκβξην θάζε έηνπο. Δγγξάθνληαη δηθαησκαηηθά νη ήδε θνηηνχληεο καζεηέο θαη 
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καζεηέο απφ άιια ζρνιεία κφλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ 

(λ.4376/1929 άξ.8§2). 

Πξνλνκηαθφο, γηα ηελ επνρή, είλαη ν αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε –ηξηάληα καζεηέο- 

αξηζκφο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πελήληα έμη ρξφληα ψζπνπ λα θαζηεξσζεί σο ν κέγηζηνο 

αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε κε ηνλ 1566/1985 θαη απηφ κφλν γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία, 

γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα πξνβιέπνληαη ηξηαληαπέληε καζεηέο. Ζ γεληθή αλαινγία 

καζεηψλ αλά ηάμε ηεο επνρήο είλαη πάλσ απφ 60 πξνο 1 (Καηζίθαο & Θεξηαλφο, 

2004, ζ.152).  

Σν Πεηξακαηηθφ ζρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ιεηηνχξγεζε πξψην ην ζρνιηθφ έηνο 

1929 - 1930 κε ηηο ηξεηο θαηψηεξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηηο δχν ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Οη πξψηνη καζεηέο κεηαθέξζεθαλ απφ ηα γεηηνληθά ζρνιεία (απφ ην 10ν Γεκνηηθφ 

ρνιείν Αζελψλ θη απφ ην Γ' Γπκλάζην Αξξέλσλ). ε θάζε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ 

θνηηνχζαλ είθνζη αγφξηα θαη δέθα θνξίηζηα, ελψ ζην Γπκλάζην κφλν αγφξηα. Ζ 

επηινγή ησλ καζεηψλ γηα ην Γεκνηηθφ γηλφηαλ κε ςπρνινγηθά ηεζη, φπσο είρε 

θαζνξίζεη ν Γεικνχδνο αξρηθά ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηήκηνπ 

Θεζζαινλίθεο, ελψ ε εηζαγσγή ζην Γπκλάζην κεηά απφ απζηεξέο, πξνθνξηθέο θαη 

γξαπηέο εμεηάζεηο. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 1949 θαζηεξψζεθε ε θιήξσζε ζην 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο, ε νπνία, σο ηξφπνο επηινγήο 

ησλ καζεηψλ ηεο Α‟ Γεκνηηθνχ, ζα επεθηαζεί κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ην 

επηέκβξην ηνπ 1959 ζην Γεκνηηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ Αζήλαο θαη ζηα Πξφηππα 

ρνιεία ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ (Ξεξνηχξεο, 1982, ζ.184-186). 

Ζ θνίηεζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ήηαλ δσξεάλ ελψ νη καζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ έπξεπε λα θαηαβάινπλ κεληαία εηζθνξά φπσο φινη νη καζεηέο ησλ 

δεκνζίσλ Γπκλαζίσλ. 

 

3.4 Απόψεις και αντιδράσεις 

Οη κεηαξξπζκηζηηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ 1929 θάλεθε φηη κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ ην 

παξαδνζηαθφ ζχζηεκα αμηψλ, ελεξγνπνηψληαο ζηαδηαθά δηαδηθαζίεο αλαθαηάηαμεο 

ζηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ αληηδξάζεηο κέρξη ηα φξηα 

ηεο ερζξφηεηαο απφ εθείλνπο (θνηλσληθν-επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη πνιηηηθέο 

δπλάκεηο), πνπ αλαιακβάλνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξαδνζηαθή θνηλσληθή δνκή. 

Ζ Φηινζνθηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ππέβαιε ππφκλεκα ζηελ 

θπβέξλεζε, κε ην νπνίν ζπκθψλεζε θαη ε χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

αλαθέξνληαο πσο ηα λνκνζρέδηα ηνπ 1929 θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαλ γηα ηελ 
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εθπαίδεπζε ήηαλ «πνξίζκαηα βεβηαζκέλεο εξγαζίαο ή πξντόληα κειέηεο νιίγσλ 

αηόκσλ» θαη δηακαξηπξήζεθε γηαηί δελ πξνζθιήζεθαλ εθπξφζσπνί ηεο λα εθθέξνπλ 

ηε γλψκε ηνπο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε. Αθφκε δήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε 

«λα κελ επίδεημε ζπνπδήλ πξνο επηςήθηζηλ θαη άκεζνλ γεληθήλ εθαξκνγήλ ησλ ππ' 

απηήο πξνηεηλνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ κέηξσλ». (Γεκαξάο, 1986,η.β΄,ζ.167-168)   

Με ηελ αληίδξαζε ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο ζα ζπληαρζνχλ θαη ηα ζσκαηεία 

Κηεκαηηψλ, Δκπφξσλ, Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ, Πνιπηέθλσλ, Δθέδξσλ 

Πνιεκηζηψλ, Γπλαηθψλ, Γεκνζηνγξάθσλ, Φνηηεηψλ, Γνλέσλ, Δθθιεζηαζηηθψλ 

Δλνξηαθψλ Δπηηξνπψλ θ.ά ππνβάιινληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ππφκλεκα πξνο ηα 

Ννκνζεηηθά ψκαηα επηζεκαίλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ «θνκκνπληδφλησλ» λα 

ππνλνκεχζνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, θαη δήηεζαλ «ηελ νξηζηηθήλ 

εθθαζάξηζηλ από ησλ θνκκνπληδόλησλ, έζησ θαη ελ θξππηώ, ππαιιήισλ, θαη δε 

εθπαηδεπηηθώλ». Απαίηεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα ηδξχζεη αλψηαην εθπαηδεπηηθφ 

ζπκβνχιην, κε κέιε ηνπ ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο, ηνλ Αξρηεπίζθνπν, αληηπξνζψπνπο 

ηεο Φηινζνθηθήο θαη Φπζηθνκαζεκαηηθήο ζρνιήο, αλψηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ιεηηνπξγνχο θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Φηινζνθηθήο, κε αξκνδηφηεηα ηελ επνπηεία θαη 

θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Εεηήζεθε επίζεο ε θαηάξγεζε ησλ κεηθηψλ ζρνιείσλ, 

σο πξντφλησλ ηνπ «κπνιζεβίθηθνπ ζπζηήκαηνο», ε θαηάξγεζε ηεο «καιιηαξήο 

γιώζζεο, ήηηο είλαη ε γιώζζα ησλ θνκκνπληζηηθώλ εληύπσλ», ε απνκάθξπλζε φζσλ 

δηαδίδνπλ θνκκνπληζηηθέο ζεσξίεο θαη ηε Γεκνηηθή γιψζζα θαζψο θαη ηελ απνβνιή 

φισλ ησλ αξηζηεξηδφλησλ θνηηεηψλ απφ ηα Παλεπηζηήκηα (Γεκαξάο,1986,η.β΄, 

ζ.168). 

ηνλ αληίπνδα ησλ αληηξξήζεσλ θαη ηεο πνιεκηθήο πνπ εθθξάδεηαη απφ ηηο 

ζπληεξεηηθέο θνηλσληθν-πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ αληηβεληδειηζκνχ θαη ηεο Ηεξαξρίαο 

ηεο Διιαδηθήο Δθθιεζίαο, απζηεξή θξηηηθή απφ ηα αξηζηεξά αζθεί ελαληίνλ ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ν Γ. Γιελφο ζε 13 άξζξα ηνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1929 ζηελ εθεκεξίδα 

«Αθξφπνιηο». Με αθεηεξία ηε καξμηζηηθή αλάιπζε, ζα ραξαθηεξίζεη ζην πξψην 

άξζξν ηνπ σο «ηιαξνηξαγσδία θαη λέα παξάζηαζε ηεο παιηάο θσκσδίαο» ηε 

κεηαξξχζκηζε, επηζεκαίλνληαο ηηο εγγελείο αδπλακίεο θαη πξνβιέπνληαο ζε γεληθέο 

γξακκέο ηελ έθβαζή ηεο (Καξαθχιιεο, 2002). Μηιάεη γηα «εκπαηγκό ηνπ ιανύ από 

ηνπο εθιεθηνύο ηνπ» θαη «Ό,ηη πεξηέρνπλ θαιό δελ είλαη λέν, ό,ηη πεξηέρνπλ λέν δελ εί-

λαη θαιό» θαη δεηά κφξθσζε γηα ηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα (εξγάηεο, αγξφηεο), 
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Γεκνηηθά ρνιεία ζε φιε ηε ρψξα θαη ηερληθή- επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

(Μπνπδάθεο, 1986).  

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 επηρείξεζε λα πξνζαξκφζεη ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Γπζηπρψο φκσο 

θαη ε κεηαξξπζκηζηηθή απηή πξνζπάζεηα ππήξμε ζχληνκε, αθνχ κε ηελ επφκελε 

πνιηηηθή αιιαγή ζηε ρψξα θαη ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, 

θαηαξγήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, κε ρακέλε μαλά ηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

ζν αθνξά ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, ζε επίπεδν Παηδαγσγψλ ππήξμε ζπλαίλεζε σο 

πξνο ηελ αλάγθε ίδξπζήο ηνπο. Οη πξννδεπηηθνί Παηδαγσγνί είραλ πνιιάθηο 

πξνζπαζήζεη λα εθαξκφζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ πξάμε, ελψ θαη απφ ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ κηιν, απφ ην 1910, ππήξρε αίηεκα ίδξπζεο ζρνιείνπ, νπζηαζηηθά 

ήηαλ ε αηηία ηεο ίδξπζήο ηνπ (Γεκαξάο 1986 η.β΄,ζ.35, ηεθκήξηα 118&118
α
, ζ. 67-

70). Ζ ίδξπζε ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ιέγεηαη 

φηη ήηαλ δέιεαξ γηα λα δερηεί ν Γεικνχδνο ηελ έδξα ηεο Παηδαγσγηθήο (Σεξδήο 1996, 

ζ.10-13) 

Καη απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπληεξεηηθψλ παηδαγσγψλ, ν Ν.Δμαξρφπνπινο απφ ην 1922, 

πνπ αλέιαβε ην «Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, δηεθδηθνχζε ίδξπζε Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ (Μαξθαληψλεο ζην θιεξάθε, 

1994). ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αλαθεξφηαλ « Σσ εξγαζηεξίσ 

Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο πξνζαξηάηαη ελ ησλ ελ Αζήλαηο ζρνιείσλ ηεο Μέζεο 

Δθπαηδεύζεσο, πξόηππνλ ζρνιείνλ νλνκαδόκελνλ θαη ππό ηελ επνπηείαλ ηνπ 

δηεπζπληνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ δηαηεινύλ».  

Δχινγα ν «ηδξπηήο» θαη πξψηνο Δπφπηεο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ φηαλ παξέδηδε ηε ζθπηάιε γηα ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ 

π. Καιιηάθα, νκνινγνχζε φηη απφ φινπο ηνπο ζεζκνχο πνπ είρε ππεξεηήζεη ην 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν ήηαλ γη‟ απηφλ «εηο ησλ ζπνπδαηνηέξσλ θαη πξνζθηιεζηέξσλ 

ζεζκώλ». Καη ήηαλ ηδηαίηεξα πεξήθαλνο αθνχ χζηεξα απφ ζεηξά αλεπηηπρψλ 

ελεξγεηψλ ηνπ πξνο ηνπο «αξκνδίνπο ηνπο πνιηηηθά ζπκπαζώο δηαθείκελνπο» θαη νη 

πξνζπάζεηέο ηνπ επνδψζεθαλ «επί θπβεξλήζεσο κε δηαθεηκέλεο θηιίσο» απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο Κ. Γφληηθα. (Πξαθηηθά Δπνπηείαο, 17-12-1947, Μαξθαληψλεο ζην 

θιεξάθε 1994, ζ.47). 

Παξά ηε «δηαθνκκαηηθή» ζπλαίλεζε ησλ Παηδαγσγψλ δελ ζα ήηαλ δπλαηφ ηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία λα δηαθχγνπλ ησλ εληφλσλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ ηεο 
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επνρήο (θιεξάθε 1994, ζ. 176). ηε ζπδήηεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1930 ν Η. 

Ράιιεο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο  ππνζηήξημε φηη ε πξνβιεπφκελε δαπάλε 880.000 δξρ. 

γηα ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ «είλαη κηα θσκσδία» γηα λα 

πάξεη ηελ απάληεζε απφ ηνλ Γ. Παπαλδξένπ, «Ζ θσκσδία δηεπζύλεηαη από ηνλ 

θαζεγεηή ηεο Παηδαγσγηθήο θ. Δμαξρόπνπινλ».  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

πκπιεξώζεηο- ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4376/1929 

4.1 Η περίοδος 1932-1935 

4.1.1. Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 δελ είρε ζπλέρεηα θαη ζε κεγάιν βαζκφ αλαηξάπεθε, γηαηί 

αθνινχζεζαλ πνιηηηθά αλψκαιεο επνρέο κε ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, ην Β‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν, ηελ Καηνρή, ηελ Αληίζηαζε θαη ηνλ Δκθχιην Πφιεκν.  

Σν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ είρε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο θαη πξνγξακκάηηδε κεγάια δεκφζηα έξγα πνπ ζα άιιαδαλ 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν θξαρ ηνπ 1929 ζην ακεξηθαληθφ ρξεκαηηζηήξην 

είρε επηπηψζεηο ζηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο. Ζ θξίζε άξρηζε λα γίλεηαη αηζζεηή απφ 

ην 1930 ζηελ Διιάδα, κε ηηο εμαγσγέο λα κεηψλνληαη θαη ηελ αδπλακία 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κεγάισλ έξγσλ απφ πηζηψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. (Κνλδχιεο, 

2009).    

Σν 1932 ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ έιαβε νηθνλνκηθά κέηξα, ηα νπνία ηζνδπλακνχζαλ 

κε πηψρεπζε ηεο νηθνλνκίαο. Σν Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν Βεληδέινο παξαηηήζεθε θαη 

ζρεκαηίζζεθε θπβέξλεζε ππφ ηνλ Π. Σζαιδάξε. Έλα ρξφλν πεξίπνπ κεηά, ζηηο 5-

6/3/1933, ν ζηξαηεγφο Πιαζηήξαο απνπεηξάζεθε λα αλαηξέςεη ηελ θπβέξλεζε 

Σζαιδάξε. Σν θίλεκα απέηπρε θαη Βεληδέινο θαη Πιαζηήξαο δηέθπγαλ ζην 

εμσηεξηθφ. Έθηαθην ζηξαηνδηθείν ηνπο θαηαδίθαζε εξήκελ ζε ζάλαην, ελψ φινη νη 

αμησκαηηθνί πνπ κεηείραλ ζην θίλεκα ηνπ Πιαζηήξα απνηάρηεθαλ. Έηζη, ζην 

ζηξάηεπκα έγηλαλ πιεηνλφηεηα νη θηινκνλαξρηθνί αμησκαηηθνί (Κάηζηθαο & 

Θεξηαλφο, 2004). 

ηηο 10/10/1935 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηξαηησηηθφ θίλεκα απφ θηινβαζηιηθή νκάδα 

αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ κε επηθεθαιήο ηνλ Γεψξγην Κνλδχιε. Με δεκνςήθηζκα, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ ζηξαηησηηθφ λφκν ζε ηζρχ θαη ηε βεληδειηθή παξάηαμε λα 

απέρεη, εγθξίζεθε ε αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ε παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο. 
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Τπνπξγφο Παηδείαο ζπλέρηζε λα είλαη ν Θ. Σνπξθνβαζίιεο, βνπιεπηήο ηνπ θφκκαηνο 

ησλ Διεπζεξνθξφλσλ ηνπ Ησάλλε Μεηαμά. 

 

4.1.2. Η εκπαιδευτική πολιτική 

Σν 1933, επί Τπνπξγίαο ηνπ Θ. Σνπξθνβαζίιε, ςεθίζζεθε ην λνκνζρέδην 

(λ.5911/1933), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δηδαζθαιία ηεο  Γεκνηηθήο γιψζζαο 

πεξηνξίζηεθε ζηηο ηέζζεξηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γχν ρξφληα 

πεξίπνπ κεηά, κε Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο 2/11/1935 (ΦΔΚ 519), Πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο εθπαηδεπηηθώλ θηι λόκσλ) ε Γεκνηηθή γιψζζα 

πεξηνξίζζεθε ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (Δπαγγειφπνπινο, 1998
α
΄, 

ζ.70). 

ηηο 10-5-1933 ν Θ. Σνπξθνβαζίιεο θαηέζεζε ζηε Βνπιή ζρέδην λφκνπ «Πεξί 

ηδξχζεσο Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ», ην νπνίν ςεθίζζεθε νκφθσλα (λ.5802/1933), 

κε ηνλ νπνίν ηδξχζεθαλ έμη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη ην 1934 απμήζεθαλ ζε επηά 

(Κάηζηθαο & Θεξηαλφο, 2004, ζ.133). ηε ζπλέρεηα πάξζεθαλ κέηξα αλαηξνπήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1929. Με ην Γηάηαγκα ηεο 5-11-1935 κεηαβιήζεθε 

ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ, ηα Λαηηληθά επαλαθέξζεθαλ σο 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα, απμήζεθαλ ηα Θξεζθεπηηθά, θαηαξγήζεθε ε παξάιιειε 

δηδαζθαιία Γεκνηηθήο θαη Καζαξεχνπζαο ζηα Νέα Διιεληθά, θαζψο θαη ε 

δηδαζθαιία αξραίσλ θεηκέλσλ απφ κεηάθξαζε (Κάηζηθαο & Θεξηαλφο, 2004, ζ 133, 

Καξαθχιιεο, 2002, ζ.117). 

 

4.1.3 Σν Βαζηιηθό Γηάηαγκα (ΦΔΚ 550/14-11-1935) «Πεξί εθηειέζεσο ησλ 

λόκσλ 4375, 4600 πεξί ηδξύζεσο Πεξακ. ρνιείσλ ελ ηνηο Παλεπηζηεκίνηο …. 

θαη 6379 … πεξί δηνηθήζεσο ηεο εθπαηδεύζεσο….» 

Αθφκα θαη φηαλ νη πνιηηηθέο εμειίμεηο (1933) νδεγνχλ πξνο κηα κεηαβνιή ησλ 

πνιηηηθψλ πξαγκάησλ, γίλνληαη ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη θαλείο πσο 

ζπκπιεξψλνπλ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ „29. Αιιά απηή ε ηάζε δελ θξάηεζε πνιχ. ηα 

1935 ην λέν πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ εθθξάδεη φρη κφλν ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο αιιά θαη ηελ επηζηξνθή ζην παιηφ πλεχκα (Γεκαξάο, 1986 η.β΄, 

ζ.39). 

ην κεηαίρκην ησλ δπν απηψλ αληίξξνπσλ ηάζεσλ θηλείηαη ε θηινζνθία ηνπ 

Β.Γ.550/1935 (Τπνπξγφο Παηδείαο Θ. Σνπξθνβαζίιεο). Γηαηεξνχληαη ηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.4376/1929 
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θαη 4600/1930 θαη εμεηδηθεχνληαη ιεπηνκεξψο, ζε ζεκείν ππεξβνιήο, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη ηελ γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε θαη ην ζπγθεληξσηηζκφ ηνπ λνκνζέηε, 

αιιά δηαηεξνχληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηνπ Δπφπηε λα 

ηξνπνπνηνχλ ην σξνιφγην πξφγξακκα θαζψο θαη ε ππνρξέσζε θνίηεζεο γηα έλα 

εμάκελν ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ησλ απνθνίησλ ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ, πνπ 

επηζπκνχλ λα δηδάμνπλ (Β.Γ.550/1935, άξ.7§1).  

Απφ ηελ άιιε, θαλεξψλεηαη ε ηάζε γηα απφιπην έιεγρν ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ε δηνηθεηηθή παληνδπλακία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ (Β.Γ.550/1935, άξ.3), πνπ ε αλάιπζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

θαηαιακβάλεη ην 1/3 ηνπ Γηαηάγκαηνο θαη εμαπιάζην ρψξν απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ Δπφπηε σο παηδαγσγηθνχ ππεχζπλνπ, πνπ κεηά βίαο θαηαιακβάλεη 

ην 1/4 ηεο ζειίδαο. ην πιαίζην ηεο δηάζεζεο απφιπηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα εληαρζεί 

θαη αλάιεςε ηεο γεληθήο επνπηείαο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο (Β.Γ.550/1935, άξ.1§1).  

 

4.1.3α Εποπτεία- Διεύθυνση – Θεσμοί διοίκησης 

Σε γεληθή επνπηεία ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ αζθεί ν Τπνπξγφο Παηδείαο δηα ηνπ 

Δπφπηε (Β.Γ.550/1935,άξ.1 §1). Σα Πεηξακαηηθά ρνιεία ππάγνληαη απεπζείαο ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη φρη ζηηο ηνπηθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο. Ο ξφινο ηνπ 

Δπφπηε παξνπζηάδεηαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηε δηαθαηλφκελε αξρηθή πξφζεζε ηνπ 

λνκνζέηε ζηνπο λ.4376/1929 θαη 4600/1930.  

Οη δηθαηνδνζίεο ηνπ Δπφπηε πεξηνξίδνληαη ζηα 6 εδάθηα ηνπ άξζξνπ 2. Ζ δηαηχπσζε 

είλαη γεληθφινγε, ε εμνπζία ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε απνιχησο παηδαγσγηθά ζέκαηα. Γίλεη 

ηηο γεληθέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο θαη θαζνξίδεη ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ. Μπνξεί λα εθηειεί πεηξακαηηθέο έξεπλεο θαη δηδαζθαιίεο 

ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κεηεθπαηδεπφκελσλ 

δαζθάισλ. Καζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη έρεη 

δηθαίσκα λα παξαθνινπζεί ηηο δηδαζθαιίεο γηα «δηαξξύζκηζηλ απηώλ». Γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ ζπγθαιεί ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζε ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο πξνΐζηαηαη 

(Β.Γ.550/1935, άξ.2).  

Μεγάιε ζπνπδαηφηεηα απνδίδεηαη ζηηο ζπλεδξίεο απηέο, ηφζν ζην Πεηξακαηηθφ ηεο 

Αζήλαο ππφ ηνλ Δμαξρφπνπιν φζν θαη ζηε Θεζζαινλίθε ππφ ηνλ Γεικνχδν γηαηί 

απνβιέπνπλ ζηελ επεμεξγαζία, δηαηχπσζε θαη πηνζέηεζε απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο ζηάζεο (Σεξδήο, 1986).  
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ην ζέκα ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ησλ επηκνξθνχκελσλ πηπρηνχρσλ ηεο 

Φηινζνθηθήο, Θενινγηθήο θαη ηεο ρνιήο Φπζηθψλ- Μαζεκαηηθψλ ζην Πεηξακαηηθφ 

ρνιείν θαζνξίδεη ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ησλ θνηηεηψλ 

ζην ρνιείν, ησλ νπνίσλ έρεη ηελ γεληθή επίβιεςε (Β.Γ.550/1935, άξ.2§6) θαη 

θαζνξίδεη ην πξφγξακκα ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή θαη πξνεδξεχεη ζηελ 

επηηξνπή εμεηάζεσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη έλα κέινο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ. Αθφκα, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ειέγρνπ επί ηνπ, 

δηνηθεηηθά παληνδχλακνπ, Γηεπζπληή, φρη απεπζείαο, αιιά κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πκβνχιηνπ, ζην νπνίν, αλ ππάξμεη αλάγθε, ππνβάιιεη έθζεζε.  

Σν βάξνο ηεο δηνηθήζεσο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ, ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

αλαιακβάλεη ν Γηεπζπληήο. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο θαη 

εθηελψο ζην άξζξν 3 ηνπ Β.Γ.550/1935/1935  

Ο Γηεπζπληήο έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπ Γηεπζπληή ρνιείνπ, 

αξκνδηφηεηεο Γεληθνχ Δπηζεσξεηή ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ θαη Δπηζεσξεηή 

ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ (Β.Γ.550/1935, άξ.3 παξ. α΄) φπσο 

πξνβιεπφηαλ θαη απφ ην λ.4376/1929 άξ.3.  

Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή, είλαη παηδαγσγηθφο θαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ. Τπνδεηθλχεη ζην πξνζσπηθφ ηηο 

παηδαγσγηθέο αξρέο (γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ν Δπφπηεο) θαη ειέγρεη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Γηεπζχλεη ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπο θαζνδεγεί . 

Παξάιιεια, αζθεί απφιπην έιεγρν επί ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φηη αθνξά ηελ ζσκαηηθή 

θαηάζηαζε, επηκέιεηα, επζπλεηδεζία, ηελ επηζηεκνληθή θαη κεζνδηθή αξηηφηεηα, ηελ 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε αιιά θαη ηε «ελ ησ ζρνιείσ θαη ηῄ θνηλσλία» δηαγσγή θαη 

δξάζε ηνπ. Μεηά απφ θαηαγγειία ή εληνιή ηνπ Δπφπηε ή ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

ελεξγεί αλαθξίζεηο θαη –κεηά απφ απνινγία ηνπ ειεγρνκέλνπ- επηβάιιεη επίπιεμε θαη 

πξφζηηκν έσο 300 δξρ. ηα πιαίζηα ηεο ειεγθηηθήο- αμηνινγηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ, 

ζπληάζζεη έθζεζε γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ, ηελ νπνία 

ππνβάιιεη ζην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηνπο δαζθάινπο 

θαη ζην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηνπο θαζεγεηέο 

(Β.Γ.550/1935,άξ.3).  

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ δηαηεξεί ηελ αξκνδηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (Β.Γ.550/1935,άξ.3, παξ.β΄§8) φπσο πξνβιεπφηαλ απφ 

ην λ.4376/1929, άξ.6. Δίλαη δπλαηφ λα ζπγθξνηνχληαη επηηξνπέο γηα ηελ κειέηε 
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θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηνπ ρνιείνπ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γηεπζπληή ή 

νξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ επηηξνπψλ εγθξίλνληαη απφ ην 

χιινγν Γηδαζθφλησλ (Β.Γ.550/1935,άξ.5§2).  

Ζ δηνίθεζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ζχκθσλα κε ην Β.Γ.550/1935 είλαη απφιπηα 

ζπγθεληξσηηθή κε ην ζχλνιν ηεο δηνηθεηηθήο εμνπζίαο ζηα ρέξηα ηνπ Γηεπζπληή, ελψ 

ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ απνηειεί απιά εθηειεζηηθφ φξγαλν, απζηεξά επηηεξνχκελν 

θαη ζπλερψο αμηνινγνχκελν θαη θξηλφκελν.  

 

4.1.3β Διδακτικό προσωπικό 

Σν Β.Γ. 550/ 1935 δελ κεηαβάιιεη ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη ην σξάξην εξγαζίαο θαη ην κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ. ηα ζέκαηα απηά 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λ.4376/1929 θαη 4600/1930. 

Αλαιπηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ 

ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, εθηεηλφκελε ζε ηξία άξζξα (άξ.3,4,5). Πξνβάδηζκα 

δίλεηαη ζηνπο δαζθάινπο θάζε ηάμεο θαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηα θηινινγηθά 

καζήκαηα, πνπ αλαιακβάλνπλ ην ζπληνληζκφ ησλ ππφινηπσλ δηδαζθφλησλ, ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή. Αθφκα αλαιακβάλνπλ 

ηε δηάγλσζε «ησλ ςπρηθώλ πξνδηαζέζεσλ θαη ηδηνξξπζκηώλ εθάζηνπ ησλ καζεηώλ» 

θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ καζεηψλ (Β.Γ. 550/1935,άξ.4).  

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ έρνπλ θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ 

ηνλ εηδηθφ ξφιν ηνπ Πεηξακαηηθνχ θαη αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ 

θαη ησλ πηπρηνχρσλ «δνθίκσλ» πνπ εθπαηδεχνληαη ζε απηφ. Οθείινπλ λα αλαθέξνπλ 

ηηο απνπζίεο ηνπο ζην Γηεπζπληή θαη ζρεηηθά κε ηελ επηκέιεηα θαη εππξέπεηα ησλ 

«δνθίκσλ» πνπ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ζε θάζε ηάμε, ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

ηεξείηαη θαηάινγνο. Οθείινπλ λα παξακέλνπλ ζηηο ηάμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηδαζθαιηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη αζθνχκελνη θαη λα ζεκεηψλνπλ ζε ζρεηηθφ 

θαηάινγν θξίζεηο γηα απηέο θαζψο θαη λα ηνπο παξέρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη 

ζπκβνπιή (Β.Γ. 550/1935, άξ.5). 

 

4.1.3γ Πρακτικές ασκήσεις 

ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ππνρξενχληαη λα θνηηήζνπλ «πξνο παηδαγσγηθήλ θαη 

δηδαθηηθήλ άζθεζελ», νη πηπρηνχρνη ηεο Φηινζνθηθήο- Θενινγηθήο ρνιήο θαη ηεο 

ρνιήο Φπζηθψλ θαη Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίσλ πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ 

ζηε ζπλέρεηα σο εθπαηδεπηηθνί (Β.Γ. 550/1935, άξ.7§1). Πξψηε εθαξκνγή ηνπ 
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κέηξνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζηνπο εγγξαθέληεο θνηηεηέο ζηηο παξαπάλσ ρνιέο ην 

αθαδεκατθφ έηνο 1929-1930. κσο ε απφιπηε απαγφξεπζε δηνξηζκνχ θαζεγεηή 

ρσξίο ην παηδαγσγηθφ πηπρίν πνπ απνθηάηαη κεηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν (λ.4376 άξ.10), αίξεηαη, αθνχ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο 

ηνπ θαη κεηά ην δηνξηζκφ κε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο «κεηά πιήξσλ 

απνδνρώλ» (Β.Γ.550/1935, άξ.2§3). Οπζηαζηηθά ην παξαπάλσ κέηξν απνηξέπεη ηνπο 

πηπρηνχρνπο ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ απφ ην λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πξαθηηθέο 

αζθήζεηο ηνπο πξν ηνπ δηνξηζκνχ. Απηή δηαθαίλεηαη λα είλαη ε πξφζεζε ηνπ 

λνκνζέηε, αθνχ ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεη κε ιεπηνκέξεηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθπαίδεπζεο ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ δηνξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο αιιά δελ γίλεηαη νχηε λχμε γηα ηνλ 

ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθψλ αζθήζεσλ απφ αδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σειηθά ην κέηξν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία πξν ηνπ 

δηνξηζκνχ αθπξψζεθε ζηελ πξάμε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αθνχ δελ εθαξκφζηεθε 

παξά κφλν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ ηεο Φηινζνθηθήο (Βαξκάδεο,1998, ζ.14, 

Καηξακάδνο, 2008, ζ.4).  

Δθπαηδεπηηθή άδεηα κπνξεί λα ιακβάλνπλ έσο ηξηάληα εθπαηδεπηηθνί αλά έηνο, 

θπξίσο απφ ζρνιεία κε πιήξεο πξνζσπηθφ (Β.Γ.550/1935, άξ.7§3). Σν Δθπαηδεπηηθφ 

πκβνχιην νθείιεη ηνλ Αχγνπζην θάζε έηνπο λα θαηαξηίδεη ζρεηηθφ πίλαθα, θαηά 

πξνηίκεζε απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε θαη ηνλ 

θνηλνπνηεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ψζηε λα ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο. Οη 

πξαθηηθέο αζθήζεηο δηαξθνχλ έλα εμάκελν. Πεξηιακβάλνπλ παξαθνινπζήζεηο θαη 

δηδαζθαιίεο κε βάζε πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδνπλ ν Γηεπζπληήο θαη ν Δπφπηεο. Σηο 

δηδαζθαιίεο αθνινπζνχλ ζπλεδξίεο θαηά ηηο νπνίεο απηέο ζπδεηνχληαη θαη θξίλνληαη 

απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο αζθνχκελνπο. Ζ θνίηεζε ζην Πεηξακαηηθφ 

ρνιείν πεξηιακβάλεη θαη αλάιεςε εξγαζίαο απφ θάζε αζθνχκελν «ςπρνινγηθήο ή 

παηδαγσγηθήο» ε νπνία νξίδεηαη απφ ηνλ Δπφπηε απφ ηελ αξρή ηεο θνίηεζήο ηνπ. 

Παξαθνινπζνχλ θαη αζθνχληαη ζε ςπρνινγηθέο κεηξήζεηο θαη πεηξάκαηα, 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ θαη θάζε άιιε εθδήισζε ηνπ ρνιείνπ 

(Β.Γ.550/1935, άξ.7).  Καηά ην ηέινο ηεο θνίηεζήο ηνπο δηελεξγνχληαη γξαπηέο 

εμεηάζεηο θαη πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιίαο. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απφ 

επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Δπφπηε θαη έλα κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πκβνπιίνπ (Β.Γ.550/1935, άξ.8).  
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4.2 Δικτατορία Μεταξά- Ο Αναγκαστικός νόμος 1297/ 1938 (ΦΕΚ 

251/6-7-1938) «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως 

εκπαιδευτικών τινών Νόμων» 

ηηο εθινγέο ηνπ 1936 θηινκνλαξρηθνί θαη βεληδειηθνί αλαδείρζεθαλ ηζνδχλακνη. ε 

ξφιν ξπζκηζηή ήηαλ ην Παιιατθφ Μέησπν (ΚΚΔ) πνπ είρε εθιέμεη 15 βνπιεπηέο. Με 

πξφζρεκα ηηο αηκαηεξέο δηαδειψζεηο ζηε Θεζζαινλίθε ην Μάην ηνπ 1936, θαη ηελ 

πξνθήξπμε 24σξεο γεληθήο απεξγίαο, ζηηο 4 Απγνχζηνπ 1936, ν Γεψξγηνο Β‟ θαη ν Η. 

Μεηαμάο θήξπμαλ δηθηαηνξία. 

Ζ λνκνζεζία ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ δελ κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά απφ ην 

θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ. Ο Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 1297/38 (ΦΔΚ251/6-7-1938) 

«Πεξί ζπκπιεξώζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο εθπαηδεπηηθώλ ηηλώλ Νόκσλ» απνηειεί έλα 

θαλνληζηηθήο θχζεο λνκνζέηεκα, ρσξίο λα δηαθαίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο γεληθφο 

ζθνπφο αιιά έξρεηαη λα ηαθηνπνηήζεη δηάθνξα δεπηεξεχνληα πξνβιήκαηα θαη εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο ζε θνξείο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο. Σα Πεηξακαηηθά ρνιεία αθνξνχλ 

κφλν ηα άξζξα 14,18 θαη 33.  

Σν άξζξν 14 νξίδεη ην επίδνκα πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ζην 1/15 ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ. Με ηε ξχζκηζε απηή ην 

επίδνκα κεηψζεθε ζεκαληηθά αθνχ κέρξη ηφηε ήηαλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ κηζζνχ γηα ηνπο 

θαζεγεηέο θαη 1/4 γηα ηνπο δαζθάινπο (Καηξακάδνο, 1993). 

Σν άξζξν 18§2 νξίδεη ηελ δεκηνπξγία δπν επηπιένλ ζέζεσλ Φηινιφγσλ θαη κηαο 

ζέζεο Γπκλαζηή ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία θαζψο θαη κηα ζέζε «ππνεπηζηάηε».  

Σέινο, ην άξζξν 33 νξίδεη φηη ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ, ππεχζπλν γηα ηε 

κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζην Παλεπηζηήκην αλαπιεξψλεη ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ. 

4.3 Η μεταρρύθμιση του 1964 και η αντιμεταρρύθμιση από την 

δικτατορία 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Έλσζεο Κέληξνπ ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ζηηο 16/2/1964, 

πέηπρε ζαξσηηθή λίθε. Με Πξσζππνπξγφ θαη Τπνπξγφ Παηδείαο ηνλ Γεψξγην 

Παπαλδξένπ, Τθππνπξγφ ηνλ Λνπθή Αθξίηα θαη Γεληθφ Γξακκαηέα ηνλ Δ.Π. 

Παπαλνχηζν, πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνεθινγηθψλ ηεο εμαγγειηψλ γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά, κε ηνλ λ. 4379/1964 (ΦΔΚ 182/24-10-1964) «Πεξί νξγαλώζεσο θαη 

δηνηθήζεσο ηεο γεληθήο (ηνηρεηώδνπο θαη Μέζεο) εθπαηδεύζεσο» θαη έκεηλε ζηελ 

ηζηνξία σο «λφκνο ηεο Μεηαξξχζκηζεο Παπαλδξένπ-Παπαλνχηζνπ». Πξψηε θνξά 
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κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 ςεθίζηεθε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αιιαγψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε (Γεκαξάο, 1986, η.β΄, ζ.62). Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη 

ξηδνζπαζηηθά. Καζηεξψλεηαη ε Γεκνηηθή γιψζζα, ην αθαδεκατθφ απνιπηήξην, ε 

δσξεάλ παηδεία. Ζ λνκνζεζία έθεξε λέν, δεκηνπξγηθφ πλεχκα ζηελ εθπαίδεπζε 

(Γεκαξάο, 1986, η.β΄, ζ.62, 285, 286). ην πιαίζην απηφ ηδξχεηαη ην Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ (Ν.Γ. 4425/1964) θαη παλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο ζηα Ησάλληλα (Ν.Γ. 

735/1964). 

Ζ επηθξάηεζε ηεο δηθηαηνξίαο ζα θέξεη αιιαγέο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαηαξγείηαη, επαλαθέξεηαη ε 

Καζαξεχνπζα, Οη αιιαγέο νδεγνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ είλαη 

παξφκνηα κε φηη ίζρπε πξηλ απφ ηελ κεηαξξχζκηζε, φρη ηνπ 1964 αιιά ηνπ 1929 

(Γεκαξάο, 1986, η.β΄, ζ.62).  

Σν 1972 ηδξχζεθε ην Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, θαη ην 

ζρνιηθφ έηνο 1972-73 ιεηηνχξγεζε ε πξψηε ηάμε Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ κε ηελ 

Τ.Α.80852/1972 (ΦΔΚ585/14-8-1972) Σν 1977 ηδξχεηαη Πεηξακαηηθφ Μνλνζέζην 

Νεπηαγσγείν θαη απφ ην 1978 Πεηξακαηηθφ Μνλνζέζην Γεκνηηθφ κε ην Π.Γ.627/1978 

(ΦΔΚ135/30-8-1978) «Πεξί ηδξύζεσο θαη πξναγσγήο δεκνηηθώλ ρνιείσλ» ηα νπνία 

φκσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1984-85.  

 

4.4 Η μεταρρύθμιση του 1976 

4.4.1 Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

Ζ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο άιιαμε ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο ρψξαο. ηηο 21 Ννεκβξίνπ 

ηνπ 1974 εθιέρηεθε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, κε πξσζππνπξγφ ηνλ 

Κσλζηαληίλν Καξακαλιή. Έλα κήλα αξγφηεξα ιχζεθε ην πνιηηεηαθφ, κε 

δεκνςήθηζκα, θαη θαζηεξψζεθε ην πνιίηεπκα ηεο Αβαζίιεπηεο Γεκνθξαηίαο 

(Κάηζηθαο & Θεξηαλφο, 2004, ζ.178). Σν λέν θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πιαίζην δεκηνπξγεί κηα λέα, πξσηφγλσξε, θαηάζηαζε γηα ηελ ρψξα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαιπηηθέο αιιαγέο. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχζαλ θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ, κε ηελ αλαηξνπή ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1964, ήηαλ 

αλαρξνληζηηθφ θαη δελ εμππεξεηνχζε ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο 

(Μπνπδάθεο, 2002,η.β΄,  ζ.53-54). 
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4.4.2 Η εκπαιδευτική πολιτική 

Σν χληαγκα ηνπ 1975 επαλέθεξε ηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε 

δσξεάλ θνίηεζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Ζ δηάηαμε πνπ φξηδε ηελ Καζαξεχνπζα σο 

επίζεκε γιψζζα απαιείθζεθε σο πξναλάθξνπζκα γηα ηελ επεξρφκελε θαζηέξσζε 

ηεο Γεκνηηθήο (Κάηζηθαο & Θεξηαλφο, 2004, ζ.178). Γξάθεθαλ λέα βνεζεηηθά 

βηβιία, Γξακκαηηθή θαη πληαθηηθφ ηεο Γεκνηηθήο θαη νξγαλψζεθαλ ζεκηλάξηα γηα 

ηελ ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ίδην έηνο ςεθίζηεθε ν λφκνο 

186/1975 «Πεξί Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη Δπηκνξθψζεσο» (Κάηζηθαο & 

Θεξηαλφο, 2004, ζ.178) θαη θαηαξγήζεθε ην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην 

(Δπαγγειφπνπινο, 1998
α
΄,η.β΄,ζ.169). Με ην λ.309/1976 αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηε 

θαζηέξσζε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ δπν θχισλ ζηα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα αθνχ 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο θαη κεηνλνκαζίαο ηνπο, κεηά απφ εηζήγεζε 

ησλ νηθείσλ Δπνπηψλ Μ.Δ. (άξ.27&30). 

Απφ ηηο θπβεξλήζεηο Καξακαλιή ςεθίζηεθαλ ηξεηο βαζηθνί λφκνη, ν λ.309/1976 

(ΦΔΚ100/3-4-1976, η.α) «Πεξί νξγαλώζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο γεληθήο εθπαηδεύζεσο 

γηα ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε, ν λ.576/1977 (ΦΔΚ102/13-04-1977,η.α) «Πεξί 

νξγαλώζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο κέζεο θαη αλσηέξαο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαηδεύζεσο» θαη ν λ.682/1977 (ΦΔΚ244/01-09-1977, η.α) «Πεξί ηδησηηθώλ 

ζρνιείσλ γεληθήο εθπαηδεύζεσο θαη ζρνιηθώλ νηθνηξνθείσλ» γηα ηελ Ηδησηηθή 

Δθπαίδεπζε (Τπνπξγφο Παηδείαο Γ. Ράιιεο) θαη ηα απαξαίηεηα Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ ζπκπιήξσλαλ ηνπο λφκνπο απηνχο 

(Δπαγγειφπνπινο, 1998
α
,η.β΄, ζ,95).  

 

4.4.3 Ο ν.309/1976 (ΦΕΚ 100/3-4-1976 τ.Α΄) «Περί οργανώσεως 

και διοικήσεως της γενικής εκπαιδεύσεως» 

Ο λ.309/1976 ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα Νεπηαγσγεία θαη ηα Γεκνηηθά ζρνιεία. Μεηψζεθε ε αλαινγία 

καζεηψλ αλά δάζθαιν (Ν.309/1976, άξ.12§1) θαη λεπηαγσγφ (Ν.309/1976, άξ.5§14) 

απφ 40 ζε 30, νη δηδαθηηθέο ψξεο ησλ δαζθάισλ απφ 36 ζε 28-34 ηελ εβδνκάδα 

(Ν.309/1976, άξ.17§8) θαη θαζηεξψζεθε ε ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

(Ν.309/1976, άξ.26§2), πνπ είρε θαηνρπξσζεί κε ην λέν χληαγκα. Δπαλήιζε ν 

ζεζκφο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα (Ν.309/1976, 

άξ.43§2). Ο ξφινο ηνπο ζα εμεηδηθεπηεί κε ην Π.Γ. 15/1977 (ΦΔΚ 9/14-01-1977, η.α΄) 
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«Πεξί ζπζηάζεσο θαη ζπλζέζεσο ππεξεζηαθώλ θαη πεηζαξρηθώλ ζπκβνπιίσλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο γεληθήο εθπαηδεύζεσο». 

Καηαξγήζεθαλ νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζην ηξηεηέο Γπκλάζην (Ν.309/1976, 

άξ.26§2β) θαη δηαξζξψζεθε ε Μέζε Δθπαίδεπζε ζε δχν απηνηειή επίπεδα 

επαλαθέξνληαο ην δηαξζξσηηθφ ζρήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είρε 

θαηαξγήζεη ε δηθηαηνξία, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην (Ν.309/1976, άξ.1&25) γηα ηελ 

εηζαγσγή ζην νπνίν πξνβιέπνληαη εμεηάζεηο. 

ην άξζξν 2 νξίδεηαη φηη «ε γιώζζα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε Νενειιεληθή θαη όηη σο 

Νενειιεληθή ελλνείηαη ε δεκνηηθή γιώζζα ζπληεηαγκέλε άλεπ ηδησκαηηζκώλ θαη 

αθξνηήησλ». Σν παξαπάλσ άξζξν ςεθίζηεθε νκφθσλα απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

Σα άξζξα ηνπ λ.309/1976 πνπ αθνξνχλ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία είλαη ηα άξ.6, 37 θαη 

76. Σν άξζξν 6 πξνβιέπεη ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

εηζαγσγή ησλ λεπίσλ ζηα Πεηξακαηηθά («πξόηππα» αλαθέξνληαη ζην λφκν) 

Νεπηαγσγεία επαλαιακβάλνληαο πξφβιεςε πνπ ππήξρε θαη ζηνλ λ.129/1967 (ΦΔΚ 

163/ 25-9-1967 η.α΄, άξ.12§1). Σν άξζξν 37§10 πξνβιέπεη ηελ κείσζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηψλ ζηα Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα θαηά 

πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα ζπλερίδνληαο ην πξνλνκηαθφ σξάξην εξγαζίαο πνπ 

πξνβιεπφηαλ ήδε απφ ην λ.4600/1930, άξ.2§2. Σν άξζξν 79 είλαη ην κφλν απφ ηα 

άξζξα ηνπ λ.309/1976 πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία. 

Δπεθηείλεηαη ε ηζρχο ηνπ λ.4376/1929 (ΦΔΚ 300/21-8-1929 η. A΄) «Πεξί ηδξύζεσο 

πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ ελ ηνηο Παλεπηζηεκίνηο Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο» θαη ζηα 

λενηέξα παλεπηζηήκηα ζηα «νπνία πθίζηαληαη Καζεγεηηθαί ρνιαί» (Ν.309/1976, 

άξ.79§1). Δπηθπξψλνληαη νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε θαη 

πξψηε ιεηηνπξγία ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Ν.309/1976, 

άξ.17§2 παξ. α,β,γ,δ, & §3α) θαη νξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ην λ.4376/1929 φπσο θαη ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο 

θαη Θεζζαινλίθεο.  

Δλψ ζπληειείηαη ε κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κεηά ην 1929 θαη ε 

κνλαδηθή πνπ ζα ζπλερηζηεί θαη απφ ηελ επφκελε θπβέξλεζε, νη κεηαβνιέο ζηε 

λνκνζεζία ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ είλαη ειάρηζηεο, πεξηνξίδνληαη ζην ζέκα ηνπ 

ηξφπνπ εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζε απηά, ζέκα πνπ δελ θαζνξηδφηαλ απφ ηελ 

πθηζηάκελε λνκνζεζία κε ζαθήλεηα.  

Γηαθαίλεηαη φηη ην γεγνλφο πνπ γέλλεζε ηελ αλάγθε απηήο ηεο λνκνζεηηθήο 

παξέκβαζεο είλαη ε νινέλα θαη απμαλφκελε πίεζε απφ γνλείο, πξνεξρφκελνπο θπξίσο 
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απφ ην «αλεξρόκελν θνηλσληθό κεζόζηξσκα» πνπ, ζηελ αλαδήηεζε θαιχηεξεο 

εθπαίδεπζεο, δεηνχλ ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία 

(Μπνπδάθεο, 2002,η.β΄,ζ.54).  

Σν 1976, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ‟29 ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, πελήληα ζρεδφλ ρξφληα 

κεηά, παξακέλεη δσληαλή θαη ην λέν Πεηξακαηηθφ ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ εληάζζεηαη ζην θαζεζηψο ηνπ λ.4376/1929 πνπ, πξνθαλψο, εμαθνινπζεί λα 

ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθφο θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη, έζησ θαη ελ κέξεη, κέρξη ην 

2011.  

 

4.4.4 Τα Προεδρικά Διατάγματα 483/1977 και 484/1977 (ΦΕΚ 

149/1-6-1977 α΄) και η τροποποίηση τους από τα Προεδρικά 

Διατάγματα 497 & 498/1981 (ΦΕΚ 134/25-5-1981 α΄) 

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ φπσο 

πξνβιεπφηαλ απφ ην λ.309/14976 άξ.6,11,13 θαη ην λ.129/1967 άξ.12§1 εθδφζεθαλ 

ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 483/1977 «Πεξί Οξγαλώζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Γεκνζίαο θαη Ηδησηηθήο Δθπαηδεύζεσο» θαη 484/1977 «Πεξί 

Οξγαλώζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ Νεπηαγσγείσλ» 

(ΦΔΚ149/1-6-1977Α') (Τπ. Παηδείαο Γ. Ράιιεο) πνπ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ κε ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 497/1981(ΦΔΚ149 Α') «Πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξώζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Πξνεδξηθνύ 

Γηαηάγκαηνο 483/1977 «Πεξί Οξγαλώζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ 

ρνιείσλ Γεκόζηαο θαη ηδησηηθήο Δθπαηδεύζεσο» θαη 498/1981 «Πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξώζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Πξνεδξηθνύ 

Γηαηάγκαηνο 484/1977 (ΦΔΚ149Α') «Πεξί Οξγαλώζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ Νεπηαγσγείσλ» (ΦΔΚ134/25-5-1981 Α') αληίζηνηρα (Τπ. 

Παηδείαο Β. Κνληνγηαλλφπνπινο). Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα απηά έρνπλ ην ξφιν 

ηνπ γεληθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαη Νεπηαγσγείσλ, 

πεξηιακβάλνληαο δηαηάμεηο, πνπ επηδηψθεηαη λα ξπζκίζνπλ φια ηα ζέκαηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απφ απηή ηελ άπνςε νιφθιεξα ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 483 θαη 

484/1977 αθνξνχλ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία. Χζηφζν, βξίζθνπκε δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, αλαγλσξίδνληαο ζηελ πξάμε ηνλ 

εηδηθφ ξφιν ηνπο. 
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Σν άξ.1§2 ηνπ Π.Γ. 483/1977 θαη ην άξ.1§3 ηνπ Π.Γ. 484/1977 νξίδνπλ φηη ηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία δελ έρνπλ ζρνιηθή πεξηθέξεηα. 

Σν άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 483/1977 ξπζκίδεη κε ζαθήλεηα, γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

ίδξπζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ απφ ην 1929, ην ζέκα ησλ εγγξαθψλ ησλ 

καζεηψλ. ηελ Α' ηάμε εγγξάθνληαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ λφκηκε ειηθία θαη 

ησλ νπνίσλ νη γνλείο θαηνηθνχλ ζηελ πφιε πνπ βξίζθεηαη ην ρνιείν, ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ηεο εγγξαθήο (Π.Γ. 483, άξ.9§1). Οη γνλείο 

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζε έλα κφλν ζρνιείν θαη ε επηινγή ησλ καζεηψλ 

γίλεηαη κε θιήξσζε, ε νπνία δηελεξγείηαη ηε 10
ε
 επηεκβξίνπ. Οη αηηήζεηο ησλ 

γνλέσλ ππνβάιινληαη απφ 1
ε
 σο 9

ε
 επηεκβξίνπ.  

Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, δπν κέιε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ γνλέσλ, πνπ νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο (Π.Γ.483/1977, άξ.9§2). 

ηηο ππφινηπεο ηάμεηο εγγξάθνληαη νη καζεηέο ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ  πνπ 

πξνάρζεθαλ (Π.Γ.483/1977, άξ.9§3). Αλ ππάξμνπλ θελέο ζέζεηο ηφηε εγγξάθνληαη 

καζεηέο, πνπ θαηνηθνχλ κφληκα θαη πξνέξρνληαη απφ ζρνιεία ηεο ίδηαο πφιεο κε ην 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν, κε βάζε ην βαζκφ πξναγσγήο ηνπο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο 

γίλεηαη θιήξσζε (Π.Γ. 483/1977, άξ.9§4). Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Πεηξακαηηθνχ 

ρνιείνπ κπνξνχλ λα εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ρσξίο θιήξσζε, σο ππεξάξηζκα. 

Σν παξαπάλσ άξζξν ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξ.5 ηνπ Π.Γ. 497/1981. χκθσλα κε 

απηφ, ε θιήξσζε γηα ηελ Α' ηάμε δηελεξγείηαη ην πξψην πελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ. Οη 

γνλείο ησλ καζεηψλ πξέπεη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο πφιεο πνπ ιεηηνπξγεί ην 

ρνιείν θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζε έλα κφλν ζρνιείν. Γηα πξψηε θνξά νξίδεηαη 

ίζε αλαινγία θχισλ ζηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ. Αλ ζην ρνιείν ιεηηνπξγεί 

Νεπηαγσγείν ηφηε ζηελ Α' ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ εγγξάθνληαη νη καζεηέο πνπ 

απνθνηηνχλ απφ απηφ (Π.Γ. 497/1981, άξ.5§4). 

Οη αηηήζεηο ησλ γνλέσλ ππνβάιινληαη εληφο ηνπ ηξίηνπ δεθαήκεξνπ ηνπ Μάηνπ. Ζ 

θιήξσζε δηελεξγείηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 483/1977, άξ9§2. Πέξα 

απφ ηνλ θαλνληθφ αξηζκφ θιεξψλνληαη 20% επηπιένλ σο επηιαρφληεο (Π.Γ. 

497/1981, άξ.5§2). Καη' εμαίξεζε εγγξάθνληαη ηα δίδπκα αδέιθηα, αλ θιεξσζεί έλα 

απφ ηα δχν (Π.Γ. 497/1981, άξ.5§3). Οη ππφινηπεο δηαηάμεηο είλαη ίδηεο κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην Π.Γ. 483/1977. 



46 

 

Σν Π.Γ. 497/1981 ηξνπνπνηεί θαη ζπκπιεξψλεη ην Π.Γ. 484/1977. Γηα πξψηε θνξά 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα «Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ» (Π.Γ. 498/1981, άξ.3) ελψ ζην Π.Γ. 484/1977 γηλφηαλ αλαθνξά 

κφλν ζηα «Πξφηππα Νεπηαγσγεία ρνιψλ Νεπηαγσγψλ». Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε 

δηαδηθαζία θιήξσζεο είλαη ε πξνβιεπφκελε θαη γηα ηα Γεκνηηθά ρνιεία ζην άξ.5 

ηνπ Π.Γ. 497/1981. 

Ζ εηζαγσγηθή βαζκίδα γηα ηα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία είλαη ην Πξνλήπην (Π.Γ. 

498/1981, άξ.3§3) δειαδή ηα λήπηα απηά πνπ ζπκπιεξψλνπλ ειηθία 3 εηψλ θαη 6 

κελψλ θαηά ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ (Π.Γ. 498/1981, άξ.6§1) θαη, άξα, ε θνίηεζε ζηα 

Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία είλαη δηεηήο. 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 άιιαμε ζρεδφλ φιε ηε δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, έζεζε λένπο ζθνπνχο γηα φιεο ηηο βαζκίδεο, αλ θαη δελ μέθεπγαλ απφ ην 

γλσζηφ ηξίπηπρν ηεο ζξεζθεπηηθήο, εζληθήο θαη εζηθήο ζπλείδεζεο. ια απηά φκσο 

απνηεινχλ κηα «εμσηεξηθή» κεηαξξχζκηζε, παξαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα 

«εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε» πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν απαξαίηεηε, φπσο ε αιιαγή 

κεζφδσλ θαη ηξφπσλ δηδαζθαιίαο, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαιιηέξγεηα θξηηηθήο 

ζθέςεο, δεκηνπξγία παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη αηζζήκαηνο παηδαγσγηθήο 

ειεπζεξίαο (Καξαθχιιεο, 2002, ζ.156). 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Η κεηαξξύζκηζε ηνπ 1985 

5.1 Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

Οη αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθέο πνιηηηθέο 

κεηαβνιέο. Οη ηειεπηαίεο ζα δξνκνινγήζνπλ κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Σν ΠΑΟΚ, κε έληνλα αληηηκπεξηαιηζηηθφ 

ιφγν θαη πξνηάγκαηα: εζληθή αλεμαξηεζία, ιατθή θπξηαξρία θαη θνηλσληθή 

απειεπζέξσζε, ζα θεξδίζεη ηηο εθινγέο ηνπ 1981 θαη ζα ζρεκαηίζεη ηζρπξή 

απηνδχλακε θπβέξλεζε. Ζ πνιηηηθή αιιαγή ζα θέξεη ζεηξά αιιαγψλ. Οη παιηέο 

πνιηηηθέο ειίη ράλνπλ ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο εμνπζίαο θαη παξαθκάδνπλ νη 

πξνδηθηαηνξηθέο δνκέο (Μπνπδάθεο, 2002,η.β΄, ζ.58)  

Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ, ιίγν πξηλ ηελ πνιηηηθή αιιαγή, ζα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ε νπνία ζα δερζεί πηέζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Κνηλφηεηαο αιιά ζα 
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θέξεη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. ε θνηλσληθφ-ηδενινγηθφ επίπεδν θπξίαξρε 

είλαη ε «ηδενινγία ηεο αιιαγήο» κε ξηδνζπαζηηθά αηηήκαηα σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή (Μπνπδάθεο, 2002,η.β΄, ζ.59). 

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε εληάρζεθε εμαξρήο ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη έγηλε αληηιεπηή σο έλαο κνριφο θνηλσληθήο αιιαγήο. Ζ εηζεγεηηθή 

έθζεζε ηνπ λφκνπ-πιαηζίνπ γηα ηα Α.Δ.Η. (λ.1268/1982, ΦΔΚ87/16-07-1982) 

αλαθέξεη: «ε ιατθή εληνιή πνπ δόζεθε ζηελ θπβέξλεζε γηα ξηδηθό θνηλσληθό 

κεηαζρεκαηηζκό είλαη θαη εληνιή γηα ηνλ αληίζηνηρν κεηαζρεκαηηζκό ζηελ παηδεία». Ζ 

παιαηά έλλνηα ηεο «κεηαξξχζκηζεο» ζηελ εθπαίδεπζε ζπλαληά ηελ έλλνηα ηεο 

«αιιαγήο» ζηελ θνηλσλία θαη νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο είλαη εληαγκέλεο ζηελ 

πξννπηηθή ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ (Κνπινχξε, 2001) 

 

5.2 Η εκπαιδευτική πολιτική 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 θαηέρεη ην ηζηνξηθά πξσηφηππν ζηνηρείν φηη 

ζεζκνζεηήζεθε απφ έλα θφκκα ζπληεξεηηθφ, πνπ σο ηφηε ελαληησλφηαλ ζε απηή ηε 

κεηαξξχζκηζε θαη φηη δελ αθπξψζεθε ζηε ζπλέρεηα κε κηα αληηκεηαξξχζκηζε. 

Αληηζέησο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976- 77 δε ζα αλαηξαπεί απφ ηε λέα θπβέξλεζε ηνπ 

ΠΑΟΚ παξά ηηο ηδενινγηθέο απνθιίζεηο (Κνπινχξε, 2001).  

Ο λ.1566/85 (Τπ. Παηδείαο Απ. Καθιακάλεο), πνπ απνηειεί θαη ζήκεξα ηνλ 

ζεκειηψδε λφκν γηα ηελ γεληθή εθπαίδεπζε, δελ αλαηξεί ηηο ζεκειηψδεηο δηαηάμεηο ηνπ 

309/1976 (9ρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, δεκνηηθή γιψζζα θ.ιπ.). Οη αιιαγέο 

εθηείλνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηνλ 

«εθδεκνθξαηηζκφ». Ο εθδεκνθξαηηζκφο λνείηαη σο αιιαγή ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο 

πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη σο «θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε», σο παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζε φινπο γηα ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε ή ην 

θχιν ηνπο. Σν θχκα ησλ αιιαγψλ απνζθνπνχζε λα αλαηξέςεη κφληκεο παζνγέλεηεο, 

φπσο ν ζεσξεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο παξερφκελεο παηδείαο, ε έιιεηςε ζχλδεζεο 

εθπαίδεπζεο θαη παξαγσγήο, ν αζθπθηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο, ν απηαξρηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ν ηδενινγηθφο ζπληεξεηηζκφο (Κνπινχξε, 2001).  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ 1981-1985 πεξηιακβάλεη, θπξίσο, ην 

λ.1566/1985, (ΦΔΚ167/30-09-1985), «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνλ λ.1268/1982, (ΦΔΚ87/16-

07-1982) «Γηα Σε Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ» κε 
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ηνλ νπνίν θαηαξγείηαη ε έδξα, θαηνρπξψλεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ην παλεπηζηεκηαθφ 

άζπιν θαη ε ειεπζεξία δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ, ζεκειηψλνληαη δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζηε 

δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηε δηνίθεζε. Ηδξχνληαη Παλεπηζηεκηαθά Παηδαγσγηθά 

Σκήκαηα 4εηνχο θνίηεζεο (λ.1268/1982). Καηαξγνχληαη ηα ΚΑΣΔΔ θαη ηελ ζέζε 

ηνπο παίξλνπλ ηα Σ.Δ.Η. Φεθίδεηαη λένο θαλνληζκφο καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. 

Γξάθνληαη θαηλνχξηα βηβιία γηα καζεηέο θαη δαζθάινπο θαη ζπληάζζνληαη λέα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα 

Λχθεηα θαη αιιάδεη ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα Α.Δ.Η. Ο λ.1268/1982 πνιεκήζεθε κε 

ζθνδξφηεηα ζηα παλεπηζηήκηα αιιά θαη ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο (Κνπινχξε, 2001). 

εκαληηθά λνκνζεηήκαηα είλαη θαη ην Π.Γ.297, (ΦΔΚ52-29.04.1982), «Δθαξκνγή ηνπ 

κνλνηνληθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δηνίθεζε», ην Π.Γ. 582, 

(ΦΔΚ106/31-08-1982), «Ίδξπζε εκεξήζησλ ιπθείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζύζηαζε 

ζέζεσλ Λπθεηαξρώλ-Γηεπζπληώλ», ν λ.1304, (ΦΔΚ144/07-12-1982), «Γηα ηελ 

Δπηζηεκνληθή-Παηδαγσγηθή Καζνδήγεζε θαη ηε Γηνίθεζε ζηε Γεληθή θαη ηε Μέζε 

Σερληθή-Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ θαηάξγεζε ην ζεζκφ ηνπ 

Δπηζεσξεηή θαη ζεζκνζέηεζε ην ζεζκφ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, ν λ.1404, 

(ΦΔΚ73/24-11-1983), «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Ηδξπκάησλ», (Δπαγγειφπνπινο, 1998α΄, η.β΄, ζ.99-100, Κάηζηθαο & Θεξηαλφο, 2004, 

ζ.190).  

ηηο παξαπάλσ κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ε 

αλαδηνξγάλσζε θαη ηεο Λατθήο Δπηκφξθσζεο, ε ίδξπζε, ην 1983, Μεηαιπθεηαθψλ 

Πξνπαξαζθεπαζηηθψλ Κέληξσλ κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ πνπ δελ 

πέηπραλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηα Α.Δ.Η. θαη επηζπκνχζαλ λα 

μαλαδνθηκάζνπλ, ε θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζηα Λχθεηα θαη ε 

αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζηα Α.Δ.Η. (ζχζηεκα δεζκψλ, απεξηφξηζηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο εηζαγσγηθέο) (Καξαθχιιεο, 2002). 

  

5.3 Ο νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985) «Δομή και 

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις» 

ηηο 5/2/1985 θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Α. Καθιακάλε ην 

ζρέδην λφκνπ γηα ηε «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
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Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (λ.1566/1985). Με ην λφκν απηφ νινθιεξψζεθε ε 

κεηαξξχζκηζε 1981-85 (Δπαγγειφπνπινο, 1998α΄, η.β΄, ζ.100-103). Ζ ππνρξεσηηθή 

θνίηεζε είλαη 9ρξνλε (6εηήο ζην δεκνηηθφ θαη 3εηήο ζην γπκλάζην). Πξνβιέπεηαη ε 

δσξεάλ εθπαίδεπζε, ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ δπν θχισλ, ε δσξεάλ ρνξήγεζε βηβιίσλ 

ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιείσλ κε θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα δηάζεζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ (λ.1566/1985, άξ.1§1-8). 

Γηα ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, θνίηεζε νξίδεηαη δηεηήο κε ειηθία λεπίσλ 3,5-5,5 εηψλ 

(λ.1566/1985, άξ.3§3), θαη είλαη πξναηξεηηθή, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ππνρξεσηηθή 

ζηαδηαθά θαη θαηά πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Τγείαο-Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ (λ.1566/1985, άξ.2§4). Ζ αλαινγία λεπίσλ αλά λεπηαγσγφ νξίδεηαη ζε 

30/1 (λ.1566/1985, άξ.3§5).  

ηα Γεκνηηθά ζρνιεία, νξίδεηαη αλαινγία 25 καζεηψλ πξνο 1 δάζθαιν γηα ηα 1/ζέζηα 

θαη 2/ζέζηα θαη γηα ηα ινηπά 30 καζεηψλ πξνο 1 δάζθαιν. Παξάιιεια, ζεζκνζεηείηαη 

ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηεο 

Μνπζηθήο, ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ησλ Καιιηηερληθψλ ζε θαζεγεηέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζε άιινπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ «Κεληξηθώλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ», πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ζπλέλσζε νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ, πξνβιέπεηαη δσξεάλ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ 

(λ.1566/1985, άξ.4). 

Ζ θνίηεζε ζηα Γπκλάζηα είλαη ηξηεηήο θαη ε εηζαγσγή γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ 

Γεκνηηθνχ γίλεηαη ρσξίο εμεηάζεηο. Σα Γπκλάζηα δηαθξίλνληαη ζε εκεξήζηα θαη 

λπρηεξηλά θαη είλαη γεληθήο θαηεχζπλζεο αιιά κε Π.Γ. κπνξεί λα ηδξχνληαη Μνπζηθά 

θαη Αζιεηηθά Γπκλάζηα. Ο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε νξίδεηαη ζε 35 (λ.1566/1985, 

άξ.5). 

Σα Λχθεηα κπνξεί λα είλαη Γεληθά, Κιαζηθά, Σερληθά, Δπαγγεικαηηθά, Μνπζηθά, 

Αζιεηηθά θαη Δληαία Πνιπθιαδηθά (λ.1566/1985, άξ.6). Ο λένο ζεζκφο ηνπ Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ έρεη ζθνπφ ηε νξγαληθή ζχλδεζε ηεο γεληθήο θαη ηεο 

ηερληθήο- επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θηινδνμεί λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο «ζύκκεηξε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο… γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο» (λ.1566/1985, άξ.7§1). ηηο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεηο 

ηα καζήκαηα νξγαλψλνληαη ζε θχθινπο ή θιάδνπο ζπνπδψλ (λ.1566/1985, άξ.7§3) 
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πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, γηα άζθεζε επαγγέικαηνο ή απφθηεζε εηδηθφηεηαο κεηά απφ θνίηεζε.  

Θεζκνζεηνχληαη κηα ζεηξά νξγάλσλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ δηάξζξσζε ηεο δηνίθεζεο 

(επηθξάηεηα - λνκφο- λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα - ζρνιηθή κνλάδα) (Δπαγγειφπνπινο, 

1998α΄, η.β΄:102-103). Ηδξχνληαη Κεληξηθά (Κ.Τ..Π.Δ., Κ.Τ..Γ.Δ.) θαη 

Πεξηθεξεηαθά  Τπεξεζηαθά πκβνχιηα (Π.Τ..Π.Δ., Π.Τ..Γ.Δ.), κε ζπκκεηνρή θαη 

αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε δηνηθεηηθέο θαη πεηζαξρηθέο 

αξκνδηφηεηεο (λ.1566/1985, άξ.21). πληζηψληαη γλσκνδνηηθά ζπκβνχιηα 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Δηδηθήο Αγσγήο (λ.1566/1985, 

άξ.22). Καηαξγείηαη ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη Δπηκφξθσζεο 

(Κ.Δ.Μ.Δ) θαη ζηε ζέζε ηνπ επαληδξχεηαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, κε εξεπλεηηθφ 

θαη επηηειηθφ ξφιν (λ.1566/1985, άξ.23-27).  

 Ηδξχνληαη Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.) γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγψλ ((λ.1566/1985, άξ.28,29), ε κεηεθπαίδεπζε ησλ 

Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγψλ αλαηίζεηαη ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Α.Δ.Η. 

(λ.1566/1985, άξ.30). Καζηεξψλεηαη ε Δηδηθή Αγσγή θαη Δηδηθή Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Θεζκνζεηνχληαη φξγαλα ιατθήο 

ζπκκεηνρήο, ην Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο (λ.1566/1985, άξ.48), νη Ννκαξρηαθέο 

Δπηηξνπέο Παηδείαο, (λ.1566/ 1985, άξ.49), νη Γεκνηηθέο ή Κνηλνηηθέο Δπηηξνπέο 

Παηδείαο (λ.1566/1985, άξ.50), ε ρνιηθή Δπηηξνπή (λ.1566/1985, άξ.52) θαη ηα 

ρνιηθά πκβνχιηα (λ.1566/1985, άξ.51) κε ζπκκεηνρή θαη ησλ Οξγαλψζεσλ 

Γνλέσλ (λ.1566/1985, άξ.53). 

O λ.1566/1985 δηθαηνινγεκέλα νλνκάζηεθε «Ννκφο Πιαίζην» αθνχ φξηζε ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Η.- Σ.Δ.Η. γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο θαη απνηειεί ην 

λφκν ηνλ νπνίν επηθαινχληαη κέρξη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

θαη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα.  

Σν άξζξν 31 ξπζκίδεη ζέκαηα ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. θνπφο ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ είλαη «ε πξαθηηθή παηδαγσγηθή επηκόξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κεζόδσλ 

δηδαζθαιίαο, θαζώο θαη ε πεηξακαηηθή ρξήζε ζρνιηθώλ βηβιίσλ, νπηηθναθνπζηηθώλ 

θαη άιισλ κέζσλ εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο» (λ.1566/1985, άξ.31§1). Πεηξακαηηθά 

ρνιεία, ιεηηνπξγνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ έδξα θάζε Π.Δ.Κ. αληίζηνηρεο 

βαζκίδαο (λ.1566/1985, άξ.31§2). Τπάξρεη φκσο ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ απηψλ 
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ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Π.Δ.Κ. θαη ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Α.Δ.Η. 

πνπ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ «γηα ηελ πξναγσγή ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο θαη 

ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

αλήθνπλ» (λ.1566/1985, άξ.31§10). Γηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Α.Δ.Η. 

πξνβιέπεηαη έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζή ηνπο έμη κήλεο 

κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ. Σν Π.Γ., παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ρνιείσλ, 

Δπνπηψλ θαη Παλεπηζηεκίσλ, δελ ζα εθδνζεί πνηέ.  

Γεκηνπξγνχληαη δπν ηχπνη Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, κε δηαθνξεηηθφ λνκηθφ 

θαζεζηψο, δηαρσξίδνληαο ηα παιηά ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο θαη 

Πάηξαο απφ ηα θαηλνχξηα Πεηξακαηηθά ησλ Π.Δ.Κ. Σαπηφρξνλα, ηα Πξφηππα ρνιεία 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ην Εάλλεην Πεηξακαηηθφ ρνιείν κεηαηξέπνληαη θαη απηά ζε 

Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Π.Δ.Κ. ή ζε απιά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο (λ.1566/1985, άξ.91§1). Σα Πξφηππα ρνιεία ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ θαη ησλ ρνιψλ Νεπηαγσγψλ κεηνλνκάδνληαη ζε 

Πεηξακαηηθά θαη απηά θαη πξνβιέπεηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο 

Πεηξακαηηθά κεηά ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ δηεηψλ Αθαδεκηψλ (λ.1566/1985, 

άξ.91§2). Χζηφζν δελ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο Πεηξακαηηθά θαη κε ηελ Τ. Α. ΦΔΚ 

96/1995,η.β΄ εληάρζεθαλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

δεκηνχξγεζαλ αθφκα κηα θαηεγνξία Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, κε ηδηαίηεξν λνκηθφ 

θαζεζηψο, απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηα ππεξεζηαθά έγγξαθα σο «Πεηξακαηηθά ρνιεία 

εληαγκέλα ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα» ή απιά «εληαγκέλα» (ηα ηξία παιηά 

Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ αλαθέξνληαη σο «κε εληαγκέλα»).  

Σα λέα Πεηξακαηηθά ησλ Π.Δ.Κ. δελ είλαη εληαίεο ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζρνιεία φισλ 

ησλ βαζκίδσλ φπσο απηά ησλ Α.Δ.Η. αιιά κφλν Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά, Γπκλάζηα ή 

Λχθεηα αλάινγα κε ην αλ ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί Π.Δ.Κ. Πξσηνβάζκηαο ή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (λ.1566/1985, άξ.31§2). 

Πεηξακαηηθά ρνιεία ηδξχνληαη κε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν κεηαβάιιεηαη ε νξγαληθφηεηά ηνπο 

(λ.1566/1985, άξ.31§3). Αθφκα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο κεηαηξέπνληαη 

ηα Πεηξακαηηθά ζε απιά ζρνιεία θαη αληηζηξφθσο. Σα Πεηξακαηηθά ρνιεία (ησλ 

Π.Δ.Κ.) πνπ ζπκπιεξψλνπλ έμη ρξφληα ιεηηνπξγίαο κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά ζε 

θνηλά (λ.1566/1985, άξ.31§4). Καη εδψ έρνπκε αθφκα κηα ξχζκηζε πνπ δελ 

εθαξκφζηεθε πνηέ. (Μαξθαληψλεο, ζην θιεξάθε, 1994, ζ.8)  
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Σα Πεηξακαηηθά ρνιεία, φισλ ησλ ηχπσλ, εληάζζνληαη ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο 

ηνπ λνκνχ θαη ππφθεηληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο θαη ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ φπσο θαη ηα ππφινηπα ζρνιεία 

(λ.1566/1985, άξ.31§5).  

 

5.4  Οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.27/148/Γ1/160-14/2/1995 

(ΦΕΚ96/ 1995 τ.β΄) «Οργάνωση, λειτουργία και υπαγωγή 

Πειραματικών σχολείων πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών στα 

Παιδ. Τμήματα Δημ. Εκπ/σης και Νηπιαγωγών των Α.Ε.Ι.» και 

Φ27/803/Γ1/942 -21/9/1998 (ΦΕΚ 1031/1998 τ. β΄) «Αριθμός 

μαθητών κατά τάξη στα πειραματικά σχολεία» 

Σα πξψηα Πξφηππα Γεκνηηθά ρνιεία ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ κε ην Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα ΦΔΚ334/18-11-1914 «πεξί πξνζαξηήζεσο πξνηύπσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ 

εηο δηδαζθαιεία ηηλά ηνπ θξάηνπο» (Τπ. Παηδείαο Η. Σζηξηκψθνο) κε ζθνπφ ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα λεντδξπζέληα κε ην λ.381/1914 Γηδαζθαιεία.  

Απφ ην 1934 κέρξη θαη ην 1987 ιεηηνχξγεζαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε δαζθάισλ 

Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο, νη νπνίεο ηδξχζεθαλ κε ην λ.5802/1933 (ΦΔΚ. 286/29-9-

1933) «Πεξί Ηδξχζεσο Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ» (Τπ. Παηδείαο Θ. 

Σνπξθνβαζίιεο) θαη ζηηο νπνίεο εληάρζεθαλ θαη ηα Πξφηππα Γεκνηηθά ρνιεία.  

Με ην λ.1566/1985 ηα Πξφηππα ρνιεία ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ θαη ησλ 

ρνιψλ Νεπηαγσγψλ κεηνλνκάδνληαη ζε Πεηξακαηηθά θαη κε ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε Φ.27/148/Γ1/160-14/2/1995 (ΦΔΚ96/1995 η.β΄) (Τπ. Παηδείαο Γ. Α. 

Παπαλδξένπ) εληάρζεθαλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα κε ζθνπφ: «ηελ πξναγσγή ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ 

ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ησλ Α.Δ.Η. θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθνπλ». 

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ.27/148/Γ1/160-14/2/1995 (ΦΔΚ96/1995,η.β΄) «Οξγάλσζε, 

ιεηηνπξγία θαη ππαγσγή Πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ πξώελ Παηδαγσγηθώλ Αθαδεκηώλ 

ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγώλ ησλ Α.Δ.Η.» (Τπ. 

Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ) απνηειεί ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ απηψλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. Σξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Φ27/803/Γ1/942 -21/9/1998 (ΦΔΚ 

1031/1998 η.β΄) ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαηά ηάμε. Έηζη ηα εληαγκέλα 
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ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Πεηξακαηηθά ρνιεία απέθηεζαλ έλα ζαθέο θαη μεθάζαξν 

λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο.  

 

5.4.1. Εποπτεία- Διεύθυνση- Θεσμοί διοίκησης 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ ε Τ.Α. ΦΔΚ96/1995, η.β΄, εηζάγεη λένπο ζεζκνχο φπσο ην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην, ν πληνληζηήο Γηεπζπληήο, ε δηαθνξεηηθή δνκή ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, 

ε δηνηθεηηθή απηνλνκία ησλ επηκέξνπο ζρνιείσλ αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζαλ 

εληαία ζρνιηθή κνλάδα, ν εληαίνο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. Σα Π.. ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα ζηα νπνία αλήθνπλ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο απνθηά ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο 

Σελ επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο αλαιακβάλεη Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη 

ρνιηθφο χκβνπινο. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Δπφπηε θαη δχν 

αλαπιεξσηέο Δπφπηεο- κέιε ΓΔΠ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθφηεηαο ησλ 

Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο. Ζ ζεηεία ηνπο είλαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα κηα αθφκε 

πεληαεηία. Αξκνδηφηεηα ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε επηζηεκνληθή επνπηεία 

ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ, ε θαζνδήγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ πεηξακαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εξεπλψλ θαη ε ζχλδεζε ηνπ 

ρνιείνπ κε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/160-1995, άξ.3§1, 2). 

Γηα ηε ζχλδεζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ κε ηα άιια ζρνιεία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηδαθηηθψλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ρνιηθφο χκβνπινο ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο ακθίδξνκεο ελεκέξσζεο ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ κε ηα ππφινηπα ζρνιεία.  

 Κάζε ζρνιηθή κνλάδα απνθηά δηνηθεηηθή απηνλνκία θαη δηνηθείηαη απφ ην Γηεπζπληή 

ή ηνλ Πξντζηάκελν θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην νξίδεη έλαλ εθ ησλ δηεπζπληψλ σο 

πληνληζηή Γηεπζπληή κε θξηηήξην ηελ αξραηφηεηα ζηε ζέζε επζχλεο.  

Οη Γηεπζπληέο ησλ πνιπζέζησλ Γεκνηηθψλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ επηιέγνληαη απφ ηα Κεληξηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα (Τ.Α. 

Φ27/148/Γ1/ 160-1995, άξ.4§3γ). Κξηηήξηα επηινγήο είλαη απηά πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ άιισλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ζχληαμε 

γξαπηψλ εηζεγήζεσλ απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν θαη ηνλ Γηεπζπληή, αλ πξφθεηηαη γηα 

εθπαηδεπηηθφ, ή ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, αλ πξφθεηηαη γηα Γηεπζπληή ζρνιείνπ, νη 
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νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ ππνςήθην, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα εθζέζεη 

γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπ γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ 

θαη νη εηζεγήζεηο ηίζεληαη ππφςε επηηξνπήο κε πξφεδξν ηνλ Δπφπηε πνπ απνηειείηαη 

απφ ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ην ρνιηθφ χκβνπιν θαη ην Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο. Ζ επηηξνπή γλσκνδνηεί επί ησλ αηηήζεσλ θαη δηαβηβάδεη ηνπο 

θαθέινπο ζην Κεληξηθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην 

νπνίν, αθνχ ιάβεη ππφςε φια ηα παξαπάλσ, θαηαξηίδεη ζρεηηθφ Πίλαθα. Οη πίλαθεο 

θπξψλνληαη θαη ε ηνπνζέηεζε γηα ηξηεηή ζεηεία γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο. Σξηεηήο είλαη θαη ε ζεηεία ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νιηγνζέζησλ Γεκνηηθψλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη Πεηξακαηηθψλ Νεπηαγσγείσλ θαη επηιέγνληαη απφ ηα 

Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηά Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΤΠΔ), κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Οη Γηεπζπληέο θαη Πξντζηάκελνη, πέξα απφ ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

λ.1566/1985 θαη ηηο άιιεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γεληθά γηα ηα ζρνιεία, έρνπλ θαη 

απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο Πεηξακαηηθά. πλεξγάδνληαη κε ηα 

κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην πληνληζηή Γηεπζπληή γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ εξεπλψλ θαη πεηξακάησλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπφπηε, ηνπο άιινπο Γηεπζπληέο θαη 

ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/160-1995, άξ.4). 

Ο πληνληζηήο Γηεπζπληήο έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ πνπ 

δεκηνπξγεί ε χπαξμε αλεμάξηεησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. ηα πιαίζηα 

απηά ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ Βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπφπηε θαη ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην, έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείνπ, ζπγθαιεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπφπηε, ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο 

Πξντζηακέλνπο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ γηα λα 

εμεηάζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην επηζηεκνληθφ δηδαθηηθφ, παηδαγσγηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ Ο πληνληζηήο 

Γηεπζπληήο πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ. (Τ.Α. Φ27/148/Γ1 /160-1995, άξ.4§6). 

Πξνβιέπεηαη ε χπαξμε, πέξα απφ ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο, εληαίνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ φινπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ, ρσξίο 
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φκσο λα νξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/160-1995, 

άξ.2§6).  

Πέξα απφ ηνλ εηδηθφ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, πξνβιέπεηαη θαη εηδηθφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, πνπ ηζρχεη θαη 

γηα ηα άιια ζρνιεία θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, απφ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ. Σα ρξήκαηα πέξα απφ απηά ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, δηαρεηξίδεηαη ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ην πληνληζηή Γηεπζπληή (Τ.Α. Φ27/148/Γ1 

/160-1995, άξ.3). Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, 

ζηελ νπνία κεηέρνπλ φινη νη Γηεπζπληέο θαη νη Πξντζηάκελνη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

είλαη ν Δπφπηεο, αλαπιεξνχκελνο απφ έλαλ απφ ηνπο αλαπιεξσηέο Δπφπηεο ή ην 

πληνληζηή Γηεπζπληή (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/160-1995, άξ.2§4).  

 

5.4.2 Διδακτικό προσωπικό 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. ΦΔΚ96/1995, η.β΄, επηιέγεηαη κε εηδηθφ ηξφπν θαη κε ηξηεηή 

ζεηεία ζην ηέινο ηεο νπνίαο, ππνρξεσηηθά, επαλαθξίλνληαη κε επαλαπξνθήξπμε ηεο 

ζέζεο. Οη ζέζεηο πξνθεξχζζνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε φιε ηε ρψξα. Γηα 

ηελ ππνβνιή αίηεζεο, απαηηείηαη 5εηήο κφληκε ππεξεζία θαη έλα έηνο ηελ θαηερφκελε 

νξγαληθή ζέζε. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο Γηεπζπληή, ν ρνιηθφο 

χκβνπινο, ζηελ πεξηθέξεηα ην  νπνίνπ ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο, ζπληάζζεη έθζεζε-

πξφηαζε πξνο ην νηθείν ΠΤΠΔ. Ζ έθζεζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, 

νπνίνο έρεη δηθαίσκα λα εθζέζεη γξαπηά ηηο απφςεηο ηνπ εληφο ηξηψλ εκεξψλ. Σν 

ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, ηνλ αηνκηθφ ηνπ 

θάθειν θαη ηελ έθζεζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζπληάζζεη ηελ πξφηαζή ηνπ πξνο ην 

Κεληξηθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, απνζηέιινληαο παξάιιεια αληίγξαθα ζην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν κπνξεί λα θάλεη ηε δηθή ηνπ πξφηαζε έσο ηελ 20ε 

Οθησβξίνπ. Σν Κ.Τ..Π.Δ. απνθαζίδεη γηα ηηο κεηαζέζεηο ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία 

σο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ επαλαθξίλνληαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Π.Τ..Π.Δ., πνπ 

αλήθεη ην ζρνιείν ή ηνπ Π.Τ..Π.Δ. απφ ην νπνίν πξνήιζαλ, κε αίηεζή ηνπο, θαη 

ηνπνζεηνχληαη νξγαληθά θαηά πξνηεξαηφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα 
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κεηαηεζνχλ ζε κε Πεηξακαηηθφ ρνιείν πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ή δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ, κπνξνχλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο γεληθέο κεηαζέζεηο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο δηεπξπκέλεο 

επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4§3γ (Δπνπηηθφ πκβνχιην, ρνιηθφο χκβνπινο, 

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο) (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/ 160-1995, άξ.5§10). 

Καζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ ησλ Α.Δ.Η., πέξα απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη θαη γηα ηα ινηπά ζρνιεία, 

είλαη ε επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ αζθήζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ πεηξακαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ εηζεγείηαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/ 160-1995, 

άξ.2§6).  

5.4.3 Οι μαθητές των Πειραματικών Σχολείων 

Δηζαγσγηθή ηάμε ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία είλαη ε Α΄ Γεκνηηθνχ. Αίηεζε κπνξνχλ 

λα ππνβάιινπλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε λφκηκε ειηθία θαη (ζε 

αληίζεζε κε ηα κέρξη ηφηε ηζρχνληα) αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο (Τ.Α. 

Φ27/148/Γ1/ 160-1995, άξ.6§1). Ο πληνληζηήο Γηεπζπληήο παξαιακβάλεη ηηο 

αηηήζεηο ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ θαη ηηο θαηαρσξεί ζε νλνκαζηηθή 

θαηάζηαζε ρσξίο δηάθξηζε θχινπ (δελ ηζρχεη ε ίζε αλαινγία θχισλ ηνπ Π.Γ. 

497/1981) (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/ 160-1995, άξ.6§4). Γηελεξγείηαη θιήξσζε απφ 1έσο 5 

Ηνπλίνπ απφ ηξηκειή επηηξνπή γνλέσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο επηθπξψλνληαη απφ 

ην Δπνπηηθφ πκβνχιην (Τ.Α. Φ27/ 148/Γ1/ 160-1995, άξ.6§4). Οη δίδπκνη αδειθνί 

απηψλ πνπ θιεξψζεθαλ εγγξάθνληαη θαζ‟ ππέξβαζε (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/ 160-1995, 

άξ.6§5) θαζψο θαη ηα ηέθλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ρνιείνπ (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/ 

160-1995, άξ.6§6). Ζ θαζ‟ ππέξβαζε εγγξαθή καζεηψλ θαηαξγήζεθε κε ηελ Τ.Α. 

Φ27/803/Γ1/942 -21/9/1998 άξ2§1 θαη ζην εμήο νη καζεηέο ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

εγγξάθνληαη κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο γεληθήο θιήξσζεο 

ψζηε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ηάμε λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 25. Γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ησλ άιισλ ηάμεσλ δηελεξγείηαη θιήξσζε (Τ.Α. 

Φ27/148/Γ1/ 160-1995, άξ.6§7). 

Πξνβιέπεηαη εηδηθή θαηεγνξία καζεηψλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εηζαγσγηθή 

θιήξσζε. Σν 10% ησλ ζέζεσλ δηαηίζεηαη ζε αδέιθηα καζεηψλ πνπ ήδε θνηηνχλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν Πεηξακαηηθφ ρνιείν. Σν πνζνζηφ απμήζεθε ζε 20% (Τ.Α. 

Φ27/803/Γ1/942 -21/9/1998 άξ2§3). 
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Ο αξηζκφο αλά ηάμε, ηφζν γηα Γεκνηηθά ρνιεία, νιηγνζέζηα θαη πνιπζέζηα φζν θαη 

γηα ηα Νεπηαγσγεία, νξίδεηαη ζε 25 ην πνιχ καζεηέο. Ο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε 

νξίδεηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο 

Πξντζηακέλνπο. Ζ Τ.Α. Φ27/803/Γ1/942 -21/9/1998, άξ2§3, φξηζε ηνλ αξηζκφ ζε 25 

ρσξίο δπλαηφηεηα κεηαβνιήο. 

 

5.5  Απόψεις και αντιδράσεις 

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1982- 1985 δελ αλαηξέπεη ηε κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ 1976 αιιά δηαηεξεί θαη βειηηψλεη πνιιά απφ ηα κέηξα πνπ είραλ 

ιεθζεί ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, δίλνληαο παξάιιεια δείγκα 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο (Δπαγγειφπνπινο, 1998α΄,η.β΄, ζ.99, Μπνπδάθεο, 1999, 

ζ.131-132). Οη πξνζπάζεηεο ζα ζηεξηρηνχλ απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, νη 

νπνίεο θαηά ην παξειζφλ πίεδαλ γηα εθδεκνθξαηηζκφ, αιιαγή θαη ηζφηεηα. Σφζν 

φκσο νη νκάδεο απηέο φζν θαη θνξείο φπσο ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο, ζα ππνηαρζνχλ ζε πξαθηηθέο «θάζεηεο ελζσκάησζεο» ηνπ θξάηνπο. Οη 

πξαθηηθέο απηέο ζα εληζρπζνχλ κεηά ην ‟85, πνπ ην κνληέιν κεηαξξχζκηζεο ηεο 

επνρήο ζα δείμεη ηα αδηέμνδά ηνπ (Μπνπδάθεο, 2002,η.β΄, ζ.62 ). 

Παξά ηνπο πςεινχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

1982-1985 είλαη πεξηνξηζκέλα. Οη καζεηέο εμαθνινχζεζαλ λα θηάλνπλ ζηε κάζεζε 

κέζσ ηεο απνκλεκφλεπζεο θαη ην ζχζηεκα ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ επηβξαβεχεη ηνπο 

καζεηέο, πνπ απνζηήζηζαλ ηελ χιε. Ζ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ησλ καζεηψλ, πνπ επηρεηξήζεθε, ίζρπζε κφλν 

ζεσξεηηθά. Σν ζρνιείν εμαθνινπζεί λα είλαη ηαμηθφ, πνιχ πεξηζζφηεξν ηψξα πνπ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ην θξνληηζηεξηαθφ, ζπρλά παξάλνκν, 

ηδηαίηεξν κάζεκα (Καξαθχιιεο, 2002, ζ.165). 

ε φηη αθνξά ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία Νφκνο 1566/85 πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ηξηψλ 

εηδψλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ: ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Α.Δ.Η. θη απηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απιψο σο Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Π.Δ.Κ. θαη ηα εληαγκέλα ζηα 

Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθά θαη Νεπηαγσγεία. Ζ ππαγσγή ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ησλ Α.Δ.Η. ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζεσξήζεθε ππνβάζκηζε (Μαξθαληψλεο, 

ζην θιεξάθε, 1994, ζ.8) θαη πξνβιήζεθε ην αίηεκα, ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ 

Α.Δ.Η., λα απνηειέζνπλ νξγαληθέο κνλάδεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ (Σεξδήο, 1994). 

Γηα ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Α.Δ.Η. πξνβιεπφηαλ ε έθδνζε Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο (λ.1566, άξ.3§10α) κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ θαη 
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ην νπνίν ζα φξηδε ζέκαηα επνπηείαο θαη δηνίθεζεο ηνπο, ζχλδεζεο κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ Α.Δ.Η.. Θα ππάξμνπλ πνιιά ζρέδηα θαη πξνηάζεηο ηα επφκελα ρξφληα 

(Σεξδήο, 1994), αιιά ην Π.Γ. δελ ζα εθδνζεί, δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο.  

Σα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Α.Δ.Η. εμαθνινχζεζαλ έρνπλ ηζρπξφ θνηλσληθφ γφεηξν. 

Μεξηθά ζηνηρεία πνπ ηζρπξνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπο είλαη ε ζχλδεζή ηνπο κε 

Παλεπηζηήκην, ηα απμεκέλα πξνζφληα επηινγήο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, νη 

«πςειέο» ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη ηα πςειά πνζνζηά επηηπρίαο 

ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο αιιά θαη ην φλνκά ηνπο, πνπ παξαπέκπεη ζε θάηη 

“μερσξηζηφ”. Γηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη εμειηρζήθαλ ζε ζρνιεία έκκεζεο θνηλσληθήο 

επηινγήο, κε απνηέιεζκα πςειφ επίπεδν γλψζεσλ θαη ζπλαθφινπζα πεξαηηέξσ 

εληαηηθνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζπάληα ζα 

ζπλαληήζεη θαλείο καζεηέο απφ θησρφηεξα ή ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ή 

πεξηζσξηνπνηεκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα. (Μπνπδάθεο, 2009α). Δίλαη απηαπάληεην 

εξψηεκα αλ νη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ θαη θνηηνχλ ζηα Πεηξακαηηθά ήηαλ θαη είλαη 

φλησο νη «κέζνη» καζεηέο πνπ αλαδείρζεθαλ ζην ζρνιείν ή αλ νη ελδηαθεξφκελνη 

είλαη απιψο καζεηέο κε «ππνςηαζκέλνπο»- ελεκεξσκέλνπο γνλείο 

(Αλαγλσζηφπνπινο, 2010). 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

Σν λέν ζεζκηθό πιαίζην (2011) 

6.1 Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

ηηο εθινγέο ηεο 4εο Οθησβξίνπ 2009 θέξδηζε ην ΠΑ.Ο.Κ. Ο Γεψξγηνο Α. 

Παπαλδξένπ ζρεκάηηζε Κπβέξλεζε (Τπ. Παηδείαο, Άλλα Γηακαληνπνχινπ). ηηο 

πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο θπβέξλεζεο, παξά ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

αλαθνηλψζεθαλ παξνρέο πξνο ηα πην αδχλακα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, φπσο έθηαθην 

επίδνκα αιιειεγγχεο ζηα ρακειά εηζνδήκαηα, απμήζεηο πάλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ 

ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, «πάγσκα» ζηα ηηκνιφγηα ησλ ΓΔΚΟ, ζρέδηα λφκνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ, θνξνινγία κε εληαία θιίκαθα, θνξνιφγεζε ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, επαλαθνξά ηνπ θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

ηνπ θφξνπ θιεξνλνκηάο. Απφ απηά, θαηαβιήζεθε κφλν ε πξψηε δφζε ηνπ επηδφκαηνο 

αιιειεγγχεο, νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο πεξηθφπεθαλ ζεκαληηθά θαη ηα ηηκνιφγηα 

ησλ ΓΔΚΟ απμήζεθαλ επαλεηιεκκέλα. Παξάιιεια, εμαγγέιζεθε απζηεξφο έιεγρνο 
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ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, πξνζιήςεηο ζην Γεκφζην 

κφλν κέζσ ΑΔΠ, ζηξνθή ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα θαη ηελ βηνινγηθή γεσξγία, 

ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο, ειεθηξνληθφο θάθεινο αζζελνχο θαη θαζηέξσζε ιίζηαο 

θαξκάθσλ θαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. 

Ζ δηαθπβέξλεζε ηεο Διιάδαο, ηελ πεξίνδν απηή, ήηαλ δχζθνιε ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθήο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη νδήγεζε ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ 

έθεξαλ δπζαξέζθεηα επξχ κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Σν Μάην ηνπ 2010 ππεγξάθε δαλεηαθή ζχκβαζε 80 δηο € απφ ην Γ.Ν.Σ., ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηηο ρψξεο - κέιε ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ. Δίρε 

πξνεγεζεί ε θχξσζε απφ ηε Βνπιή ηνπ Μλεκνλίνπ, ησλ κέηξσλ δειαδή πνπ ζα 

ιακβάλνληαλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ρξεκαηνδφηεζε. Αθνινχζεζε ε ππεξςήθηζε, 

Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ζηηο 29-6- 2011.  

ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2011, ν Γηψξγνο Παπαλδξένπ παξαηηήζεθε θαη νξθίζηεθε σο 

Πξσζππνπξγφο ν Λνπθάο Παπαδήκνο, κε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ζηήξημε ηξηψλ 

θνκκάησλ (ΠΑ.Ο.Κ., Ν.Γ. θαη ΛΑ.Ο..). Τπνπξγφο Παηδείαο παξέκεηλε ε Άλλα 

Γηακαληνπνχινπ κε Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ηνλ Κσλ/λν Αξβαληηφπνπιν απφ ην 

θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.  

 

6.2 Η εκπαιδευτική πολιτική 

ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ γηα ηελ Παηδεία, ν Γ. Παπαλδξένπ ππελζχκηζε ηελ 

ππφζρεζή ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή επηπιένλ ελφο δηζ. επξψ απφ ηνλ πξψην 

πξνυπνινγηζκφ θαη έζεζε σο ζηφρνπο, ηελ δηεηή πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

γηα φινπο, ηελ θαζνιηθή ιεηηνπξγία νινήκεξσλ ζρνιείσλ ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρψξαο, 

λέν ηξφπν εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ρσξίο ηελ πθηζηάκελε πίεζε θαη 

θφζηνο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ζχγρξνλν ζχζηεκα Δηδηθήο 

Αγσγήο, ηελ εηζαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο ζε θάζε ηνκέα, ηελ απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο θαη κηα αλψηαηε εθπαίδεπζε, 

πνπ ζα κπνξεί «λα πξνζειθύεη μέλνπο θνηηεηέο αληί λα δηώρλεη ηελ ειιεληθή λενιαία 

ζην εμσηεξηθό». 

Ζ Τπνπξγφο Παηδείαο Άλλα Γηακαληνπνχινπ εμήγγεηιε λέα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

κε θεληξηθφ ζχλζεκα «Πξώηα ν καζεηήο» θαη άμνλεο ηελ ππνρξεσηηθή δηεηή 

Πξνζρνιηθή Αγσγή, λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη βηβιία, θαζνιηθή ιεηηνπξγία 

Οινήκεξσλ ρνιείσλ, έκθαζε ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ζηηο μέλεο γιψζζεο, 

κέξηκλα γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηελ Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, ζχζηεκα 
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πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε βάζε ην Δζληθφ Απνιπηήξην θαη 

αμηνιφγεζε θαη λέν λφκν πιαίζην γηα ηα Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η..  Δμαγγέιζεθε ε δεκηνπξγία 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πεξηγξάθεηαη απφ ην ηξίπηπρν «Αμηνιόγεζε, επηβξάβεπζε, επηκόξθσζε»  ζε 

ζπλδπαζκφ  κε αμηνπξεπή ακνηβή ηα θίλεηξα (Πξνγξακκαηηθέο Γειψζεηο ηεο 

Κπβέξλεζεο, 18-10-2009). 

εκαληηθά κέηξα ήηαλ ε ζπλέλσζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ κείσζε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ θαηά 1000, ν λ.4009/2011 «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ ζπνπδώλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ», 

ΦΔΚ 195/ 6-9-2011,η.α΄ θαη ν λ.3848 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – 

θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», ΦΔΚ 71/19-05-2010,η.α΄, πνπ φξηζε ην δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ κφλν 

κέζσ Α..Δ.Π., εηζήγαγε ην ζεζκφ ηνπ «κέληνξα», φξηζε ηελ ππνρξεσηηθή ηξηεηή 

παξακνλή ζηνλ ηφπν δηνξηζκνχ, ε νπνία αξγφηεξα έγηλε δηεηήο, ηελ απηναμηνιφγεζε 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θ.ά.. ε 800 δσδεθαζέζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία, 

εθαξκφζηεθε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα απφ ην ζρνιηθφ έηνο 

2010-11. ηαδηαθά ηα Οινήκεξα κε ΔΑΔΠ έγηλαλ 1400, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 

65% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη εθάξκνδαλ ζε δηεπξπκέλν σξάξην  θαηλνηφκεο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Παξάιιεια ζεζπίζηεθαλ απζηεξνί φξνη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ νινήκεξσλ ηκεκάησλ ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία κε ηελ Τ.Α Φ.12/530/62626/Γ1 2-

6-2011 θαη νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο κεηψζεθαλ θαηά 40%.  

 

6.3 Ο νόμος 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 

Αλαθέξζεθαλ ήδε πξνζπάζεηεο ησλ Δπνπηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ηελ δεθαεηία 

ηνπ 2000. Τπήξμε θαη ε άπνςε, παλεπηζηεκηαθψλ θαη κε, πνπ αθνξνχζε, θπξίσο, ηα 

παιηά Πξφηππα, ηα «ηζηνξηθά ζρνιεία ηεο Αζήλαο», (Βαξβάθεην, ρνιή Αλαβξχησλ, 

Εσζηκαίαο ρνιή Ησαλλίλσλ θ.α.) γηα αλαζχζηαζε ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ, σο 

ζρνιείσλ πςειψλ απαηηήζεσλ θαη επηδφζεσλ, κε επηινγή καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ, 
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μερσξηζηά πξνγξάκκαηα θαη κνξθέο δηδαζθαιίαο, «θαιψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ», σο 

απάληεζε ζηα ηδησηηθά ζρνιεία.  

Ο Γ. Μπακπηληψηεο έγξαθε: «Έλα από ηα ρνληξά ιάζε πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί ζηελ 

Δθπαίδεπζε ηε ζθιεξή θαη άθακπηε δεθαεηία ηνύ '80 είλαη ε θαηάξγεζε ησλ 

Πεηξακαηηθώλ θαη Πξνηύπσλ ρνιείσλ. Σα ρνιεία απηά, επώλπκα θαη πςειήο 

παηδεπηηθήο ζηάζκεο, ζπλαγσλίδνληαλ επηηπρώο ηα κεγάια, επίζεο επώλπκα θαη 

πνηνηηθά ηδησηηθά ρνιεία (Αξζάθεηα, Ακεξηθαληθό Κνιιέγην, Μσξαΐηε θ.ά.), ηα νπνία 

μερώξηδαλ γηα ηελ παηδεπηηθή ηνπο ζηάζκε.» (Μπακπηληψηεο, εθ. ΣΟ ΒΖΜΑ, 5-11-

2000). 

Σαπηφρξνλα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, πξνέθππηε ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο καζεηψλ 

κε εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ή ηαιέληα. Τπνζηεξίρηεθε φηη παξ‟ φηη δηεζλείο 

ζηαηηζηηθέο αλαθέξνπλ φηη έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 4% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο – εμέρνπζεο ηθαλφηεηεο, ζηε ρψξα καο αγλννχκε φηη ππάξρεη 

πξφβιεκα εθπαίδεπζεο απηψλ ησλ παηδηψλ. Δηδηθά γηα ηα ηαιαληνχρα παηδηά ησλ 

νηθνγελεηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα, ην ζρνιείν είλαη ε ηειεπηαία επθαηξία γηα λα 

εθδειψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο. Σν 

ηππηθφ ζρνιείν φκσο, ιφγσ ηεο δνκήο θαη ηεο γξαθεηνθξαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, 

απνδεηθλχεηαη ηειηθά ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ παηδηψλ (Πνχινο, 2010) .  

Αλαδείρηεθε ε άπνςε φηη ηα έμππλα παηδηά ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Υξεηάδνληαη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε, αγσγή, δηαθνξεηηθή 

δηδαζθαιία θαη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο θαη θίλεηξα γηα επηδφζεηο (Μαηζφπνπινο, 

ζην Πνχινο, 2010). 

Οη δπν παξαπάλσ απφςεηο, ηεο αλαζχζηαζεο ησλ «θαιψλ Πξνηχπσλ» θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ «ραξηζκαηηθψλ» επηθξίζεθαλ σο αλαρξνληζηηθέο θαη 

αληηπαηδαγσγηθέο αθνχ απφ πνιιέο πιεπξέο ππνζηεξίρζεθε φηη ε ζρνιηθή επηηπρία, 

φπσο θαη ε ζρνιηθή απνηπρία, είλαη πξψηα θνηλσληθφ θαη κεηά ζρνιηθφ θαηλφκελν. Ζ 

άπνςε απηήο ηεο πιεπξάο ήηαλ φηη νη ζρνιηθέο επηδφζεηο εμαξηψληαη άκεζα απφ ην 

νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ νηθνγελεηψλ, φπνπ αλαηξέθνληαη νη 

καζεηέο. ηηο πεξηδήηεηεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ην πνζνζηφ ησλ εηζαγνκέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα είλαη πνιχ πςειφ θαη απέρεη θαηά 

πνιχ απφ ην πνζνζηφ πνπ θαηέρνπλ απηά ηα ζηξψκαηα ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο 

ρψξαο. Καη βέβαηα, ππάξρνπλ εμαηξέζεηο, αιιά απιά επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα. 

Ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ ησλ Πξνηχπσλ, 

απνηππψλεη ρακειά πνζνζηά καζεηψλ πξνεξρφκελσλ απφ θαηψηεξα θνηλσληθά 
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ζηξψκαηα. (Σξίκε-Κχξνπ, 2011-Γειηίν Σχπνπ ηεο πλφδνπ Πξφεδξσλ ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηήκησλ γηα ηα Πεηξακαηηθά ρνιεηά, 5&6-2-

2011).  

Έρεη επηζεκαλζεί φηη, αθφκε θαη ζηα ππάξρνληα Πεηξακαηηθά ρνιεία, ππάξρεη 

πξφβιεκα αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο, αθνχ έρνπλ 

εμειηρζεί «ζε ζρνιεία έκκεζεο θνηλσληθήο επηινγήο, ζε ζρνιεία ησλ κηθξνκεζαίσλ θαη 

ησλ άλσ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ» (Μπνπδάθεο, 2010, ζ.80).  

Παξά ηηο αληηξξήζεηο νη απφςεηο απηέο βξήθαλ επήθνα ψηα ζε κέξνο ηνπ Σχπνπ θαη 

πιιφγνπο Γνλέσλ θαη απνθνίησλ ησλ πξψελ Πξνηχπσλ πνπ δεηνχζαλ «λα 

επαλέιζεη θαη ν ζεζκόο ησλ Πξνηύπσλ ρνιείσλ κε εηζαγσγηθέο ζ' απηά εμεηάζεηο» 

(επηζηνιή πιιφγνπ απνθνίησλ Βαξβαθείνπ ρνιήο πξνο ηνλ Τθππνπξγφ Παηδείαο, 

20-1- 2006)  θαη «αλάγθεο επηζηξνθήο ζηα Πξόηππα ρνιεία» (δειηίν ηχπνπ, 

χλδεζκνο Απνθνίησλ Ησληδείνπ ρνιήο Πεηξαηά 27-10-2011)  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηξηψλ ζηφρσλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο, εμαζθάιηζε 

δεκφζηαο θαη δσξεάλ πςειήο πνηφηεηαο παηδείαο κε ππνζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αξηζηείαο θαη ε αλάδεημε, πξνψζεζε θαη 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ηαιέληα (Αηηηνινγηθή 

έθζεζε λ.3966/2011), ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρψξεζε ζε λνκνζεηηθή 

πξσηνβνπιία κε ζθνπφ ηελ αλακφξθσζε ησλ Πεηξακαηηθψλ θαη Πξνηχπσλ ζρνιείσλ 

ζε «Κπςέιεο αξηζηείαο θαη εθαξκνγήο πεηξακαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ» ψζηε 

λα γίλνπλ «πηιόηνη ηεο γλώζεο» (ΤΠ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ζέκαηα 

ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, 29/12/2010). 

Σν λνκνζρέδην πεξηιακβάλεη αθφκα ζέκαηα φπσο ε ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ε νξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 

θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ», ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, 

δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θ.ά.. Φεθίζηεθε απφ 

ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηνπ ΛΑ.Ο.. ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή θαη 

ζηελ νινκέιεηα ελψ ην θαηαςήθηζαλ ηα άιια θφκκαηα.  

 

6.3.1 Σκοπός των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων 

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζθνπφο ηεο αλαδηνξγάλσζεο 

ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ είλαη λα απνηειέζνπλ ηηο εζηίεο πνπ ζα 

θηλεηνπνηνχλ ηηο ππάξρνπζεο δπλάκεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, πξνζθέξνληαο 

ηειηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, πνπ ηφζν πνιχ έρνπλ ζηεξεζεί γηα ρξφληα νη 
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εθπαηδεπηηθνί. Ζ ζθνπνζεζία ηνπ λ.3966/2011 (άξ.36) ζπλδπάδεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

λ.4376/1929, ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Πεηξακαηηθνχ 

ρνιείνπ θαη ηεο δνθηκήο λέσλ κεζφδσλ θαη κέζσλ δηδαζθαιίαο ηνπ λ.1566/1985 θαη 

ηεο Τ.Α. Φ27/148/Γ1/160 -14/2/1995. Δπηπιένλ εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά σο 

ζηφρνη θαη ε εθπαίδεπζε καζεηψλ κε πςειέο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ηαιέληα 

θαη ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο αξηζηείαο κέζσ ιεηηνπξγίαο νκίισλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζθνπνί ιεηηνπξγίαο ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ 

είλαη: 

 Ζ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή, ε ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ 

ηεο αξηζηείαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία νκίισλ, ε αλάδεημε, 

θαη ε εθπαίδεπζε καζεηψλ κε πςειέο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ηαιέληα 

αιιά θαη καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

 Ζ πξναγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηελ πξάμε ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, ζηε δηδαθηηθή, ζηνλ ςπρνπαηδαγσγηθφ 

ηνκέα, ζηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ζρέζεσλ ζην 

επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Ζ πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαηλνηφκσλ 

θαη δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ), θαη λένπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο, 

δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ((λ.3966/2011, άξ.36).  

 

6.3.2 Εποπτεία- Διεύθυνση – Θεσμοί διοίκησης 

Ο λ.3966/2011 εηζάγεη λένπο ζεζκνχο ζηελ ιεηηνπξγία θαη ηε δηνίθεζε ησλ λέσλ 

Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. ε εζληθφ επίπεδν δεκηνπξγείηαη ε Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (Γ.Δ.Π.Π..), πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

ζπληνληζκνχ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. ε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

δεκηνπξγείηαη ην Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην (ΔΠ.Δ..), πνπ έρεη ηελ 

παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ 
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εμαθνινπζεί λα ππάξρεη σο φξγαλν αιιά κε πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, ελψ ηα 

Παλεπηζηήκηα, κε ηα νπνία αλαγθαζηηθά ζπλδένληαη ηα λέα Πξφηππα Πεηξακαηηθά 

ρνιεία, δελ έρνπλ θακία δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα επ‟ απηψλ (Ληάκπαο, 2011). Σα 

Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθφ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο (λ.3966/2011, άξ.37§5). Ζ ζεκαζία ηεο παξαπάλσ ππαγσγήο 

δελ είλαη ζαθήο, θαζψο ε κφλε μεθάζαξε αξκνδηφηεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Πεξηθέξεηαο είλαη ε αμηνινγηθή έθζεζε, πνπ ζπληάζζεη αλά δηεηία ν Πεξηθεξεηαθφο 

Γηεπζπληήο γηα ην Γηεπζπληή ηνπ Π.Π.. (λ.3966/2011, άξ.50§5), κέηξν πνπ ηειηθά 

δελ εθαξκφζηεθε.  

Ζ Γ.Δ.Π.Π.. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα ηξηεηή ζεηεία 

θαη είλαη επηακειήο (λ.3966/2011, άξ.40§1). Απνηειείηαη απφ έλαλ θαζεγεηή ή 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή Α.Δ.Η. κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ή 

επηζηήκνλα εγλσζκέλνπ θχξνπο ηνπ ίδηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη αλάινγσλ 

πξνζφλησλ, σο πξφεδξν, ν νπνίνο νξίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο, έλα κέινο Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. Α.Δ.Η, έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

δεκφζηαο ή ηδησηηθήο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε απμεκέλα 

αθαδεκατθά πξνζφληα, έλαλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, δχν 

πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο. Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο πεξίπησζεο 

απηήο, ζπλεθηηκάηαη ε ηδηφηεηα ηνπ απνθνίηνπ Πξφηππνπ ή Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ 

(λ.3966/2011, άξ.40§1α). Αθφκα πεξηιακβάλνληαη έλα κέινο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή έλαο ρνιηθφο χκβνπινο 

Πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα 

ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο.  

Γελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή αηξεηψλ αληηπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή θνξέσλ 

ζηα φξγαλα δηνίθεζεο, φια ηα κέιε είλαη δνηά ή επηιέγνληαη βάζε θξηηήξησλ  

(ΟΛΜΔ, 13-4-2011, Γειηίν Σχπνπ ηεο πλφδνπ Πξφεδξσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηήκησλ γηα ηα Πεηξακαηηθά ρνιεηά, 5&6-2-2011). 

Ζ Γ.Δ.Π.Π. γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα ηνλ νξηζκφ ελφο ζρνιείνπ σο Π.Π. θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (λ.3966/2011, άξ.40§3α,β). Δπηιέγεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ Π.Π.. (λ.3966 /2011, άξ.40§3γ, άξ.42, άξ.48), ηνλ  ππεχζπλν 

ρνιηθφ χκβνπιν θάζε Π.Π. (λ.3966/2011, άξ.40§3δ, άξ.41§1γ) θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηέρνπλ ζην ΔΠ.Δ. (λ.3966/2011, άξ.41§1ε). πλεξγάδεηαη κε 

Α.Δ.Η., θνξείο θαη επηζηήκνλεο θαη πξνσζεί δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Δγθξίλεη θαη 
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ζπληνλίδεη επηκνξθσηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ θαη πξαθηηθήο άζθεζεο πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα Π.Π.. Δγθξίλεη ηηο 

απνθάζεηο ησλ ΔΠ.Δ.. γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νκίισλ θαη γηα ηελ θαη‟ εμαίξεζε 

εγγξαθή θαη θνίηεζε ζε Π.Π.. καζεηψλ κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 44 λ.3966/2011. Γηνξγαλψλεη καζεηηθνχο 

αγψλεο θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, ηελ έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή ζηα Π.Π.. ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Πξαγκαηνπνηεί ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ Π.Π.., κε βάζε ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ 

θαηαξηίδνπλ ηα ΔΠ.Δ..  

Σν Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην έρεη, θαηά ην λφκν, ηελ επζχλε ηεο 

θαζνδήγεζεο ηνπ ζρνιείνπ (λ.3966/2011, άξ.41§2) αιιά ν ξφινο ηνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη φρη νπζηαζηηθφο (Γειηίν Σχπνπ ηεο πλφδνπ 

Πξφεδξσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηήκησλ γηα ηα Πεηξακαηηθά 

ρνιεηά, 5&6-2-2011). Δίλαη πεληακειέο, κε ηξηεηή ζεηεία, θαη απνηειείηαη απφ έλα 

κέινο Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. Α.Δ.Η. ή εθπαηδεπηηθφ ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο ή 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε αληίζηνηρα πξνζφληα, σο πξφεδξν, ν νπνίνο νξίδεηαη 

χζηεξα απφ εηζήγεζή ηεο Γ.Δ.Π.Π.., ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ηνπ Π.Π., ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη δπν εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Π.Π.. 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο θαη νη δπν εθπαηδεπηηθνί επηιέγνληαη απφ ηε Γ.Δ.Π.Π. κε 

βάζε ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε γεληθή 

ζπγθξφηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεληξσηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη θαλέλαο απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο πνπ εθ ησλ 

πξαγκάησλ εκπιέθνληαη κε ην Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν δελ ζπκκεηέρεη ζην 

ΔΠ.Δ.., νχηε ην Παλεπηζηήκην ζην νπνίν αλήθεη, (Γειηίν Σχπνπ ηεο πλφδνπ 

Πξφεδξσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηήκησλ γηα ηα Πεηξακαηηθά 

ρνιεηά,5&6-2-2011) νχηε ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, νχηε ν χιινγνο Γνλέσλ, νχηε 

θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο π.ρ. ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Αθφκα θαη νη 

επηκνξθσηηθέο θαη νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Α.Δ.Η. ζην νπνίν αλήθεη ην 

ζρνιείν απαηηνχλ έγθξηζε ηεο Γ.Δ.Π.Π. γηα λα εθαξκνζηνχλ ζην Π.Π.. 

(λ.3966/2011, άξ.41).  

Σν Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηε δεκηνπξγία νκίισλ ή 

ηκεκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ηξνπνπνηεί ην αλαιπηηθφ θαη ην σξνιφγην 
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πξφγξακκα θαη πξνγξακκαηίδεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.. Αθφκα, δηαρεηξίδεηαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πέξαλ απηψλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή (λ.3966/2011, άξ.41).  

Οη δηεπζπληέο ησλ Π.Π.. είλαη εθπαηδεπηηθνί κε νθηαεηή ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή 

ππεξεζία θαη νη φπνηνη απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα δηδαθηηθά έηε απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο απφ ην ρξνληθφ φξην ηεο απηνδίθαηεο απφιπζεο.  

Παξφηη ν λ.3966/2011, άξ.42§4 νξίδεη εηδηθή δηαδηθαζία θαη θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή 

ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Π.Π.., πεξηνξηζκφ δπν ζεηεηψλ θαη αλαλέσζε ηεο πξψηεο 

ζεηείαο ζηελ πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο, ε δηαδηθαζία ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

λ.4327/2015, άξ.13§, θαη ηζρχεη φηη θαη γηα ηα άιια ζρνιεία, κε κνλαδηθή εμαίξεζε 

ηελ πξφβιεςε γηα θαηνρή Γηδαθηνξηθνχ ή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο. 

Οη δηεπζπληέο ησλ Π.Π.. αμηνινγνχληαη αλά δηεηία απφ ηε Γ.Δ.Π.Π.. θαζψο θαη 

ηξεηο κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο (λ.3966/2011, άξ.50§5). Ζ αμηνιφγεζε 

απηή, φπσο θαη θάζε άιιε αμηνιφγεζε πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ λ.3966/2011, εθηφο 

ηεο αξρηθήο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, ρσξίο λνκηθά λα έρεη θαηαξγεζεί.  

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ, κε εηζήγεζε 

ηνπ δηεπζπληή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠ.Δ.. νξίδεη δπν δαζθάινπο ή δπν 

θαζεγεηέο εηδηθφηεηαο σο ζπληνληζηέο γηα ηα καζήκαηα ζπγγελψλ εηδηθνηήησλ 

(λ.3966/2011, άξ.42§8).  

Σν πκβνχιην ηνπ ρνιείνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ δηεπζπληή θαη είλαη 

πεληακειέο. Απνηειείηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ Π.Π.., σο πξφεδξν, έλαλ εθπξφζσπν 

ηνπ δήκνπ κε γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα παηδείαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, σο αληηπξφεδξν, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη δχν 

δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαηά πξνηίκεζε απνθνίηνπο 

ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ ηα ηξία πξψηα κέιε. πλεξγάδεηαη κε ην 

ζχιινγν απνθνίησλ θαη ην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ Π.Π.., θαη κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, 

γηα ζέκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο θαη γηα πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη εηζεγείηαη ζην 

ΔΠ.Δ.. ηελ αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (λ.3966/2011, 

άξ.43). 

 

6.3.3 Διδακτικό προσωπικό 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ επηιέγεηαη κε 

εηδηθφ ηξφπν. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ πξέπεη λα 
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έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηεηξαεηή δηδαθηηθή ππεξεζία Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ νη ζπνπδέο θαη ε εκπεηξία, ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, 

θαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο αμηνινγείηαη 

θαηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Γ.Δ.Π.Π.. Οη εθπαηδεπηηθνί 

επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα πεληαεηή ζεηεία (λ.3966/2011, 

άξ.48).  

ΟΗ εθπαηδεπηηθνί ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ δελ κεηαηίζεληαη νχηε 

απνζπνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο ζεηείαο ηνπ παξά κφλν γηα ιφγνπο 

αλσηέξαο βίαο. ηελ πεξίπησζε κεηαθίλεζεο, απνθιείεηαη ππνςεθηφηεηά ηνπο γηα 

ζέζε δηεπζπληή ή εθπαηδεπηηθνχ Π.Π.. γηα ηελ επφκελε ηξηεηία (λ.3966/2011, 

άξ.48§6). 

Σν σξάξην φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ είλαη ην 

ίδην κε απηφ ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαξγείηαη, δειαδή, ην πξνλφκην ηνπ 

κεησκέλνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνβιεπφηαλ απφ ην λ.4600/1930, άξ.2§2. Τπάξρεη πξφβιεςε δπλαηφηεηαο κείσζεο  

απφ ην ΔΠ.Δ.. κέρξη δπν σξψλ ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζα 

δηαηίζεληαη γηα θαζνδήγεζε (κέληνξηλγθ) ησλ θνηηεηψλ. 

Πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή εηδηθνχ επηδφκαηνο ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ (λ.3966/2011, άξ.48§8) 

θαη ην νπνίν πνηέ δελ ρνξεγήζεθε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ αμηνινγνχληαη απφ ην 

ΔΠ.Δ.. αλά δηεηία, θαζψο θαη ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεληαεηνχο ζεηείαο 

ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ αθνξά ηε δηδαθηηθή θαη 

παηδαγσγηθή επάξθεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ καζεηψλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ηε 

ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε πνηθίινπ πιηθνχ θαη πεγψλ ζηε 

δηδαζθαιία, ηελ εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηα. Έσο 30/6 θάζε 

δεχηεξνπ έηνπο, ην ΔΠ.Δ.., κε βάζε ηνλ πξνζσπηθφ θάθειν θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ηελ παξαηήξεζε ζηελ ηάμε απφ ηνλ ππεχζπλν ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ζπληάζζεη ζρεηηθή 

αμηνινγηθή έθζεζε. Αλ ε αμηνιφγεζε δελ είλαη ζεηηθή, κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.. 

δηαθφπηεηαη ε ζεηεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην Π.Π.. Σξεηο κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πεληαεηνχο ζεηείαο, ην ΔΠ.Δ.. ζπληάζζεη αμηνινγηθή έθζεζε, ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ. Ζ ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ ην ΔΠ.Δ.. νδεγεί ζηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο 
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ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εθφζνλ ην επηζπκεί, γηα κία αθφκε πεληαεηία, ρσξίο δπλαηφηεηα 

πεξαηηέξσ αλαλέσζεο (λ.3966/2011, άξ.50§6). Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ ε ζεηεία 

δελ αλαλεψλεηαη, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ 

πκβνπιίνπ (ΠΤΠΔ ή ΠΤΓΔ) θαη ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη (θαηά 

πξνηεξαηφηεηα) ζε θελέο ζέζεηο (λ.3966/2011, άξ.37§4). 

Ζ αμηνιφγεζε ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά ρνιεία πξνβιέπεηαη ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή. H πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ήηαλ λα εθαξκφζεη ζε απηά ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ αξγφηεξα ζα γεληθεπηνχλ. Ζ Τπνπξγφο Παηδείαο Άλλα 

Γηακαληνπνχινπ ζε παξέκβαζή ηεο ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Βνπιήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λ.3966/2011 ζηηο 13-4-2011 δήισζε: «Ζ δηαξθήο θαη 

αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ησλ Π.Π.. ζα καο βνεζήζεη ζηελ αμηνιόγεζε θαη ησλ 

άιισλ ζρνιείσλ». πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

 

6.3.4 Οι μαθητές των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων 

Ζ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία θαη Γεκνηηθά 

γίλεηαη κε θιήξσζε. Αλ ηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά θαη 

Γπκλάζηα είλαη ήδε ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ηφηε νη απφθνηηνη απηψλ ησλ ζρνιείσλ 

κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν ηεο επφκελεο βαζκίδαο κε βάζε φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.. Ο αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ πνπ κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη 

έσο 50% (λ.3966/2011, άξ.44). 

Ζ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε θάζε Πξφηππν Πεηξακαηηθφ Λχθεην γίλεηαη χζηεξα απφ 

εμεηάζεηο ή δνθηκαζία (ηεζη) δεμηνηήησλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.., πνπ 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΔΠ.Δ.. 

Ζ Γ.Δ.Π.Π.. κπνξεί λα απνθαζίζεη κεηά απφ αίηεζε ησλ γνλέσλ ηελ θαη‟ εμαίξεζε 

εγγξαθή θαη θνίηεζε καζεηψλ κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζε πνζνζηφ 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1% ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ (λ.3966/2011, άξ.44§8).  

Παξάιιεια κε ην θπξίσο πξφγξακκα δεκηνπξγνχληαη φκηινη (λ.3966/ 2011, άξ.45§2) 

πνπ αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά, ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ηε Γιψζζα, ηε Λνγνηερλία, ηα 

Δηθαζηηθά, ηνλ Αζιεηηζκφ θ.α. θαη θηινδνμνχλ λα απνηειέζνπλ ππξήλεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αξηζηείαο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο απμεκέλεο ηθαλφηεηεο νξηζκέλσλ 

καζεηψλ, ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Οη φκηινη ιεηηνπξγνχλ 
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πέξα απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα κηα ή δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα (λ.3966/2011, 

άξ.45).  

Σα Π.Π.. ζπλδένληαη κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηε δεκηνπξγία νκίισλ καζεηψλ (λ.3966/2011, άξ.47§2). 

Ζ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ησλ Π.Π.. ζηνπο νκίινπο γίλεηαη κε αίηεζε ησλ γνλέσλ 

ζην ΔΠ.Δ.. ηνπ ζρνιείνπ, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δαζθάινπ ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

δηεπζπληή, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ 

αξκφδηνπ ζπληνληζηή ηνπ καζήκαηνο ζην Π.Π.., πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

Γεπηεξνβάζκηα. Ζ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζηνπο νκίινπο γηα καζεηέο πνπ θνηηνχλ 

ζηηο δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο κηαο νξηζκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ ΔΠ.Δ.. ηνπ Π.Π.. κε ην νπνίν ζπλδένληαη ηα ζρνιεία απηά, χζηεξα 

απφ αίηεζε ησλ γνλέσλ ή ησλ θεδεκφλσλ ζην Δ.Π.Δ.. θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά ν 

καζεηήο. Αλ δελ ιεηηνπξγνχλ φκηινη ζην ζπγθεθξηκέλν Π.Π.. γηα ην γλσζηηθφ ηνκέα 

γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξνληαη νη καζεηέο, κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζε νκίινπο γεηηνληθνχ 

Π.Π.., εθφζνλ απηνί ιεηηνπξγνχλ, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. (λ.3966/2011, άξ.45§4). 

Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ ζηα Π.Π.. γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. 

Ζ επζχλε θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ βαξχλνπλ ηνπο αζθνχληεο ηε 

γνληθή ηνπο κέξηκλα, ηφζν γηα ηελ πιήξε θνίηεζή ηνπο φζν θαη γηα ηε θνίηεζή ηνπο 

ζηνπο νκίινπο (λ.3966/2011, άξ.44§9). Καη ελψ ν ζεζκφο ησλ νκίισλ θηινδφμεη λα 

ππεξεηήζεη «… ηελ αλάδεημε, πξνώζεζε θαη εθπαίδεπζε καζεηώλ κε πςειέο 

καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο» (λ.3966/2011, άξ.36§δ), ν λφκνο δελ αθήλεη πεξηζψξηα 

ελίζρπζεο καζεηψλ πνπ ζα είραλ ηα αθαδεκατθά πξνζφληα αιιά φρη ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα.  

 

6.4 Απόψεις και αντιδράσεις 

Σα ζέκαηα ζηα νπνία ππήξμαλ νη κεγαιχηεξεο αληηδξάζεηο, ήηαλ ηξία. Πξψην, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ λφκνπ 3966/2011, ην αλ πξνβιέπνληαη, δειαδή, φιεο εθείλεο νη 

δηαδηθαζίεο θαη ηα φξγαλα κε μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο ψζηε λα πξαγκαησζνχλ νη 

ζηφρνη ηνπ, δεχηεξν, ε ππφζεζε ηεο «Αξηζηείαο» θαη γεληθά ε ζεψξεζε φηη «θαιφ 

ζρνιείν» είλαη απηφ ζην νπνίν θνηηνχλ άξηζηνη καζεηέο θαη ηξίην ε ζπγθεληξσηηθή 

θαη ε γξαθεηνθξαηηθή δηάξζξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ- αμηνινγηθνχ κεραληζκνχ.  
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Ο λ.3966/2011 ζπλερίδεη ηελ θαθή παξάδνζε ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη αθήλεη πνιιά ζέκαηα ζε εθθξεκφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηνχλ αξγφηεξα κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ή Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. Ζ 

πξαθηηθή απηή δεκηνπξγεί ζπρλά πξνβιήκαηα αθνχ ηα ξπζκηζηηθά λνκνζεηήκαηα 

θαζπζηεξνχλ ή έρνπλ ινγηθή αληίζεηε απφ απηή ηνπ λφκνπ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηελ νινκέιεηα ηεο βνπιήο  επηζεκάλζεθε φηη 

ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη κεγάιν αξηζκφ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ 

πξέπεη λα εθδνζνχλ, νη νπνίεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ, γεγνλφο 

πνπ δεκηνπξγεί έλα ζνβαξφ θνηλνβνπιεπηηθφ πξφβιεκα θαη φηη ην ζρέδην λφκνπ 

αθήλεη αξξχζκηζηα αξθεηά δεηήκαηα  (Καξηάιεο, Σζνπκάλε-πέληδα, ζπλεδξίαζε 

ΡΛΑ΄ 11-5-2011). 

Ζ εληνλφηεξε δηακάρε μέζπαζε γχξσ απφ ηελ ππφζεζε ηεο πξνψζεζεο ηεο Αξηζηείαο 

θαη ηελ επαλαζχζηαζε ησλ Πξνηχπσλ ρνιείσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά πξνο ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο 

ζρνιεία «θαιψλ καζεηψλ» εηδηθά ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε 

ζεζκνζέηεζε «θίιηξσλ», ηεζη ή εμεηάζεηο, ψζηε νη κε θαινί καζεηέο λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία.  

ηνλ αληίπνδα ν Απφζηνινο Καθιακάλεο, Τπνπξγφο Παηδείαο θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

λ.1566/1985, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο θαηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

λ.3699/2011 ζηηο 11-5-2011 ππνζηήξημε: «ην ζρνιείν θαη ζηε δσή «κεδέλα πξν ηνπ 

ηέινπο καθάξηδε». Δίλαη κία πνιύ θαιή επηινγή ν πεηξακαηηζκόο, αιιά, δπζηπρώο, 

όπσο εηζάγεηαη θαη κε ηελ θνκπιεμηθή –ζα κνπ επηηξέςεηε- ινγηθή ηνπ όηη ηάρα 

βάδνπκε ην «πξόηππα» γηαηί θάπνηνη ηνπ παξειζόληνο αηώλνο κηινύλ γηα ηνλ όξν 

«πξόηππα», απηό είλαη ιάζνο θαη πξέπεη λα ζαο ην πσ». 

Ζ άπνςε ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, φπσο απηή εθθξάζηεθε απφ ηε ζχλνδν ησλ 

Πξνέδξσλ ηνπο, ήηαλ φηη νη πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ δελ νδεγνχλ ζηε δηαζθάιηζε 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ινγηθήο ησλ ζρεδηαζκέλσλ ζε επηζηεκνληθή βάζε 

πεηξακαηηζκψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη αληίζεηα νδεγνχλ ζηε κεηαηξνπή ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ζε «ρνιεία Αξηζηείαο» φπνπ ζα θνηηά κηα κεηνλφηεηα 

καζεηψλ κε πςειέο επηδφζεηο θαη άξα δελ ζα είλαη δπλαηφ λα δνθηκάδνληαη 

ζρεδηαζκέλεο ζε επηζηεκνληθή βάζε θαηλνηνκίεο κε ηε ζπκκεηνρή παηδηψλ φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη νκάδσλ, αδπλακία πνπ έρεη ήδε επηζεκαλζεί θαη ζηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. Δθθξάδεηαη ν θφβνο φηη ηα λέα 

ζρνιεία ζα είλαη «ζρνιεία εμππεξέηεζεο εθηθηώλ ή αλέθηθησλ αηνκηθώλ θηινδνμηώλ 
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κειώλ ησλ πξνλνκηνύρσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη νκάδσλ». Υσξίο λα απνθιείνπλ ηελ 

ίδξπζε ρνιείσλ Αξηζηείαο, αληηηίζεληαη ζε κηα ηέηνηα κεηαηξνπή ησλ Πεηξακαηηθψλ 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ζρνιείσλ φιεο ηεο ρψξαο. Μφλν ηφηε, αλαθέξνπλ, ηα 

πνξίζκαηα ησλ επηζηεκνληθά ζρεδηαζκέλσλ θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο ζα θξίλνληαη 

επηηπρεκέλεο, ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζή ηεο» (Γειηίν Σχπνπ ηεο 

πλφδνπ Πξφεδξσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηήκησλ γηα ηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεηά, 5&6-2-2011).  

Ζ Μ. Ρεπνχζε, ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ππνζηήξημε φηη δελ γίλεηαη λα δνθηκάδνληαη 

ζηα Πξφηππα ρνιεία λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λέα ζρνιηθά βηβιία πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Έηζη θαηαζηξέθεηαη θαη ε 

αξηζηεία γηαηί εθηξέπεηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Πξφηππνπ ρνιείνπ θαη ε 

θαηλνηνκία ηνπ Πεηξακαηηθνχ δηφηη ηνπ αθαηξείηαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα γίλεη 

παηδαγσγηθή πξφηαζε πνπ λα αθνξά ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο. «Σα πεηξακαηηθά 

ζρνιεία νθείινπλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ππόινηπσλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο. Καη 

ζε θακία πεξίπησζε πεηξακαηηθά γηα όια ηα δεηήκαηα» (εθ. «ΣΟ ΒΖΜΑ» 15-5-11). 

Παξφκνηα θαη ε ζέζε ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Γηδαθηηθνχ θαη 

Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Π.Ο..Γ.Δ.Π.) φπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζε δειηίν 

ηχπνπ ζηηο 28-4-2011:«…Δίλαη όκσο θαηά ηελ άπνςή καο παξάινγε ε ηαύηηζε ησλ 

πξόηππσλ ζρνιείσλ κε ηα πεηξακαηηθά. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία νθείινπλ λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ππόινηπσλ ζρνιείσλ ηεο ρώξαο γηα λα είλαη έγθπξα ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αληιεί ε πνιηηεία από ηελ πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.…». 

Σε ζπκβηβαζηηθή απηή άπνςε ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ κε ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη 

Πξνηχπσλ κε ζηφρν ηελ Αξηζηεία ππνζηήξημαλ θαη βνπιεπηέο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

Ννκνζρεδίνπ ζηε βνπιή. Ζ Νέα Γεκνθξαηία θαηέζεζε ζρεηηθή ηξνπνινγία, ε νπνία 

δελ έγηλε δεθηή  (Πξαθηηθά Βνπιήο, 11-5-2011). 

Ζ αξηζηεξά απέξξηςε ην λνκνζρέδην. ε επεξψηεζε βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗ.Ε.Α, ζηηο 

21-5-11, αλαθέξζεθε: «…ε κεηαηξνπή ησλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ ζε πξόηππα 

δηαζηξεβιώλεη ηνλ παηδαγσγηθό ξόιν ησλ δεκόζησλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ θαη ηα 

κεηαηξέπεη ζε ηδξύκαηα γηα ηηο ειίη». 

Σν ΠΑΜΔ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε φηη «ηε ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε πξνσζεί ην 

«λέν ζρνιείν» ηεο αγνξάο θαη ηεο ακάζεηαο, επαληδξύεη ηα πάιαη πνηέ Πξόηππα 
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ρνιεία. ' απηά ζα θνηηά ε κειινληηθή κνξθσηηθή ειίη, πνπ ζα κνξθώλεηαη επίκνλα 

θαη ηαμηθά, απνθνκκέλε από ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ ππόινηπε θνηλσλία.» 

(ΡΗΕΟΠΑΣΖ 5-5-2011). 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ε ΟΛΜΔ πνπ ζε αλαθνίλσζε γηα ην ζέκα αλαθέξεη: 

«…ζεσξνύκε όηη ε πξνσζνύκελε αλαβίσζε ησλ πξνηύπσλ ζα νδεγήζεη ζε αθαίκαμε 

ησλ θνηλώλ ζρνιείσλ από ηνπο άξηζηνπο καζεηέο, πνπ βνεζνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην 

έξγν ηνπ αιιά θαη απνηεινύλ ζεηηθά πξόηππα γηα ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο» (ΟΛΜΔ, 

2011). 

Αιιά θαη ζην ζέκα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ ππήξμαλ απφςεηο φηη δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε θξηζηκφηεηα ηεο 

παηδαγσγηθήο ηνπο ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο. Γεκηνπξγείηαη κηα θάζεηε 

γξαθεηνθξαηηθή ηεξαξρηθή δνκή κε δχν ζπκβνχιηα, ην Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ 

πκβνχιην (Δ.Δ..) ηνπ ζρνιείνπ θαη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ησλ Πξφηππσλ 

Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ (Γ.Δ.Π.Π..) κε ζθνπφ ηνλ αθφκε εληνλφηεξν έιεγρν ησλ 

Π.Π.. γηα ηελ πινπνίεζε θαη πξνψζεζε ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηελ θαζηέξσζε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξφηππεο 

(Ληάκπαο, 2011).  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ε ΟΛΜΔ: « Θεζκνζεηείηαη, ζε θεληξηθό επίπεδν, έλα 

παλίζρπξν 7κειέο όξγαλν δηνίθεζεο, ε ΓΔΠΠ, πνπ απνθαζίδεη γηα όινπο θαη γηα 

όια.» (ΟΛΜΔ, 2011). 

Με ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ 91327/Γ2 (ΦΔΚ 2013/9-9-

2011,η.β΄) Τ.Α., αμηνινγήζεθαλ θαη κε ηελ κε ηελ 122084/Γ4 25-10-2011 Τ.Α. 

νξίζηεθαλ 15 Γεκνηηθά θαη Νεπηαγσγεία, 15 Γπκλάζηα θαη 15 Λχθεηα σο Πξφηππα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία. 

6.5 Τροποποιήσεις του ν.3933/2011 

Ζ Κπβέξλεζε ακαξά πξνθήξπμε βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνλ Ηαλνπάξην 2015 ελφςεη 

ηνπ δηαθαηλφκελνπ αδηεμφδνπ ζηελ εθινγή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Ο ΤΡΗΕΑ 

ππφ ηνλ Αιέμε Σζίπξα θέξδηζε ηηο εθινγέο θαη ζρεκαηίζηεθε θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ κε ην θφκκα ησλ «Αλεμαξηήησλ Διιήλσλ» (Τπ. Παηδείαο, Αξ. 

Μπαιηάο). Μεηά απφ εμάκελε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο δαλεηζηέο ηεο ρψξαο 

πξνθεξχζζεηαη δεκνςήθηζκα θαη ζηελ ζπλέρεηα εθινγέο ζηηο 20/9/2015 απφ ηηο 

νπνίεο πξνέθπςε λέα θπβέξλεζε ππφ ηνλ Αιέμε Σζίπξα (Τπ. Παηδείαο Ν. Φίιεο θαη 

απφ 5-11-2016 Κ. Γαβξφγινπ).  
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ηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,  ν λ.4327/2015 (ΦΔΚ50/14-5-2015,η.α΄) 

«Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ εηζήγαγε ηελ ςεθνθνξία ζηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφο. Σν Π.Γ. 79/2017 (ΦΔΚ109/1-8-2017,η.β΄) 

«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθώλ ζρνιεηώλ» αληηθαηέζηεζε ηα 

Π.Γ. 200/1998 θαη 201/1998 θαη ελζσκάησζε ηηο Τ.Α. ΦΔΚ2670/ 1-8-2017η.β΄ 

«Χξνιφγην Πξφγξακκα Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ»  θαη 

ΦΔΚ1324/11-5-2017,η.β΄ «Χξνιόγην Πξόγξακκα Δληαίνπ Σύπνπ Οινήκεξνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ», κε ηηο νπνίεο θαηαξγήζεθαλ ηα ζρνιεία Δ.Α.Δ.Π. θαη 

κεηψζεθαλ νη δηδαθηηθέο ψξεο, θχξηα ελαιιαθηηθψλ καζεκάησλ θαη ελίζρπζε ησλ 

αθαδεκατθψλ καζεκάησλ , κε απνηέιεζκα εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ αιιά θαη 

«ιηγφηεξν ρνιείν» ιηγφηεξεο δηδαθηηθέο ψξεο, γεγνλφο πνπ ραξαθηεξίζηεθε 

επηζηξνθή ζε ζπληεξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηνπ παξειζφληνο (Κνπκέληνο, 2017). 

Παξάιιεια, ν λ.4485/17  «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, 

ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» αλέηξεςε πνιιέο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4009/2011 γηα ηα Α.Δ.Η. Με ηνλ λ.4547/2018 (ΦΔΚ102/12-6-2018,η.α΄) 

«Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ 

θαη ζεζκνζεηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο. Αθφκα, 

θαηαξγήζεθε ην Π.Γ. 152/2013 «Αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» θαη πξνβιέπνληαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ 

(λ.4547, άξ.37-42) θαη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνηίκεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (λ.4547, άξ. 47). 

εκαληηθέο αιιαγέο ππήξμαλ θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. ηηο 

19/2/2015, κεηά ηε ζπλάληεζε πνπ είραλ κε ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο, Αξ. Μπαιηά, 

παξαηηήζεθαλ θαη ηα επηά κέιε ηεο Γ.Δ.Π.Π., θάλνληαο ιφγν γηα πιήξε ξήμε κε ην 

ππνπξγείν: «Οη δηαθαηλόκελεο πξνζέζεηο ηεο λέαο πνιηηηθήο εγεζίαο … θηλνύληαη ζε κηα 

θαηεύζπλζε νινθιεξσηηθήο απαμίσζεο ηνπ όινπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα έλα θαιό, πνηνηηθό, θαηλνηόκν δεκόζην ζρνιείν» (Αλαθνίλσζε 

Γ.Δ.Π.Π.. 19/2/2015).  Δίρε πξνεγεζεί επηζηνιή, ζηηο 16/2/2018, φπνπ ηα κέιε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π. παξνπζίαδαλ ηα πεπξαγκέλα ηεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ην 

επφκελν δηάζηεκα, επηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ ηνπ λ.3966/2011.  

Με ηνλ λ.4347/2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ ηα Π.Π.. 

Γηαρσξίζηεθαλ ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία απφ ηα Πξφηππα πνπ είλαη ην Βαξβάθεην, ε 
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Ησληδείνο ρνιή Πεηξαηά, ε Δπαγγειηθή ρνιή κχξλεο, ην Πξφηππν Αλαβξχησλ, ην 

Γπκλάζην Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ (λ.4327/2015 άξ.10). 

Ζ εηζαγσγή καζεηψλ ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θιήξσζε 

ελψ ζηα Πξφηππα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.., χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηνπ Δ.Π.Δ.. ηνπ ζρνιείνπ. Ζ επηινγή γηα 

ηα Πξφηππα ήηαλ νη εμεηάζεηο (λ.4327/2015 άξ.11). 

θνπφο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ είλαη ε εθαξκνγή λέσλ πξνγξακκάησλ, 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηξφπσλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζηφρν ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αμηνπνηήζηκσλ γηα ηε 

ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο 

θνηηεηψλ (λ.4327/2015 άξ.11).  

Με ην άξ.97 ηνπ λ.4530/2018 ε πεληαεηήο ζεηεία ησλ ππεξεηνχλησλ ζηα Π.. 

παξαηάζεθε γηα έλα ρξφλν «ελόςεη ησλ γεληθόηεξσλ αιιαγώλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί»  

(Αηηηνινγηθή Έθζεζε  λ.4530/2018,  άξ.97). 

6.6 Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και διεθνείς οργανισμοί 

ηηο κέξεο καο, ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, εληείλεηαη ε παξαθνινχζεζε, ε ηεθκεξίσζε θαη ε 

λνκηκνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη πνιηηηθέο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

φπσο ε Δ.Δ. ν Ο.Ο..Α., ε UNESCO, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηηο εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. 

ην πιαίζην απηφ ε Δ.Δ. εθαξκφδεη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο δηακφξθσζεο θνηλνχ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ (Γθφβαξεο 

& Ρνπζάθεο, 2008, ζ.42 ). 

Ήδε, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 σο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζηελ πνξεία ηεο 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, πξνσζήζεθαλ νη αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε αλάπηπμε ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ε ηεθκεξίσζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε.  Σν 2010 δεκνζηεχεηαη ε 

«Λεπθή Βίβινο» γηα ηελ «Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε.  Πξνο ηελ θνηλσλία ηεο 

γλώζεο» ελψ ην 1999 πηνζεηείηαη ε δηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα γηα ηελ ζχγθιηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αθαδεκατθήο 

θηλεηηθφηεηαο. Παξάιιεια, εηζάγνληαη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

πξνσζνχκελσλ δξάζεσλ. 



75 

 

Ζ ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., ε «ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο» 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ επέλδπζε ζηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ην πιαίζην απηφ ηίζεληαη σο ζηφρνη, ε 

πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη νη ίζεο 

επθαηξίεο ζηε κφξθσζε, ε θνηλσληθή ζπλνρή αιιά θαη ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο κε ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο αθαδεκατθήο ζπλεξγαζίαο, 

ησλ μέλσλ γισζζψλ, ηε ζχλδεζε εξγαζίαο θαη έξεπλαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχληαη 

παξάγνληεο θιεηδί θαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα Δ..Π.Α. ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο 

γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γθφβαξεο & Ρνπζάθεο, φ.π.). 

Έλα απφ ηα θνκβηθά ζεκεία θαηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα είλαη ε ελεξγή 

αλάκεημε ηνπ Ο.Ο..Α. ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα, ν νπνίνο θιήζεθε απφ 

ηελ θπβέξλεζε, σο αλεμάξηεηνο αμηνινγεηήο, λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο 

κεηαξξχζκηζεο. ηελ έθζεζε ηνπ «Καιύηεξεο Δπηδόζεηο θαη Δπηηπρείο 

Μεηαξξπζκίζεηο» (2011) επηζεκαίλεη ηηο θαθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηνπο 

δηαγσληζκνχο PISA, ην πςειφ πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ δελ νινθιεξψλεη ηηο ζπνπδέο, 

ην πςειφ θφζηνο αλά καζεηή θαη πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε θαη νξζή ρξήζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

θαη απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ηελ δηνηθεηηθή απνθέληξσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Σν 2017, ζηελ «Έθζεζε παξαθνινύζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 2017-

Διιάδα» αλαθέξεη ηελ χπαξμε ησλ ίδησλ πξνβιεκάησλ κε ζρεηηθή βειηίσζε ζηα 

νπνία, φκσο, πξνζηέζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (ρακειή 

ρξεκαηνδφηεζε, απνπζία πξνζιήςεσλ, κεηαλάζηεπζε απνθνίησλ ΑΔΗ), αιιά 

αλαγλσξίδεη θαιέο επηδφζεηο ζηελ ηζφηεηα, ηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ηα πςειά θίλεηξα ζηνπο θνηηεηέο. πζηήλεη επέλδπζε ζηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλάπηπμή ηνπο, θαζψο θαη ησλ ζηειερψλ, ηελ 

νηθνδφκεζε δνκψλ ππνζηήξημεο, ηελ εηζαγσγή αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

θαη ελίζρπζεο ηεο θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο. 

Δηδηθά γηα ηηο πξσηνβνπιίεο Πεηξακαηηθά θαη Πξφηππα ρνιεία θαη ηα Οινήκεξα 

Γεκνηηθά ρνιεία, ε έθζεζε ηνπ Ο.Ο..Α. ηνπ 2011 ζεσξεί φηη κπνξεί έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηνπο ξφινπο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δπηζεκαίλεη αθφκα, απηφ πνπ πνιιάθηο έρεη αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, πσο ε 

ηζηνξία ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη πνιπεηείο 

δηαδηθαζίεο ςήθηζεο λφκσλ θαη εηζαγσγήο κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ φκσο ζπρλά δελ 
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πξνρσξνχλ ζηελ πινπνίεζε. Ζ αδπλακία ηεο Διιάδαο λα θάλεη ζεκαληηθή πξφνδν 

φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηεο ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

ΟΟΑ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο δπζθνιίεο ηεο εθαξκνγήο «θαινπξναίξεησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ». 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

πγθξηηηθή ζεώξεζε- πκπεξάζκαηα 

7.1 Συγκριτική θεώρηση των νομοθετημάτων που αφορούν τα 

Πειραματικά Σχολεία 

Οη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο αθνινπζνχλ ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 

ηηο αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα θαη πνπ νξίζηεθαλ σο «πεδία δχλακεο» 

είλαη: ε πνιηηηθή, ε νηθνλνκία, ην ηδενινγηθφ- πνιηηηζηηθφ πιαίζην, θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (Μπνπδάθεο, 2002). Με βάζε απηά είλαη δπλαηή ε δηαρξνληθή 

αλίρλεπζε θαη αλάιπζε θαη ηεο εμέιημεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηα Πεηξακαηηθά 

ρνιεία.  

Ζ ίδξπζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ην 1929, ζπκβαίλεη ζε κηα επνρή πνπ ε 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αζηηθή 

νινθιήξσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο κε ζηφρν ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο παξαγσγηθήο δνκήο, ηε ζηήξημε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ 

αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ πνιηηψλ (Βεξγφπνπινο, 1978). Ζ 

ινγνηερληθή θαη πλεπκαηηθή δηεξγαζία ηεο πεξηφδνπ ζπληέιεζε ζηε ζηαδηαθή 

σξίκαλζε ηεο θνηλσλίαο θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ φξσλ γηα ηνλ θινληζκφ 

ηνπ αξρατζηηθνχ ηδαληθνχ (Α. Γεικνχδνο, 1950, ζ.15). 

Χζηφζν, νη αληηδξαζηηθέο- ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο ήηαλ ηζρπξέο ζε πνιηηηθφ επίπεδν, 

ζηήξηδαλ ηελ παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο θαη ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αληηκάρνληαλ 

ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη επέκελαλ ζην θιαζηθηζηηθφ θαη «ειιελνρξηζηηαληθφ» 

πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο θαηεγνξήζεθαλ  σο 

θνκκνπληζηηθήο έκπλεπζεο. Ο αληηθνκκνπληζκφο, λέν φπιν ζηε θαξέηξα ηεο 

αληίδξαζεο, απνδεηθλχεηαη έλα ηζρπξφ φπιν, ζηηο αληηβεληδειηθέο θπξίσο δπλάκεηο, 

σο πξνπαγαλδηζηηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο πιαηζίσζεο ησλ καδψλ (Γεκαξάο, 1986, 

η.β΄, ζ. 49). Αιιά θαη απφ αξηζηεξά, έληνλε είλαη ε θξηηηθή. Ο Γιελφο κηιάεη γηα 

«εκπαηγκό ηνπ ιανύ από ηνπο εθιεθηνύο ηνπ» (Καξαθχιιεο, 2002), δεηψληαο 
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γελίθεπζε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηεο ηερληθήο- επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Μπνπδάθεο, 1986).  

Ζ δεκηνπξγία Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, σο εξγαζηήξηα ηεο Πεηξακαηηθήο 

Παηδαγσγηθήο, ήηαλ αίηεκα ηφζν ησλ πξννδεπηηθψλ Παηδαγσγψλ απφ ηελ επνρή ηεο 

ίδξπζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, φζν θαη κεξίδαο ζπληεξεηηθψλ Παηδαγσγψλ 

φπσο ν Ν. Δμαξρφπνπινο (θιεξάθε, 1994). 

Δλψ νη πνιηηηθέο εμειίμεηο, ηνπ 1933, νδεγνχλ πξνο κηα κεηαβνιή ησλ πνιηηηθψλ 

πξαγκάησλ, γίλνληαη ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη θαλείο πσο 

ζπκπιεξψλνπλ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ‟29 θαη ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη ε 

εμνπδεηέξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ε επηζηξνθή ζην παιηφ πλεχκα (Γεκαξάο, 

1986, η.β΄, ζ.39). Σν Β.Γ. ΦΔΚ550/1935, πνπ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνπο 

λ.4376/1929 θαη 4600/1930 θαλεξψλεη ηε ζπληεξεηηθή ζηξνθή θαη ηε δηάζεζε 

ειέγρνπ θάζε πξννδεπηηθήο θσλήο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Θα πεξάζνπλ πάλσ απφ ζαξάληα ρξφληα πνπ θακία αμηφινγε κεηαβνιή δελ ζα ζπκβεί 

ζηελ λνκνζεζία ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηελ ίδξπζε ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ην 1972.  

Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1974, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λνκνζεηηθήο 

παξέκβαζεο εμαηηίαο ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο πίεζεο απφ γνλείο, πξνεξρφκελνπο 

θπξίσο απφ ην «αλεξρφκελν θνηλσληθφ κεζφζηξσκα» (Μπνπδάθεο, 2002, η.β΄ζ.54), 

πνπ, ζηελ αλαδήηεζε θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο, δεηνχλ ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία. Έηζη εθδφζεθαλ ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 483 

&484/1977 ηα νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ αξγφηεξα απφ ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 497& 

498/1981. ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο επνρήο 

παίξλνληαη κέηξα «αλνίγκαηνο» ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ δίλνληαο ηελ επθαηξία 

πξφζβαζεο ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ζε επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Έηζη 

θαηαξγήζεθε ε πεξηθέξεηα ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη θαζηεξψζεθε ε θιήξσζε 

σο κφλνο ηξφπνο εηζαγσγήο ζε απηά.  

Οη αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθέο πνιηηηθέο 

κεηαβνιέο πνπ ζα δξνκνινγήζνπλ κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε 

φινπο ηνπο ρψξνπο. Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ, ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο θαη  ζα θέξεη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο (Μπνπδάθεο, 2002, η. β΄, ζ. 

59).  

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976 δελ αθπξψζεθε κε κηα αληηκεηαξξχζκηζε, φπσο ηφζεο 

θνξέο έρεη ζπκβεί ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη αιιαγέο ηνπ 1976 
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απνηέιεζαλ ην απαξαίηεην ππφζηξσκα θαη ηελ πξνυπφζεζε γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ εηζήγαγε ε θπβέξλεζε Α. Παπαλδξένπ (Κνπινχξε, 2001). Ο λ.1566/85, πνπ 

απνηειεί θαη ζήκεξα ηνλ ζεκειηψδε λφκν γηα ηελ γεληθή εθπαίδεπζε, δελ αλαίξεζε 

ηηο ζεκειηψδεηο δηαηάμεηο ηνπ 309/1976. Γηα πξψηε θνξά ιεηηνπξγνχλ Πεηξακαηηθά 

ρνιεία, πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηα Παλεπηζηήκηα θαη δελ αθνινπζνχλ ηνπο 

λ.4376/1929 θαη 4600/1930, παξάιιεια κε ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ. Πεηξακαηηθά ρνιεία ιεηηνπξγνχλ ζηελ έδξα θάζε ΠΔΚ. Σα 

Πξφηππα ρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο κεηαηξέπνληαη θαη απηά ζε Πεηξακαηηθά 

ρνιεία ησλ ΠΔΚ, ελψ ηα Πξφηππα ρνιεία ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ θαη ησλ 

ρνιψλ Νεπηαγσγψλ κεηνλνκάδνληαη ζε Πεηξακαηηθά. Ζ ινγηθή ηνπ εμηζσηηζκνχ πνπ 

έθεξε καδί ηεο ε κεηαπνιίηεπζε νδήγεζε ζηελ ελζσκάησζε ησλ Πξνηχπσλ  ρνιείσλ,  

κε ηελ ςήθηζε ηνπ λ.1566/1985 ζηελ νκάδα ησλ Πεηξακαηηθψλ (Γ.ΔΠ.Π. , 2015).  

Ζ πνιιαπιφηεηα ησλ ηχπσλ ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ε κε έθδνζε Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο γηα ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ε απνηεικάησζε θάζε 

πξνζπάζεηαο έξεπλαο θαη πεηξακαηηζκνχ θαη ε δηαθαηλφκελε απαμίσζή ηνπο νδήγεζε 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ αηηήκαηνο γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. Πξνζπάζεηεο δηακφξθσζεο Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ απφ 

θάπνηα Πεηξακαηηθά ρνιεία κε πξσηνβνπιία ησλ Δπνπηψλ ηνπο 

(Καζζσηάθεο,2006-2006
α
 , Μπνπδάθεο, 2009

α,β
, 2010 , Σεξδήο, 1994) δελ 

ηειεζθφξεζαλ. Παξάιιεια αθνχγνληαλ θσλέο θαη απφ ηνλ Παλεπηζηεκηαθφ ρψξν 

αιιά θαη απφ ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη απνθνίησλ γηα ηελ επαλαθνξά ησλ Πξφηππσλ 

ρνιείσλ γηα ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αληαγσληζηνχλ ηα «θαιά» ηδησηηθά ζρνιεία.  

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο πξνψζεζε ηνλ λ.3966/2011, κε ζθνπφ ηελ αλακφξθσζε ησλ 

Πεηξακαηηθψλ θαη Πξνηχπσλ ζρνιείσλ ζε «Κπςέιεο αξηζηείαο θαη εθαξκνγήο 

πεηξακαηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ» ψζηε λα γίλνπλ «πηιόηνη ηεο γλώζεο» 

(ΤΠ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ζέκαηα ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, 

29/12/2010). Γηα πξψηε θνξά πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ κε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα κε ζθνπφ ηελ επηινγή 

ησλ λέσλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. 

Ζ άλνδνο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ ην 2015 νδήγεζε ζε αιιαγέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ο λ.4327/2015, πνπ πξνέβιεπε ηελ εθινγή ησλ ζηειερψλ κε 

ςεθνθνξία, θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφο. Σν Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα (Δ.Α.Δ.Π.) ζηα Γεκνηηθά ρνιεία αληηθαηαζηάζεθε κε ην πξφγξακκα 
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ησλ Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξσλ ρνιείσλ, κε κεησκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο. Με ηνλ 

λ.4547/2018 επήιζαλ αιιαγέο ζηηο δνκέο ππνζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ. Αιιαγέο έγηλαλ θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Α.Δ.Η κε ηνλ λ.4485/2017 ελψ πξνρσξνχλ ζπγρσλεχεηο 

Παλεπηζηεκίσλ. Σα Π.Π. κε ηνλ λ.4327/15 θαη παξά ηελ αληίδξαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π., 

δηαρσξίζηεθαλ ζε Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη Πξφηππα ρνιεία, άπνςε πνπ είρε 

ππνζηεξηρηεί απφ επηζηεκνληθνχο αιιά θαη πνιηηηθνχο θνξείο, θαη κε ηνλ 4530/2018 

αλαβιήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λ.3966/2011  αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο, 

ελφςεη λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη αληηκεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

Διιάδα ζπκπίπηνπλ κε ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ, πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κάζε  κεηαξξχζκηζε θαη αληηκεηαξξχζκηζε  ραξάδεηαη 

κνλνκεξψο ρσξίο ζπλελλφεζε θαη θνηλή ζπκθσλία ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

θνξέσλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν σο ηε κεηαπνιίηεπζε, κε ην αδηάθνπν «ξάβε- 

μήισλε» κεηαμχ πξνφδνπ θαη ζπληήξεζεο. Παζνγέλεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζε θάζε 

θχξην εθπαηδεπηηθφ λφκν είλαη ε  αλάγθε έθδνζήο πνιιψλ Τ.Α θαη Π.Γ. γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη, θαζπζηεξεί ή θαη αθπξψλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, θαη ην γεγνλφο φηη 

ζε θακηά εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε δελ ππήξμε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή θαη 

αμηνιφγεζε πξηλ ηελ γελίθεπζή ηεο (Μπάθαο, 2014). ηνλ ηνκέα απηφ ζα κπνξνχζαλ 

λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία.  

Ζ κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κέρξη ηελ κεηαπνιίηεπζε νδεγεί ζε 

θξάζεηο φπσο  «ε κεηαξξχζκηζε πνπ δελ έγηλε», (Γεκαξάο. .1986),  «θαηάξα ηνπ 

ίζπθνπ» (Καδακίαο, 2011), «ζχλδξνκν ηνπ Κξφλνπ» (Μπνπδάθεο, 1991) θαη 

«ππνπξγνθεληξηθή» εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (Γεκαξάο, 1979).  

Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε πεξίνδνο  1977-1985 θαζψο νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν 1981-89 δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αληηκεηαξξχζκηζε, 

αιιά απνηεινχλ ζπλέρεηα θαη βάζεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1977 . 

Αιιά αθφκα θαη νη «αθπξσκέλεο» κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 1913-‟17, ηνπ 1929-‟30, ηνπ 

1964 πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, θαζψο ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπο είηε είραλ δηαηππσζεί σο αίηεκα ή είραλ ζεζκνζεηεζεί 

θαη αλαηξάπεθαλ, φπσο ην κνλνηνληθφ, ε Γεκνηηθή γιψζζα, ε δηρνηφκεζε ηεο 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα παλεπηζηήκηα, νη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο, ε αλάπηπμε ηεο Σ.Δ.Δ., ε θαηάξγεζε ηεο έδξαο, ε αλαλέσζε ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο, ε απνθέληξσζε. Δίλαη ζέζεηο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνπο κεγάινπο 
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δεκνηηθηζηέο παηδαγσγνχο αιιά αθφκα θαη απφ ζπληεξεηηθνχο δηαλνεηέο 

(Μπνπδάθεο, 2008). 

Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζε ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο, Δ.Δ., Ο.Ο..Α. θηι, ιεηηνπξγεί 

ζαλ κηα αθφκα «ππμίδα» πνπ θαζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ (ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο, «εξγαιεηνζήθε» Ο.Ο..Α.) ελψ ζεκαληηθή επηξξνή ζηε ράξαμε 

πνιηηηθήο αζθεί θαη ε ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ απφ 

θνλδχιηα ηνπ Δ..Π.Α. 

Χζηφζν θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία αιιαγήο ηεο εθπαίδεπζεο, παξακέλνπλ δεηνχκελα, 

παξφηη ζπρλά κπαίλνπλ σο ζέκαηα ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη ηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Σν 

πνιιαπιφ ζρνιηθφ βηβιίν (ζεζκνζεηήζεθε ην 1929) ην αθαδεκατθφ απνιπηήξην 

(1964), ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (1929), ε γελίθεπζε ηνπ δηεηνχο Νεπηαγσγείνπ (1985), ε ζπζηεκαηηθή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιιά άιια πεξηκέλνπλ αθφκα ηελ πινπνίεζή 

ηνπο. 

7.1.1 Ο σκοπός των Πειραματικών Σχολείων 

Ο ζθνπφο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ ηδξπηηθφ ηνπο 

λφκν 4376/1929 είλαη ε παηδαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζεξαπεία ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. Μάιηζηα, 

νξίδεηαη σο απαξαίηεην πξνζφλ γηα ην δηνξηζκφ (λ.4376/1929, άξ.10). Ζ δηάηαμε 

απηή δελ εθαξκφζηεθε (Βαξκάδεο,1998, ζ.14- Καηξακάδνο, 2008, ζ.4), 

αθπξψλνληαο ζηελ πξάμε ηνλ έλαλ απφ ηνπο δπν ιφγνπο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ζε Πεηξακαηηθά ησλ Α.Δ.Η. (κε 

εληαγκέλα), Πεηξακαηηθά εληαγκέλα ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα  θαη Πεηξακαηηθά 

ησλ ΠΔΚ κε  ηνλ 1566/1985 δηαθνξνπνίεζε ηε ζθνπνζεζία ηνπο (λ.1566/1985, 

άξ.31). ηα παιηά Πεηξακαηηθά ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο θαη 

Πάηξαο ε δηαηχπσζε παξακέλεη ε ίδηα : ««γηα ηελ πξναγσγή ηεο παηδαγσγηθήο 

έξεπλαο θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πεξηνρήο 

ζηελ νπνία αλήθνπλ» (λ.1566/1985, άξ.31§10). ηα Πεηξακαηηθά ησλ ΠΔΚ (πξψελ 

Πξφηππα) ν ζθνπφο δηαθνξνπνηείηαη θαη νξίδεηαη σο ε πξαθηηθή παηδαγσγηθή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ε πεηξακαηηθή ρξήζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη κέζσλ 

ηερλνινγίαο (λ.1566/1985, άξ.31§1). Γηα ηα Πεηξακαηηθά ηα εληαγκέλα ζηα 

Παηδαγσγηθά Σκήκαηα (πξψελ Πξφηππα ησλ Αθαδεκηψλ) «ηελ πξναγσγή ηεο 
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ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ 

ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ησλ Α.Δ.Η. θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθνπλ» (Τ.Α. ΦΔΚ96/1995,η.β΄). 

Ο λ.3966/2011 ελψλεη φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ σο Πξφηππα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία κε ζθνπφ ηνπο ηελ  παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

ζηνπο καζεηέο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο αξηζηείαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηε δεκηνπξγία νκίισλ, ηελ πξναγσγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαηλνηφκσλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη λένπ κνληέινπ 

δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

Με ηνλ λ. 4347/2015 δηαρσξίζηεθαλ μαλά ζε Πεηξακαηηθά, κε έκθαζε ζηελ έξεπλα 

θαη ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ θνηηεηψλ, θαη ζε Πξφηππα κε επηιεθηηθφ ραξαθηήξα 

θαη επηδίσμε πςειψλ επηδφζεσλ.  

Γεληθά, ε ζθνπνζεζία ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θηλείηαη ζε δπν θαηεπζχλζεηο: ηελ 

εξεπλεηηθή θαη ηεο επηκφξθσζεο- άζθεζεο θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. ε θακία 

απφ ηηο δπν θαηεπζχλζεηο δελ ππήξμε νξγαλσκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε εθαξκνγή. 

Κακηά απφ ηηο θαηλνηνκίεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ (νινήκεξν ζρνιείν, λέα βηβιία, 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, Νέν ρνιείν, ζρνιεία Δ.Α.Δ.Π θαη Δ.Σ.Ο.Γ.), δελ 

δνθηκάζηεθε πεηξακαηηθά ζε απηά. Πξαθηηθέο αζθήζεηο θνηηεηψλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα Πεηξακαηηθά φπσο θαη ζε πνιιά άιια ζρνιεία, ρσξίο ηα 

Πεηξακαηηθά λα έρνπλ ζεζκηθά θεληξηθφ ξφιν. 

Ο ζεζκφο ησλ νκίισλ, πνπ θηινδνμεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζην ζηφρν ηεο αξηζηείαο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ, δελ έρεη ηελ ζηήξημε πνπ απαηηείηαη. 

 

7.1.2 Εποπτεία και Διοίκηση 

ε φηη αθνξά ηε Γηνίθεζε θαη ηελ Δπνπηεία ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία απνηεινχλ, 

θαηά ηελ ίδξπζή ηνπο, νξγαληθφ ηκήκα ηνπ εξγαζηήξηνπ Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο 

θαη ε ζχλδεζε κε ην Παλεπηζηήκην επηηπγράλεηαη κε ηνλ νξηζκφ Δπφπηε, ν φπνηνο ζα 

είλαη ηαθηηθφο θαζεγεηήο ηεο Παηδαγσγηθήο (λ.4376/1929, άξ.1§2).  

Ο Δπφπηεο, πέξα απφ ηηο επηζηεκνληθέο, έρεη ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

Μαδί κε ηνλ Γηεπζπληή επηιέγεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δηζεγείηαη ηηο 

ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ (λ.4376, άξ.4)  θαη ηελ επηινγή ηνπ 
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Γηεπζπληή. Δγθξίλεη ηηο αιιαγέο ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

(λ.4376/1929, άξ.6) θαη αλαζέηεη. επηζηεκνληθέο ή άιιεο αξκνδηφηεηεο (λ.4376, 

άξ.2§3). 

Ο Γηεπζπληήο είλαη έλαο γηα ηα ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

Πεηξακαηηθφ ρνιείν. Δλδεηθηηθφ γηα ηε βαξχηεηα πνπ δίλεη ν λνκνζέηεο ζηνλ ξφιν 

ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη αζθεί θαζήθνληα Δπηζεσξεηή γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ (λ.4376, 

άξ.3) θαη απαηηνχληαη απμεκέλα πξνζφληα γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο (λ.4376/1929, 

άξ.2§1). 

Οη λ.4376/1929 θαη 4600/1930 εμνπζηνδνηνχλ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο λα ξπζκίζεη 

επηκέξνπο ζέκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα εθδνζεί Β.Γ. απφ ηελ θπβέξλεζε Σζαιδάξε 

(Τπνπξγφο Παηδείαο Θ. Σνπξθνβαζίιεο). Σν Β.Γ. ΦΔΚ550/1935 θαλεξψλεη ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ παίξλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ζηελ Διιάδα γηα ηα ρξφληα 

κεηά ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ (Γεκαξάο, 1986,η.β΄, ζ.39), κε ηε 

δηνίθεζε ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ απφιπηα ζπγθεληξσηηθή, θαη ην ζχλνιν ηεο 

δηνηθεηηθήο εμνπζίαο ζηα ρέξηα ηνπ Γηεπζπληή. Γηαηεξνχληαη ηα Πεηξακαηηθά 

ρνιεία θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.4376/1929 θαη 4600/1930, αιιά 

επηβάιιεηαη κηα γξαθεηνθξαηηθή - ζπγθεληξσηηθή αληίιεςε ιεηηνπξγίαο ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, κε ηελ αλάιεςε ηεο γεληθήο επνπηείαο ηνπο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, κε δηνηθεηηθή παληνδπλακία ηνπ Γηεπζπληή θαη ππνβάζκηζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ Δπφπηε. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ απνηειεί εθηειεζηηθφ φξγαλν κε 

απζηεξή επηηήξεζε θαη αμηνιφγεζε. 

Ο ξφινο ηνπ Δπφπηε πεξηνξίδεηαη ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα. Καζνδεγεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη παξαθνινπζεί δηδαζθαιίεο ηνπο. Δθηειεί πεηξακαηηθέο έξεπλεο 

θαη δηδαζθαιίεο. πγθαιεί ην πξνζσπηθφ ζε ζπλεδξηάζεηο (Β.Γ. 550/1935, άξ.2). 

Μεγάιε ζπνπδαηφηεηα απνδίδεηαη ζηηο ζπλεδξίεο απηέο, ηφζν ζην Πεηξακαηηθφ ηεο 

Αζήλαο ππφ ηνλ Δμαξρφπνπιν φζν θαη ζηε Θεζζαινλίθε ππφ ηνλ Γεικνχδν γηαηί 

απνβιέπνπλ ζηελ επεμεξγαζία, δηαηχπσζε θαη πηνζέηεζε απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθήο ζηάζεο (Σεξδήο, 1986).  

Δλδεηθηηθφ ηεο ηάζεο γηα απφιπην έιεγρν ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη ηεο 

θαηαζηνιήο θάζε πξννδεπηηθήο θσλήο είλαη ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ 

Γεικνχδνπ, θαη γηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα, ην Πεηξακαηηθφ ηεο Θεζζαινλίθεο ζα 

κείλεη ρσξίο Δπφπηε (Σεξδήο, 1988, ζ.200). 

Σν βάξνο ηεο δηνηθήζεσο ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ, ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
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αλαιακβάλεη ν Γηεπζπληήο. Γηεπζχλεη, επηβιέπεη θαη εθπξνζσπεί ην Πεηξακαηηθφ 

ρνιείν. Αζθεί απφιπην έιεγρν επί ηνπ πξνζσπηθνχ (Β.Γ. 550/1935,άξ.3). 

Ο λ.1566/1985 πξνβιέπεη ηελ έθδνζε Τ.Α. γηα ηελ ξχζκηζε ηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.Α. 

Φ27/148/Γ1/160-1995 (ΦΔΚ96/1995 η.β') εθδφζεθε ην 1995 (Τπνπξγφο Παηδείαο Γ. 

Α. Παπαλδξένπ). Οξίδεηαη Δπνπηηθφ πκβνχιην (αληί ηνπ Δπφπηε). Σν Δπνπηηθφ 

πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Δπφπηε θαη δχν αλαπιεξσηέο Δπφπηεο- κέιε ΓΔΠ 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, εηδηθφηεηαο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο πνπ νξίδνληαη 

φπσο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο, κε πεληαεηή ζεηεία.  Αξκνδηφηεηα ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ε 

επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/160-1995, 

άξ.3§1), ε θαζνδήγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ πεηξακαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εξεπλψλ θαη ζπλδέεη ην ρνιείν κε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα θαη 

αληίζηξνθα. Αθφκα, νξίδεηαη ρνιηθφο χκβνπινο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θνξέαο ακθίδξνκεο ελεκέξσζεο κε ηα ππφινηπα ζρνιεία. Κάζε 

ζρνιηθή κνλάδα απνθηά δηνηθεηηθή απηνλνκία. Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην νξίδεη έλαλ εθ ησλ δηεπζπληψλ σο 

πληνληζηή Γηεπζπληή.  

Οη Γηεπζπληέο Γεκνηηθψλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ επηιέγνληαη, 

γηα ηξηεηή ζεηεία, απφ ηα Κεληξηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα (ΚΤΠΔ) κε ηα θξηηήξηα 

πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ επηινγή ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ άιισλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, 

πξνβιέπεηαη ζχληαμε γξαπηψλ εηζεγήζεσλ απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν θαη ηνλ 

Γηεπζπληή, αλ πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθφ, ή ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, αλ 

πξφθεηηαη γηα Γηεπζπληή ζρνιείνπ. Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν θαη ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

γλσκνδνηεί επί ησλ αηηήζεσλ. Ζ ζεηεία ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νιηγνζέζησλ 

Γεκνηηθψλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη Πεηξακαηηθψλ Νεπηαγσγείσλ είλαη επίζεο 

ηξηεηήο θαη επηιέγνληαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΠΤΠΔ), κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο δελ δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ Γηεπζπληψλ θαη Πξντζηακέλσλ ησλ 

άιισλ ζρνιείσλ (Τ.Α. Φ27/148/Γ1/ 160-1995, άξ.4). 

Ο λ.3966/2011 (ΦΔΚ118/ 20-5-2011,η.α΄) εηζάγεη λένπο ζεζκνχο ζηε ιεηηνπξγία θαη 

ηε δηνίθεζε ησλ λέσλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή 

Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ (Γ.Δ.Π.Π..), ην λέν θεληξηθφ, παληνδχλακν, 
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φξγαλν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα ηξηεηή ζεηεία. 

Γλσκνδνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο γηα ηνλ νξηζκφ ελφο ζρνιείνπ σο Π.Π.. 

Δπηιέγεη ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Π.Π.., ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν  

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηέρνπλ ζην ΔΠ.Δ.. Οξίδεη ην πιαίζην ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Π.Π. θαη απνθαζίδεη γηα ηα  

θξηηήξηα επηινγήο ησλ καζεηψλ ησλ Π.Π.., χζηεξα απφ γλψκε ησλ ΔΠ.Δ.. 

Δγθξίλεη ηηο απνθάζεηο ησλ ΔΠ.Δ.. γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νκίισλ θαη γηα ηελ θαη‟ 

εμαίξεζε εγγξαθή θαη θνίηεζε ζε Π.Π.. καζεηψλ κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο (λ.3966/2011, άξ.40). 

Σν Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην θαζνδεγεί ην ζρνιείν αιιά έρεη ξφιν 

πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ. Δίλαη πεληακειέο, κε ηξηεηή ζεηεία, θαη απνηειείηαη απφ 

έλα κέινο Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. Α.Δ.Η. ή εθπαηδεπηηθφ ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη δχν εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπ Π.Π.. (λ.3966/2011, άξ.41). 

πκπεξαζκαηηθά, ν ξφινο ηεο Δπνπηείαο, είηε σο Δπφπηεο είηε σο Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ήηαλ πάληα ε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ησλ Π.. θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε 

ην Παλεπηζηήκην. Οη Δπφπηεο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ θάζε Π.. θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο, απφ ηελ επνρή ηεο 

ίδξπζήο ηνπο κε ηνλ Δμαξρφπνπιν θαη ηνλ Γεικνχδν έσο ηνπο πην ζχγρξνλνπο 

Μπνπδάθε, Σεξδή, Καζζσηάθε, Παπαλανχκ.  

Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή είλαη πεξηζζφηεξν γξαθεηνθξαηηθή- δηνηθεηηθή, αλ θαη έρεη θαη 

παηδαγσγηθφ- θαζνδεγεηηθφ ξφιν. Ζ επηινγή ηνπ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, γίλεηαη 

απφ παξάγνληεο εθηφο Π.. (Κ..Τ..Π.Δ., Π.Τ..Π.Δ. Α.Π.Τ..ΠΔ.). Ο 

ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηεο Δπνπηείαο ζηελ επηινγή ηνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί πνιιέο 

θνξέο, αιιά θάζε θνξά ππνβαζκίδεηαη ή θαηαξγείηαη ζηελ ζπλέρεηα, φπσο θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.  

Σα Π.. αλήθνπλ δηνηθεηηθά είηε απεπζείαο ζην Τπνπξγείν (λ.4736/19929) είηε ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε (λ.3966/2011) είηε ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ 

ηνπο (λ.1566/1985). ήκεξα αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, 

παξάιιεια αλαθέξνληαη ζηνλ παξάιιειν κεραληζκφ ηεο Γ.Δ.Π.Π.., ελψ ζέκαηα 

πξνζσπηθνχ, επηινγήο ζηειερψλ θαη ιεηηνπξγίαο αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ ηνπηθή 

Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ην δαηδαιψδεο ζχζηεκα δηνίθεζεο δελ 

κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθφ.  
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7.1.3 Το διδακτικό προσωπικό 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ λ.4600/1930 ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ, 

επηιέγεηαη απφ ηνλ Δπφπηε θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ 

(λ.4600/1930 άξ.5,6). Έρεη εηδηθφ ππεξεζηαθφ θαζεζηψο θαη πξνάγεηαη, ηηκσξείηαη 

θαη απνιχεηαη κε πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε έγγξαθε 

γλσκνδφηεζε ηνπ Δπφπηε θαη ηνπ Γηεπζπληή (λ.4376/1929, άξ.3, 4§1).  

Σν σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Γπκλαζίνπ ήηαλ 18 ψξεο δηδαζθαιίαο (4600/1930 

άξ.2§2).  θαη πξνβιεπφηαλ επηκίζζην ίζν κε ην 1/3 ηνπ κηζζνχ. Οη δάζθαινη έπαηξλαλ 

σο  επηκίζζην ην 1/4 ηνπ κηζζνχ ηνπο (4376/1929 άξ.4§3,4). Σν 1938, ην επηκίζζην 

νξίζηεθε ζην 15% ηνπ κηζζνχ (Α.Ν.1297/1938, άξ.14) θαη αξγφηεξα θαηαξγήζεθε 

(Καηξακάδνο,1993). Ννκνζεηήζεθε εθπαηδεπηηθή άδεηα, εμάκελεο έσο εηήζηαο 

δηάξθεηαο, γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ κε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ» (λ.4376/1929, άξ.4§4). 

Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ κπνξνχζε λα ηξνπνπνηήζεη ην σξνιφγην, ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ηελ δηδαθηέα χιε κε έγθξηζε ηνπ Δπφπηε.  

Μεηά ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ ε δηνίθεζε θαη επίβιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία γίλεηαη απζηεξφηαηε. Σν  Β.Γ. 550/ 1935 

επηβάιεη ηνλ απφιπην έιεγρν απφ ηνλ Γηεπζπληή ζε φηη αθνξά ηε ζσκαηηθή 

θαηάζηαζε, επηκέιεηα, ηελ επζπλεηδεζία, ηελ επηζηεκνληθή θαη κεζνδηθή αξηηφηεηα, 

ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε αιιά θαη ηε «ελ ησ ζρνιείσ θαη ηῄ θνηλσλία» δηαγσγή 

θαη δξάζε ηνπ.  

Ζ Τ.Α  (ΦΔΚ96/ 1995 η.β΄) «Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ππαγσγή Πεηξακαηηθώλ 

ζρνιείσλ πξώελ Παηδαγσγηθώλ Αθαδεκηώλ ζηα Παηδ. Σκήκαηα Γεκ. Δθπ/ζεο θαη 

Νεπηαγσγώλ ησλ Α.Δ.Η.» πξνβιέπεη επηινγή θαη ζεηείεο γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ. Ζ επηινγή ηνπο γίλεηαη 

απφ ην ΚΤΠΔ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ (ΠΤΠΔ), κε βάζε 

ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, ηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν θαη ηελ έθζεζε ηνπ ρνιηθνχ 

πκβνχινπ, ελψ πξφηαζε κπνξεί λα θάλεη θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ ρνιείνπ.  

Με ηνλ λ.3966/2011 ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

επηιέγεηαη κε εηδηθφ ηξφπν. Κξηηήξηα επηινγήο είλαη νη ζπνπδέο θαη ε εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, κε βάζε αμηνινγηθέο εθζέζεηο, ηνπο 

πξνζσπηθνχο θαθέινπο ηνπο θαη απφ ηελ παξαηήξεζε ζηελ ηάμε απφ ηνπο νηθείνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε ηνπ 
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ππνςεθίνπ, φπσο αμηνινγείηαη θαηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο 

Γ.Δ.Π.Π..  

Σν δηδαθηηθφ θαη εξγαζηαθφ σξάξην φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Πξνηχπσλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ είλαη ην ίδην κε απηφ ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηαξγείηαη, 

δειαδή, ην πξνλφκην ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην λ.4600/1930, άξ.2§2). 

Αθφκα πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή εηδηθνχ επηδφκαηνο (λ.3966/2011, άξ.48§8). Σν 

επίδνκα απηφ πνηέ δελ θαηαβιήζεθε θαη, θαζψο ε ρψξα κπήθε ζηελ πεξηπέηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηήξεζεο θαη ησλ «κλεκνλίσλ», θαηαξγήζεθε.  

Πξνβιέπεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά δηεηία θαζψο θαη ζην ηέινο ηεο 

πεληαεηνχο ζεηείαο (λ.3966/2011, άξ.50§6). Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε δελ έγηλε νχηε 

ην 2015 νχηε ην 2017, φπσο ζα έπξεπε, θαη ην 2018, κε ηνλ λ.4530/2018 άξ.97, ε 

ζεηεία παξαηάζεθε γηα έλα έηνο.  

Γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πξνβιέπνληαη πάληα απμεκέλα πξνζφληα θαη ζπρλά 

θάπνηα πξνλφκηα, εξγαζηαθά θαη κηζζνινγηθά, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ησλ 

επηζπκεηψλ εθπαηδεπηηθψλ  ηα νπνία, πάληα, ζε θάπνηα επφκελε θάζε θαηαξγνχληαη. 

Σα Π.. ζα πξέπεη λα έρνπλ ξφιν θαη ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή κεζφδσλ δηνίθεζεο 

θαη δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ πξηλ ηελ γελίθεπζή ηνπο. Ζ επηηπρεκέλε δηαδηθαζία 

επηινγήο ζρνιείσλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ 2012-‟13 γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηε 

ζηειέρσζε ησλ Π.Π.. ην απνδεηθλχεη.  

7.1.4 Οι μαθητές των Πειραματικών Σχολείων 

χκθσλα κε ηνλ λ.4376/1929 άξ.8, νη καζεηέο αλά ηάμε ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία 

είλαη ηξηάληα, αξηζκφο πνπ ήηαλ, ην κηζφ ηνπ εζληθνχ κέζνπ φξνπ (Καηζίθαο & 

Θεξηαλφο, 2004, ζ.152). Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ γηα ην Γεκνηηθφ γηλφηαλ κε 

ςπρνινγηθά ηεζη, ελψ ε εηζαγσγή ζην Γπκλάζην κεηά απφ πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

εμεηάζεηο. Απφ ην 1949 θαζηεξψζεθε ε θιήξσζε ζην Πεηξακαηηθφ ρνιείν 

Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ. Με 

Τ.Α., ηνλ επηέκβξην ηνπ 1959, ε θιήξσζε ζα εθαξκνζηεί θαη ζην Γεκνηηθφ ηνπ 

Πεηξακαηηθνχ Αζήλαο θαη ζηα Πξφηππα ρνιεία ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ 

(Ξεξνηχξεο, 1982, ζ.184-186). Οη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ θνηηνχζαλ δσξεάλ ελψ γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ίζρπε ή εηζθνξά πνπ θαηέβαιαλ φινη νη καζεηέο ησλ 

δεκνζίσλ Γπκλαζίσλ. ην Γεκνηηθφ ππήξρε κηθηή θνίηεζε, ελψ ζηα Πεηξακαηηθά 

Γπκλάζηα θνηηνχζαλ κφλν αγφξηα.  
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Με ην Π.Γ. 497/1981, άξ.5§4, νξίδεηαη ίζε αλαινγία θχισλ ζηηο εγγξαθέο ησλ 

καζεηψλ. Γίδπκα αδέιθηα πνπ θιεξψλεηαη ην έλα  θαη παηδηά εθπαηδεπηηθψλ 

εγγξάθνληαη σο ππεξάξηζκα. ην Π.Γ. 498/1981 γίλεηαη αλαθνξά ζηα «Πεηξακαηηθά 

Νεπηαγσγεία ησλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ». Δγγξάθνληαη, κεηά 

απφ θιήξσζε ηα λήπηα απηά πνπ ζπκπιεξψλνπλ ειηθία 3 εηψλ θαη 6 κελψλ θαηά ηελ 

1
ε
 Οθησβξίνπ (Π.Γ. 498/1981, άξ.6§1). Ζ θνίηεζε ζηα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία 

είλαη δηεηήο (Π.Γ. 498/1981, άξ.3§3). 

Ζ Τ.Α. Φ27/148/Γ1/ 160-1995 (ΦΔΚ 96/1995 η.β΄), άξ.6§1, θαηάξγεζε ηελ δηάθξηζε 

θχινπ. Ζ θαζ‟ ππέξβαζε εγγξαθή καζεηψλ θαηαξγήζεθε κε ηελ Τ.Α. 

Φ27/803/Γ1/942 -21/9/1998 θαη ζην εμήο νη καζεηέο ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

εγγξάθνληαλ, κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηεο γεληθήο 

θιήξσζεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά ηάμε νξίζηεθε ζηνπο 25.  

Πξνβιέπεηαη εηδηθή θιήξσζε γηα αδέιθηα ήδε θνηηνχλησλ καζεηψλ ζε πνζνζηφ 

20%. 

Ζ θιήξσζε παξακέλεη σο ηξφπνο εηζαγσγήο ζηα Πξφηππα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία 

θαη Γεκνηηθά κε ηνλ λ.3966/2011 (άξ.44§3,6) θαη νξίδεηαη ίζνο αξηζκφο αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ. ηα Π.Π. Λχθεηα πξνβιέπνληαη εμεηάζεηο ή ηεζη δεμηνηήησλ, κε απφθαζε 

ηεο Γ.Δ.Π.Π., ε νπνία απνθαζίδεη θαη γηα ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ζηα Π.Π. Γπκλάζηα. 

Σειηθά εθαξκφζηεθαλ θαη ζηα Π.Π. Γπκλάζηα εμεηάζεηο. Δμεηάζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2013 θαη ην 2014 θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηνλ λ.4327/2015, 

αξ.11§5, επαλήιζε ε θιήξσζε γηα ηα Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα θαη νη 

εμεηάζεηο παξέκεηλαλ γηα ηα Πξφηππα.   

Ο ζεζκφο ησλ Οκίισλ δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά κε ζηφρν ηελ αξηζηεία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηώλ κε πςειέο καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο θαη ηαιέληα αιιά θαη καζεηώλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (λ.3966/2011, άξ.36§δ). Γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ 

πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία επηινγήο  πνπ απαηηεί ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δαζθάινπ γηα 

ην Γεκνηηθφ, ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ πληνληζηή ηνπ καζήκαηνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε γηα καζεηέο ησλ ΠΠ, ή ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ αξκφδηνπ ρνιηθνχ 

πκβνχινπ γηα ηνπο καζεηέο ησλ ππφινηπσλ ζρνιείσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή, ζηελ 

πξάμε, δελ εθαξκφζηεθε θαη ε εγγξαθή ζηνπο νκίινπο γίλεηαη κε απιή αίηεζε. 

Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ γηα ηα Πεηξακαηηθά Νεπηαγσγεία θαη ηα Γεκνηηθά γίλεηαη 

πάληα κε θιήξσζε. Γηα ηα Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ην εθθξεκέο ησλ 

εμσηεξηθψλ πηέζεσλ γηα ζρνιεία πςειψλ επηδφζεσλ θαη επηηπρηψλ απφ ηελ κηα θαη ην 

αίηεκα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ Π.. ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηεο 
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αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, παιηλδξνκεί αλάκεζα ζηελ 

επηινγή κε εμεηάζεηο θαη ηελ θιήξσζε. Αιιά αθφκα θαη κε ηελ θιήξσζε δχζθνιά 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, αθνχ είλαη ζαθέο φηη ππάξρεη 

έκκεζε θνηλσληθή επηινγή ησλ καζεηψλ (Μπνπδάθεο, 2010, ζ.80).  Σειηθά, ε 

ζεκεξηλή νινκψληεηα δηεπζέηεζε, ηνπ δηαρσξηζκνχ Πεηξακαηηθψλ κε εηζαγσγή κε 

θιήξσζε θαη Πξνηχπσλ κε εμεηάζεηο, λα είλαη ε πην ζσζηή γηα ηελ παξνχζα 

ζπγθπξία, αξθεί ζην κέιινλ λα γίλεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη λα πξνθχςνπλ ηα 

απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα. 
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7.2 Συγκριτικοί Πίνακες 

  Πίλαθαο 1: Κπξηόηεξε Ννκνζεζία Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ 
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7.3 Συμπεράσματα  

Ο λ.3966/2011 ήξζε λα εθζπγρξνλίζεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ Πεηξακαηηθψλ 

ρνιείσλ θαη λα ζέζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε λέα βάζε. Σν αίηεκα γηα Πξφηππα θαη 

Πεηξακαηηθά ρνιεία εληζρχεηαη ζε έληαζε, εμαηηίαο ηεο θνηλσληθήο πίεζεο γηα ζρνιεία 

κε εηδηθέο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο (πξαγκαηηθέο ή θεκνινγνχκελεο), απφ ηα κεζαία 

θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αλαγθάδνληαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα ζεσξνχκελα «θαιά» ηδησηηθά ζρνιεία θαη αλαδεηνχλ ην, θαηά ηε 

γλψκε ηνπο, αληίζηνηρν ζην δεκφζην ζρνιείν. Έληνλε είλαη ε απαίηεζε ηνπο γηα «θαιά» 

δεκφζηα ζρνιεία θαη αλαβίσζε ησλ παιηψλ Πξνηχπσλ κε πνιιαπιά θίιηξα επηινγήο θαη 

εμεηάζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξφζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

γηα αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ ν Σχπνο θαηαθιχζηεθε 

απφ ηίηινπο φπσο «Δπαλέξρνληαη ηα Πξόηππα-Πεηξακαηηθά ζρνιεία» ή «Αλαβηώλνπλ ηα 

Πεηξακαηηθά ρνιεία» θαη κε θείκελα πνπ, νχηε ιίγν νχηε πνιχ, δηαθαηλφηαλ φηη ζθνπφο 

ηνπο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ δεκφζηα ζρνιεία πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα 

«δηαθεθξηκέλα» ηδησηηθά.  

Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα ζρνιείν πνπ αληί λα δεκηνπξγεί άξηζηνπο καζεηέο, ηνπο επηιέγεη 

κε ζπλερείο εμεηάζεηο, δεκηνπξγψληαο γη‟ απηνχο έλα πιαζκαηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη νδεγψληαο έηζη ζηελ ζρνιηθή επηηπρία ζαλ απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία κε 

ζηφρεπζε ζηελ επηινγή θαη φρη ζηελ εθπαίδεπζε.  

Αληίζεηα, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, δηα ηεο πλφδνπ ησλ Πξνέδξσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ (Θεζζαινλίθε, 5&6/2/2011), πξνηείλεη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ ηα Πεηξακαηηθά 

ρνιεία θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά εξγαζηήξηα κε καζεηηθφ 

δπλακηθφ αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ησλ ζρνιείσλ φιεο ηεο ρψξαο, 

ψζηε πνξίζκαηα απφ ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη, λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

ζχλνιν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Σν δεηνχκελν είλαη ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία λα πινπνηνχλ ζήκεξα ην απξηαλφ ζρνιείν. 

Φπζηθά, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο νκνηνκνξθίαο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα. Αληίζεηα, ζα πξέπεη θάζε έλα απφ απηά, κε ηε βνήζεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ζην νπνίν αλήθεη, λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα δηακνξθψλεη ην δηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη 

θαηεχζπλζε. Έηζη ζα έρνπκε Πεηξακαηηθά ρνιεία πνπ ζα δίλνπλ έκθαζε ζηηο Νέεο 

ηερλνινγίεο, ζηηο Ξέλεο Γιψζζεο, ζηα Μαζεκαηηθά, ζηελ δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο 
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Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο, ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο αιιά θαη ζηα Δηθαζηηθά, ηε Μνπζηθή, 

ηνλ Αζιεηηζκφ. Καη αθφκα, ζρνιεία πνπ ζα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο ή ηεο ζρνιηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη 

ζα πξνσζήζνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ή ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζπλχπαξμε. Πνχ αιινχ 

ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί ε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ αλαπεξίεο θαη εηδηθέο αλάγθεο θαη, 

αθνχ αμηνινγεζεί, λα γεληθεπηεί;  

Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζέκαηα παξαπέξα έξεπλαο, σο πξνο ηηο 

πθηζηάκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ, 

ηηο απφςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ηα δηεζλή πξφηππα θαη πξαθηηθέο.

Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ δελ είλαη ηζνπεδσηηθή, νχηε 

αδηαθνξεί γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ μερσξηζηά ηαιέληα ή δπλαηφηεηεο. Αληίζεηα 

ζηνρεχεη ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα επηηξέςεη «ζε όια ηα ινπινύδηα λα 

αλζίζνπλ». Γηαηί … 

«Σν γλήζην δεκνθξαηηθό θαζεζηώο, δελ πξννξίδεηαη νύηε ζπκθέξνλ έρεη λα ζπκπηέζεη θαη λα 

πλίμεη, αιιά λ’ απειεπζεξώζεη θαη λ’ αλαθηεξώζεη ηα εθιεθηά άηνκα, ηηο εμέρνπζεο 

πξνζσπηθέο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θνηλσληθό ζώκα.  

Ζ δέζκεπζε θαη ν πεξηνξηζκόο έξρεηαη θαηόπη, ζε κηαλ άιιε πεξηνρή ζπλζεθώλ ηνπ 

ζπιινγηθνύ βίνπ: ε Γεκνθξαηία δελ αλέρεηαη ην «πξνλόκην» ησλ νιίγσλ όηαλ ηνύην αλαηξεί 

ηελ αδακάληηλε αξρή ηεο: ίζες εσκαιρίες για όλοσς». 

Δ. Π. Παπαλνχηζνο, Αγώλεο θαη αγσλία γηα ηελ Παηδεία, Αζήλα, 1965 
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Πίλαθαο 8, Παξάξηεκα: Υξνλνινγηθόο Πίλαθαο Ννκνζεζίαο ησλ Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ ζηελ Διιάδα 

 

ΔΣΟ 

ΚΤΒΔΡΝΗΗ- 

ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑ 

1914 

Κπβέξλεζε 

Βεληδέινπ 

Τπ. Παηδείαο  

Η. Σζηξηκψθνο 

Βαζηιηθό Γηάηαγκα (ΦΔΚ. 334/18-11-1914), 

«Πεξί πξνζαξηήζεσο πξνηύπσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ εηο δηδαζθαιεία 

ηηλά ηνπ θξάηνπο» 

1929 

Κπβέξλεζε 

Βεληδέινπ 

Τπ. Παηδείαο  

Κ. Γνληηθαο 

Νόκνο 4397/1929, 

«Πεξί ηνηρεηώδνποΔθπαηδεύζεσο» 
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Κπβέξλεζε 

Βεληδέινπ 

Τπ. Παηδείαο  

Κ. Γνληηθαο 

Νόκνο 4373/1929, 

«Πεξί δηαξξπζκίζεσο ησλ ζρνιείσλ ηεο Μέζεο Δθπαηδεύζεσο» 
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Κπβέξλεζε 

Βεληδέινπ 

Τπ. Παηδείαο  
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Γ. Παπαλδξένπ 
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Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο ηνπ λόκνπ 4376/1929 «Πεξί 

ηδξύζεσο πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ ελ ηνηο Παλεπηζηεκίνηο Αζελώλ θαη 

Θεζζαινλίθεο» 

1933 

Κπβέξλεζε Παλαγή 

Σζαιδάξε  

Τπ. Παηδείαο 

Θ. Σνπξθνβαζίιεο 

Νόκνο 5802/1933 (ΦΔΚ. 286/29-9-1933), 

«Πεξί Ηδξύζεσο Παηδαγσγηθώλ Αθαδεκηώλ» 
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Κπβέξλεζε 

Κνλδχιε 

Τπ. Παηδείαο 

Θ. Σνπξθνβαζίιεο 

Βαζηιηθό Γηάηαγκα (ΦΔΚ 550/14-11-1935), 

«Πεξί εθηειέζεσο ησλ λόκσλ 4375, 4600 πεξί ηδξύζεσο Πεξακ. 

ρνιείσλ ελ ηνηο Παλεπηζηεκίνηο…. θαη 6379 … πεξί δηνηθήζεσο ηεο 

εθπαηδεύζεσο….» 
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Κπβέξλεζε 
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Θ.Σνπξθνβαζίιεο 

Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα (ΦΔΚ 519-2/11/1935), 

"Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο εθπαηδεπηηθώλ θηι λόκσλ" 
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Γηθηαηνξία Μεηαμά 

Τπ. Παηδείαο  

Κ. Γεσξγαθφπνπινο 

Αλαγθαζηηθόο Νόκνο 770/1937 (ΦΔΚ 263/13-7-1937), «Πεξί ησλ 

ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαηδεύζεσο» 

1938 

Γηθηαηνξία Μεηαμά 

Τπ. Παηδείαο  

Κ. Γεσξγαθφπνπινο 

Αλαγθαζηηθόο Νόκνο 952/1937 (ΦΔΚ 469/19-10-1937), «Πεξί 

ηδξύζεσο νξγαληζκνύ πξνο έθδνζηλ ζρνιηθώλ θηι βηβιίσλ» 
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1938 

Γηθηαηνξία Μεηαμά 

Τπ. Παηδείαο  

Κ. Γεσξγαθφπνπινο 

Αλαγθαζηηθόο Ννκόο 1297/1938 (ΦΔΚ 251/6-7-1938), «Πεξί 

ζπκπιεξώζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο εθπαηδεπηηθώλ ηηλώλ Νόκσλ». 

1939 

Γηθηαηνξία Μεηαμά 

Τπ. Παηδείαο  

Η. Μεηαμάο 

Αλαγθαζηηθόο Νόκνο 1849/1939 (ΦΔΚ 300/25-7-1939), «Πεξί ησλ 

ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαηδεύζεσο» 

1939 

Γηθηαηνξία Μεηαμά 

Τπ. Παηδείαο  

Η. Μεηαμάο 

Αλαγθαζηηθόο Νόκνο 1800/1939 (ΦΔΚ 244/17-7-1939), «Πεξί 

Αζηηθώλ ρνιείσλ ακθνηέξσλ ησλ θύισλ» 

1939 

Γηθηαηνξία Μεηαμά 

Τπ. Παηδείαο  

Η. Μεηαμάο 

Αλαγθαζηηθόο Νόκνο 1849/1939 (ΦΔΚ 300/25-7-1939), «Πεξί ησλ 

ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαηδεύζεσο» 

1964 

Κπβέξλεζε  

Γ. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο  

Γ. Παπαλδξένπ  

Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα 4425/1964 (ΦΔΚ 216/11-11-1964), «Πεξί 

ηδξύζεσο Παλεπηζηεκίνπ ελ Πάηξαηο» 

1964 

Κπβέξλεζε  

Γ. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο  

Γ. Παπαλδξένπ 

Νόκνο 4376/1964 (ΦΔΚ 182/24-10-1964), «Πεξί νξγαλώζεσο θαη 

δηνηθήζεσο ηεο γεληθήο (ηνηρεηώδνπο θαη Μέζεο) εθπαηδεύζεσο» 

1967 
Γηθηαηνξία 1967-1974 

 

Αλαγθαζηηθόο Ννκόο 129/1967 (ΦΔΚ 1663/25-9-1967), «Πεξί 

νξγαλώζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο γεληθήο Δθπαηδεύζεσο θαη άιισλ ηηλώλ 

δηαηάμεσλ» 

1976 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

Τπ. Παηδείαο 

 Γ. Ράιιεο 

Νόκνο 309/1976, (ΦΔΚ 100/30-4-1976), «Πεξί νξγαλώζεσο θαη 

δηνηθήζεσο ηεο γεληθήο εθπαηδεύζεσο» 

1977 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

Τπ. Παηδείαο  

Γ. Ράιιεο 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 483/1977 (ΦΔΚ 149/ 01-06-1977 Σρ. Α΄), «Πεξί 

νξγαλώζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ δεκόζηαο θαη 

ηδησηηθήο εθπαηδεύζεσο » 

1977 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

Τπ. Παηδείαο  

Γ. Ράιιεο 

Πξνεδξηθό δηάηαγκα 484/1977 (ΦΔΚ 149/1-6-1977 Α'), «Πεξί 

Οξγαλώζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ 

Νεπηαγσγείσλ» 

1977 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

Τπ. Παηδείαο  

Γ. Ράιιεο 

Νόκνο 576/1977 (ΦΔΚ 102/13-04-1977 η.Α΄), «Πεξί νξγαλώζεσο θαη 

δηνηθήζεσο ηεο κέζεο θαη αλσηέξαο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

εθπαηδεύζεσο» 

1977 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

Τπ. Παηδείαο 

 Γ. Ράιιεο 

Νόκνο 682/1977 (ΦΔΚ 244/01-09-1977 η.Α΄), «Πεξί ηδησηηθώλ 

ζρνιείσλ γεληθήο εθπαηδεύζεσο θαη ζρνιηθώλ νηθνηξνθείσλ» 

1977 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

Τπ. Παηδείαο  

Γ. Ράιιεο 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 15/1977 (ΦΔΚ 9/14-01-1977 η.Α΄), «Πεξί 

ζπζηάζεσο θαη ζπλζέζεσο ππεξεζηαθώλ θαη πεηζαξρηθώλ ζπκβνπιίσλ 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο γεληθήο εθπαηδεύζεσο». 
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1978 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

Τπ. Παηδείαο  

Η. Βαξβηηζηψηεο 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 627/1978 (ΦΔΚ 135/30-8-1978), «Πεξί 

ηδξύζεσο θαη πξναγσγήο δεκνηηθώλ ρνιείσλ» 

1978 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

Τπ. Παηδείαο  

Η. Βαξβηηζηψηεο 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 631/1978 (ΦΔΚ 138/4-9-1978), «Πεξί ηδξύζεσο 

κεηθηνύ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ εηο ην Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ θαη ζπζηάζεσο ζέζεσλ Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Μέζεο 

Δθπαηδεύζεσο θαη Λπθεηάξρνπ» 

1981 

Κπβέξλεζε 

Γ. Ράιιε 

Τπ. Παηδείαο 

Β. Κνληνγηαλλφπνπινο 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 497/1981 (ΦΔΚ 134 - 25.05.1981 Σρ. Α΄), 

«Πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξώζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ 

ηνπ Π.Γ. 483/1977 (ΦΔΚ 149/ 01-06-1977 Σρ. Α΄) «Πεξί νξγαλώζεσο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο 

εθπαηδεύζεσο » 

1981 

Κπβέξλεζε 

Γ. Ράιιε 

Τπ. Παηδείαο 

Β. Κνληνγηαλλφπνπινο 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 498/1981 (ΦΔΚ 134 - 25.05.1981 Σρ. Α΄), 

«Πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξώζεσο θαη αληηθαηαζηάζεσο δηαηάμεσλ 

ηνπ Π.Γ. 484/1977( ΦΔΚ 149 - 01.06.1977 Σρ. Α΄) «Πεξί νξγαλώζεσο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ λεπηαγσγείσλ» 

1982 

Κπβέξλεζε  

Α. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο 

Απ. Καθιακάλεο 

Νόκνο 1268/1982, (ΦΔΚ 87-16.07.1982), «Γηα Σε Γνκή θαη Λεηηνπξγία 

ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ» 

1982 

Κπβέξλεζε 

 Α. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο 

Απ. Καθιακάλεο 

Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 582, (ΦΔΚ 106- 31.08.1982), «Ίδξπζε 

εκεξήζησλ ιπθείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζύζηαζε ζέζεσλ 

ιπθεηαξρώλ- δηεπζπληώλ» 

1982 

Κπβέξλεζε  

Α. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο 

Απ. Καθιακάλεο 

Νόκνο 1304/1982, (ΦΔΚ 144-07.12.1982), «Γηα ηελ Δπηζηεκνληθή 

Παηδαγσγηθή Καζνδήγεζε θαη ηε Γηνίθεζε ζηε Γεληθή θαη ηε Μέζε 

Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1983 

Κπβέξλεζε  

Α. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο 

Απ. Καθιακάλεο 

Νόκνο 1404/1983, (ΦΔΚ 73-24.11.1983), «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ησλ 

Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ» 

1985 

Κπβέξλεζε  

Α. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο 

Απ. Καθιακάλεο 

Νόκνο 1566/1985, (ΦΔΚ 167-30.09.1985), «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1988 

Κπβέξλεζε  

Α. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο 

Αληψλεο Σξίηζεο 

Τπνπξγηθή Απόθαζε Γ/5716/15.4.1988- (ΦΔΚ 217/Β/21.4.1988), 

«Ρύζκηζε ζεκάησλ επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο δηεπζπληώλ θαη 

ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο» 

1995 

Κπβέξλεζε 

Κ. εκίηε 

Τπ. Παηδείαο 

Γ. Παπαλδξένπ 

Τπνπξγηθή Απόθαζε Φ27/148/Γ1/160 -14/2/1995 (ΦΔΚ 96/1995 η. 

β΄), «Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ππαγσγή Πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ 

πξώελ Παηδαγσγηθώλ Αθαδεκηώλ ζηα Παηδ. Σκήκαηα Γεκ. 

Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγώλ ησλ Α.Δ.Η.» 
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1997 

Κπβέξλεζε 

Κ. εκίηε 

Τπ. Παηδείαο 

Γ. Αξζέλεο 

Νόκνο 2525/1997 (ΦΔΚ 188/23-9-1997, η. Α΄), «Δληαίν Λύθεην, 

πξόζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1998 

Κπβέξλεζε 

Κ. εκίηε 

Τπ. Παηδείαο 

Γ. Αξζέλεο 

Τπνπξγηθή Απόθαζε Φ27/803/Γ1/942 -21/9/1998 (ΦΔΚ 1031/1998 

η. β΄), «Αξηζκόο καζεηώλ θαηά ηάμε ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία» 

2003 

Κπβέξλεζε 

Κ. εκίηε 

Τπ. Παηδείαο 

Π. Δπζπκίνπ 

Νόκνο 3194/2003 (ΦΔΚ 267/ 20.11.2003 η.α΄), «Ρύζκηζε 

εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2005 

Κπβέξλεζε 

Κ. Καξακαλιή 

(Νεφηεξνπ) 

Τπ. Παηδείαο 

Μ. Γηαλλάθνπ 

Τπνπξγηθή Απόθαζε Φ51/603/97285/Α1 (ΦΔΚ 1394/2005 η. β΄), 

«Οξηζκόο 28 Πεηξακαηηθώλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ» 

2011 

Κπβέξλεζε 

Γ. Α. Παπαλδξένπ 

Τπ. Παηδείαο 

Αλ.Γηακαληνπνχινπ 

Νόκνο 3966/2011 (ΦΔΚ 118/24-5-2011 η.α΄), «Θεζκηθό πιαίζην ησλ 

Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη 

Δθδόζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

2015 

Κπβέξλεζε Αι. Σζίπξα 

Τπ. Παηδείαο  

Αξ. Μπαιηάο 

Νόκνο 4327/2015 (ΦΔΚ 50/ 14-5-2015 η/α΄) Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα,Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

2018 

Κπβέξλεζε Αι. Σζίπξα 

Τπ. Παηδείαο  

Κ. Γαβξφγινπ 

 

Νόμος 4530/2018 (ΦΕΚ  59/30-3-2018 τ.α΄) Ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταφορών και άλλες διατάξεις 
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Πίλαθαο 9, Παξάξηεκα: Η κεηαξξύζκηζε Βεληδέινπ (1929-1932) 

 

 

 

 

Ο λόκνο 4376/1929 (ΦΔΚ A΄ 300/21-8-1929) «Πεξί ηδξχζεσο πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ελ ηνηο 

Παλεπηζηεκίνηο Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο»  

Ο λόκνο 4600/1930 (ΦΔΚ Α΄ 149/19-5-1930) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ λφκνπ 4276» 

Σν θνηλσληθνπνιηηηθό 

πιαίζην 

 Κπβέξλεζε Βεληδέινπ. Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο παξαγσγηθήο δνκήο.  

 Πξνζθπγηθφ πξφβιεκα 

 Γηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε  

 Γηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κ.Κ.Δ-«θάληαζκα ηνπ θνκκνπληζκνχ» 

αλεζπρεί ηελ αζηηθή ηάμε 

Η εθπαηδεπηηθή  

πνιηηηθή 

 Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο 

 Νεσηεξηζηηθφ παηδαγσγηθφ-δηδαθηηθφ πιαίζην- ρνιείν Δξγαζίαο 

 Σερληθν-επαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε  

θνπόοησλ Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

 Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ Β΄βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

 «ζεξαπεία ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο» 

Δπνπηεία- Γηεύζπλζε – 

Θεζκνί δηνίθεζεο 

Δπόπηεο 

 Σαθηηθφο θαζεγεηήο ηεο Παηδαγσγηθήο κε ξφιν ηε ζχλδεζε κε 

Παλεπηζηήκην θαη έιεγρνο ηνπ ρνιείνπ 

 Αθξηβήο δηθαηνδνζία κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

 Ρφινο ζηε δηακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο 

Γηεπζπληήο 

 Δληαία Γηεχζπλζε  

Καζήθνληα Γεληθνχ Δπηζεσξεηή θαη Δπηζεσξεηή Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζε 

ύιινγνο Γηδαζθόλησλ  

 Μεηαβνιή ηνπ σξνινγίνπ- αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο- δηάηαμεο ηεο 

χιεο «ράξελ πεηξακαηηζκνύ» 

Γηδαθηηθό  

πξνζσπηθό 

 Δηδηθφ εξγαζηαθφ θαζεζηψο (ακνηβή, σξάξην, εθπαηδεπηηθή άδεηα, 

κεηαζέζεηο) 

 Δπηιέγεηαη απφ Δπφπηε θαη Γηεπζπληή 

Οη καζεηέο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ 

 Πξνλνκηαθφο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε (30) 

 Γεκνηηθφ: είθνζη αγφξηα θαη δέθα θνξίηζηα αλά ηάμε 

 Γπκλάζην: κφλν αγφξηα 

 Δπηινγή ησλ καζεηψλ:  

o Γεκνηηθφ- ςπρνινγηθά ηεζη 

o Γπκλάζην- πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο 
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Πίλαθαο 10, Παξάξηεκα: πκπιεξώζεηο- ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4376/1929 (1935) 

  

Σν Βαζηιηθό Γηάηαγκα (ΦΔΚ 550/1935(4) /14-11-1935)  

«Πεξί εθηειέζεσο ησλ λφκσλ 4376, 4600 πεξί ηδξχζεσο Πεηξακ. ρνιείσλ ελ ηνηο Παλεπηζηεκίνηο…. θαη 

6379 … πεξί δηνηθήζεσο ηεο εθπαηδεχζεσο….» 

Σν θνηλσληθνπνιηηηθό 

πιαίζην 

 Πηψρεπζε ηεο νηθνλνκίαο. Παξαίηεζε Βεληδέινπ 

 Αιιεπάιιεια πξαμηθνπήκαηα 

 Κνλδχιεο αλαηξέπεη Κπβέξλεζε Σζαιδάξε 

 Παιηλφξζσζεο ηεο Μνλαξρίαο 

Η εθπαηδεπηηθή  

πνιηηηθή 

 Δμνπδεηέξσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη επηζηξνθή ζην παιηφ πλεχκα 

 Γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε θαη ζπγθεληξσηηζκφο 

θνπόοησλ 

Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

πσο νξίδεηαη απφ λ.4376/1929 θαη 4600/1930 

Δπνπηεία- Γηεύζπλζε – 

Θεζκνί δηνίθεζεο 

 Ζ εμνπζία ηνπ Δπφπηε πεξηνξίδεηαη ζε απνιχησο παηδαγσγηθά ζέκαηα-

κεησκέλνο ξφινο 

 Γηνηθεηηθή παληνδπλακία ηνπ Γηεπζπληή  

 χιινγνο Γηδαζθφλησλ: εθηειεζηηθφ φξγαλν, απζηεξά επηηεξνχκελν θαη 

ζπλερψο αμηνινγνχκελν θαη θξηλφκελν.  

Γηδαθηηθό  

πξνζσπηθό 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ 

 Δπίβιεςε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο 

 Απφιπηνο έιεγρνο απφ Γηεπζπληή ζε φηη αθνξά ηελ ζσκαηηθή θαηάζηαζε, 

επηκέιεηα, ηελ επζπλεηδεζία, ηελ επηζηεκνληθή θαη κεζνδηθή αξηηφηεηα, ηελ 

παηδαγσγηθή θαηάξηηζε αιιά θαη ηε «ελ ησ ζρνιείσ θαη ηῄ θνηλσλία» 

δηαγσγή θαη δξάζε ηνπ 

Οη καζεηέο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

πσο νξίδεηαη απφ λ.4376/1929 θαη 4600/1930 

Πξαθηηθέο αζθήζεηο 

 Τπνρξέσζε θνίηεζεο ζηνπο πηπρηνχρνπο Φηινζνθηθήο- Θενινγηθήο ρνιήο 

θαη ρνιήο Φπζηθψλ θαη Μαζεκαηηθψλ πνπ ζα εξγαζηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί 

 Ζ απαγφξεπζε δηνξηζκνχ θαζεγεηή ρσξίο ην παηδαγσγηθφ πηπρίν αίξεηαη 

 Λήςε παηδαγσγηθνχ πηπρίνπ θαη κεηά ην δηνξηζκφ κε ρνξήγεζε 

εθπαηδεπηηθήο άδεηαο «κεηά πιήξσλ απνδνρώλ» 
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Πίλαθαο 11, Παξάξηεκα: πκπιεξώζεηο- ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4376/1929 (1977-‘81) 

Ο λ.309/1976 (ΦΔΚ100/3-4-1976)  

«Πεξί νξγαλψζεσο θαη δηνηθήζεσο ηεο γεληθήο εθπαηδεχζεσο» 

Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα  

483/1977«Πεξί Οξγαλώζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Γεκνζίαο θαη Ηδησηηθήο 

Δθπαηδεύζεσο»& 

484/1977«Πεξί Οξγαλώζεσο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ Νεπηαγσγείσλ» θαη  

497 & 498/1981 πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλπαξαπάλσ 

Σν 

θνηλσληθνπνιηηηθό 

πιαίζην 

 Πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο  

 Κπβέξλεζε Κ. Καξακαλιή  

 Καζηέξσζε αβαζίιεπηεο Γεκνθξαηίαο 

 Καηαιπηηθέο αιιαγέο ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν 

 Έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ 

Η εθπαηδεπηηθή  

πνιηηηθή 

 Καηνρχξσζε ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο Απαιείθε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ηνπ 1911, πνπ θαηνρχξσλε ηελ θαζαξεχνπζα σο 

επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο 

 Δπαλαθνξά ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο 

 Πξνσζείηαη ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ δπν θχισλ 

θνπόο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

πσο νξίδεηαη απφ λ.4376/1929 θαη 4600/1930 

Δπνπηεία- Γηεύζπλζε 

– Θεζκνί δηνίθεζεο 
πσο νξίδεηαη απφ λ.4376/1929 θαη 4600/1930 

Γηδαθηηθό  

πξνζσπηθό 
Κακία κεηαβνιή  

Οη καζεηέο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

 Οινέλα θαη απμαλφκελε πίεζε απφ γνλείο ηνπ «αλεξρφκελνπ θνηλσληθνχ 

κεζνζηξψκαηνο» 

 Πεηξακαηηθά ρνιεία θαη Νεπηαγσγεία δελ έρνπλ ζρνιηθή πεξηθέξεηα 

 Ρχζκηζε ησλ εγγξαθψλ ησλ καζεηψλ. Δηζαγσγή κε θιήξσζε 

 Ίζε αλαινγία θχισλ ζηηο εγγξαθέο  
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Πίλαθαο 12, Παξάξηεκα: Η κεηαξξύζκηζε ηνπ 1985 

Ο λόκνο 1566/1985 (ΦΔΚ 167/1985) 

«Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Οη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Φ27/148/Γ1/160 -14/2/1995 (ΦΔΚ96/1995 η. β΄) 

«Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη ππαγσγή Πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ πξώελ Παηδαγσγηθώλ Αθαδεκηώλ ζηα Παηδ. Σκήκαηα 

Γεκ. Δθπ/ζεο θαη Νεπηαγσγώλ ησλ Α.Δ.Η.» 

 θαη Φ27/803/Γ1/942 -21/9/1998 (ΦΔΚ 1031/1998 η. β΄) «Αξηζκφο καζεηψλ θαηά  

ηάμε ζηα Πεηξακαηηθά ρνιεία» 

Σν 

θνηλσληθνπνιηηηθό 

πιαίζην 

 εκαληηθέο πνιηηηθέο κεηαβνιέο 

 Κπβέξλεζε Α. Παπαλδξένπ- ΠΑΟΚ 

 Δλίζρπζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο 

 Αιιαγέο ζην ζεζκηθφ- θνηλσληθφ πιαίζην 

 Μεηά ηελ έληαμε ζηελ ΔΟΚ-Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα 

(ΜΟΠ) θαη Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο (ΚΠ)- ζεκαληηθνί νηθνλνκηθνί πφξνη 

 «Ηδενινγία ηεο αιιαγήο»- ξηδνζπαζηηθά αηηήκαηα 

Η εθπαηδεπηηθή  

πνιηηηθή 

 Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976- 77 δελ αλαηξέπεηαη 

 «Δθδεκνθξαηηζκφο» ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Καηάξγεζε ηνπ Δπηζεσξεηή θαη ζεζκνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ρνιηθνχ 

πκβνχινπ  

 Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη έθδνζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

 Ίδξπζε παλεπηζηεκηαθψλ Παηδ. Σκεκάησλ 4εηνχο θνίηεζεο - Ίδξπζε ΣΔΗ 

 Γηνίθεζε Παλεπηζηεκίσλ κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπκκεηνρή ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο 

θνπόο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ Α.Δ.Ι 

 Ζ πξναγσγή ηεο παηδαγσγηθήο έξεπλαο  

 Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Πεηξακαηηθά ρνιεία ησλ ΠΔΚ 

 Ζ πξαθηηθή παηδαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Ζ πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

 Ζ πεηξακαηηθή ρξήζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ, νπηηθναθνπζηηθψλ θ.α. κέζσλ 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο» 

Δπνπηεία- Γηεύζπλζε 

– Θεζκνί δηνίθεζεο 

Δπνπηηθό πκβνύιην: Σξία κέιε ΓΔΠ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δηδηθφηεηαο ησλ 

Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο. Οξίδνληαη Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο κε αληηθείκελν: 

 Δπηζηεκνληθή έξεπλα 

 Πξαθηηθέο αζθήζεηο θνηηεηψλ  

 χλδεζε κε Παλ/κην 

 Γηνηθεηηθέο θαη αμηνινγηθέο αξκνδηφηεηεο 

ρνιηθόο ύκβνπινο: θνξέαο ακθίδξνκεο ελεκέξσζεο θαη κεηαθνξάο γλψζεσλ, 

κε ηα ππφινηπα ζρνιεία.  

πληνληζηήο Γ/ληήο- Αλεμάξηεηεο ρνιηθέο Μνλάδεο κε Γηεπζπληέο – 

Πξντζηάκελνπο 

Δληαίνο ύιινγνο Γηδαζθόλησλ- χιινγνη δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

Γηδαθηηθό  

πξνζσπηθό 

 Δπηιέγεηαη κε εηδηθφ ηξφπν απφ ην ΚΤΠΔ 

 Σξηεηήο ζεηεία κε επαλάθξηζε 
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 Αμηνιφγεζε απφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην, ρνιηθφ χκβνπιν, Δπνπηηθφ 

πκβνχιην, ΚΤΠΔ 

Οη καζεηέο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

 Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο 

 Υσξίο δηάθξηζε θχιινπ 

 Δγγξαθή κε θιήξσζε απφ ηξηκειή επηηξνπή γνλέσλ 

 Δηδηθή Κιήξσζε γηα αδέιθηα καζεηψλ θαη παηδηά εθπαηδεπηηθψλ (20% ησλ 

ζέζεσλ) 

 Έσο 25 καζεηέο αλά ηάμε 
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Πίλαθαο 13 , Παξάξηεκα: Σν λέν ζεζκηθό πιαίζην  (2011) 

Ο λόκνο 3966/2011 «Θεζκηθό πιαίζην ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνύηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ θαη Δθδόζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

Σν θνηλσληθνπνιηηηθό 

πιαίζην 

 Κπβέξλεζε Γ. Α. Παπαλδξένπ  

 Άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε- θίλδπλνο ρξενθνπίαο 

 Οηθνλνκηθφο έιεγρνο απφ ΓΝΣ, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ΔΔ- 

δαλεηαθέο ζπκβάζεηο  

 Λατθή δπζαξέζθεηα γηα ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο θαη ηελ αζπλέπεηα 

πξνεθινγηθψλ εμαγγειηψλ 

 Παξαίηεζε θπβέξλεζεο Παπαλδξένπ- θπβέξλεζε πλεξγαζίαο ππφ Λ. 

Παπαδήκν 

Η εθπαηδεπηηθή  

πνιηηηθή 

 Τπ. Παηδείαο: Ά. Γηακαληνπνχινπ 

 πλέλσζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 λ.4009/2011 γηα ηα ΑΔΗ 

 Δληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζε 800 Γεκ. ρνιεία 

 Καηάξγεζε ησλ νινήκεξσλ ηκεκάησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ 

 Καηάξγεζε ηεο Πξφζζεηεο ηήξημεο  

 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ πξνο ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο  

 Διιεηκκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ 

θνπόο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

 Δθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ  

 Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη δνθηκή λέσλ κεζφδσλ θαη κέζσλ δηδαζθαιίαο 

 Δθπαίδεπζε καζεηψλ κε πςειέο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ηαιέληα- 

ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο αξηζηείαο κέζσ ιεηηνπξγίαο νκίισλ 

Δπνπηεία- Γηεύζπλζε 

– Θεζκνί δηνίθεζεο 

 πγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο  

 Δζληθφ επίπεδν: Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ 

 ρνιηθήο κνλάδα: Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ πκβνχιην 

 χιινγνο Γηδαζθφλησλ κε πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο 

 Παλεπηζηήκηα ζπλδένληαη κε ΠΠ ρσξίο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο 

 Σα ΠΠ ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

 Γηεπζπληήο ηνπ Π.Π..- ηεηξαεηή ζεηεία- επηιέγεηαη θαη αμηνινγείηαη αλά 

δηεηία απφ Γ.Δ.Π.Π. 

 Τπνδηεπζπληήο ηνπ Π.Π.. επηιέγεηαη απφ ΔΠ.Δ..- αμηνινγείηαη αλά δηεηία 

απφ Γ.Δ.Π.Π. 

 Γηνηθεηηθφ- ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ: Φπρνιφγνο, δχν δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη, επηζηάηεο 

Γηδαθηηθό  

πξνζσπηθό 

 πλερήο θαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε 

 Δπηινγή κε εηδηθφ ηξφπν- πεληαεηήο ζεηεία  

 Με ζεηηθή αμηνιφγεζε απφ ην Δ.ΠΔ.. αλαλέσζε ηεο ζεηείαο κία αθφκε 

πεληαεηία 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ δελ κεηαηίζεληαη 

νχηε απνζπψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο ζεηείαο 

 Αμηνιφγεζε απφ ην ΔΠ.Δ.. αλά δηεηία, 

Οη καζεηέο ησλ 

Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείσλ 

 Δγγξαθή ζηα Π. Π. Νεπηαγσγεία θαη Γεκνηηθά κε θιήξσζε 

 Δγγξαθή ζε Π.Π. Γπκλάζην κε βάζε πξνυπνζέζεηο κε απφθαζε ηεο 

Γ.Δ.Π.Π.., χζηεξα απφ πξφηαζε ΔΠ.Δ.. 
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 Δηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε Π.Π. Λχθεην γίλεηαη χζηεξα απφ εμεηάζεηο ή 

δνθηκαζία (ηεζη) δεμηνηήησλ, κε απφθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π.., χζηεξα απφ 

πξφηαζε ΔΠ.Δ.. 

 Δγγξαθή θαη θνίηεζε καζεηψλ κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζε 

πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1%  

 κηινη Αξηζηείαο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο απμεκέλεο ηθαλφηεηεο καζεηψλ 

 


