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                                Εργαστήριο Τεχνικής Εκπαίδευσης  
 
Συνέδριο Σχολικών Συµβούλων ∆Ε, Β΄Αθήνας, «Αναλυτικά Προγράµµατα και ∆ιδακτικές 
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________________________________________________________ 
 
 
Πειραµατικό Τεχνολογικό Λύκειο, η αναγκαιότητά του µέσα σε ένα ταχύτατα  
 
                                       εξελισσόµενο περιβάλλον 

                         Λαγουδάκος Μιχαήλ,  Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ12 

Εισαγωγή 

 

     Χρειάζεται να επικεντρώσουµε τη προσοχή µας στη κατανόηση του τίτλου του 

σχολείου που προσπαθεί να συνδυάσει δύο διαφορετικά στοιχεία. Πρόκειται για δύο 

τύπους σχολείων χρειάζεται να ξεχωρίσουµε το πρότυπο από το πειραµατικό. 

Το πρότυπο σχολείο έχει έχει τη βέλτιστη υποδοµή σε µέσα ,πόρους και ανθρώπινο 

δυναµικό. Η υλικοτεχνική υποδοµή (αίθουσες, εργαστήρια, εξοπλισµός) , οι 

εκπαιδευτικοί και οι µαθητές είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο µε στόχο την 

προώθηση της αριστείας. 

Το πειραµατικό σχολείο απευθύνεται στο µέσο µαθητή, είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό σχολείο του εκπαιδευτικού συστήµατος που στοχεύει   στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών εκπαίδευσης των φοιτητών, της επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης νέων µεθόδων . 

Αποτελεί χώρο άσκησης εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και διδακτικής µεθοδολογίας 

για τους φοιτητές των καθηγητικών σχολών και για όσους επιθυµούν να αποκτήσουν 

παιδαγωγική επάρκεια ,πειραµατική εφαρµογή προγραµµάτων και µεθόδων 

διδασκαλίας,  πειραµατική χρήση σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων 

µέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

 Γενικότερα αποτελεί ένα χώρο εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής προβληµατικής και 

έρευνας . 

Ιστορική εξέλιξη 

Σηµαντική στιγµή για την ανάπτυξη της ΤΕΕ αποτελεί ο Ν. 3971 /1959 : 
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Ν.∆. 3971/1959 ,ΦΕΚ 187/Α’/7.9.59 

 «Περί Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως,  Οργανώσεως της 

Μέσης Εκπαιδεύσεως και ∆ιοικήσεως της Παιδείας» 

Με την διαπίστωση και παραδοχή ότι είναι αναγκαία   «η οργάνωσις της 

επαγγελµατικής και τεχνικής παιδείας, προς κάλυψιν της ανάγκης της ταχείας και 

εντόνου τεχνολογικής προόδου»,  όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του 

σχεδίου Ν.∆. 3971/1959   και παράλληλα  µε έντονο το ενδιαφέρον για τον 

εκπαιδευτικό,  οδηγούµαστε στη  µεταρρύθµιση του 1959.  Με αυτην 

πραγµατοποιείται στροφή προς την τεχνική εκπαίδευση  µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

την υπαγωγή όλων των τεχνικών σχολείων στο ΥΠΕΠΘ,  την διαφοροποίηση των 

προγραµµάτων σπουδών και την δηµιουργία τεχνικών και οικονοµικών  γυµνασίων, µε 

την ίδρυση δηµόσιων τεχνικών σχολών εργοδηγών και  Σχολών Υποµηχανικών  

τετραετούς διάρκειας, προσαρτηµένων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κυρίως  

µε την  µέριµνα για την κατάρτιση και επιµόρφωση των διδασκόντων στις σχολές 

αυτές µε την ίδρυση της ΣΕΛΕΤΕ . 

 Με τον ίδιο νόµο  ιδρύθηκε το Ζάνειο Πειραµατικό Τεχνικό Γυµνάσιο. 

Οι σχολές εργοδηγών εκπαίδευσαν ικανότατα τεχνικά στελέχη και στήριξαν την 

τεχνική ανάπτυξη της χώρας µας. Στη συνέχεια θεωρήθηκε ότι οι σχολές εργοδηγών 

δεν διέθεταν  το απαιτούµενο κύρος και εύρος για το εξελισσόµενο τεχνολογικό 

περιβάλλον , η συσσωρευµένη τεχνολογική εξέλιξη και η εµφάνιση νέων 

επαγγελµάτων οδήγησε σε αναδιοργάνωση της ΤΕΕ το 1977, µε τον µε το Ν. 576/77 

και 708/77 . 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 576/1977 

Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και 

Επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως. 

Άρθρο 7 

Ίδρυση ΤΕΣ, ΤΕΛ, Προτύπων 
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«Εις την έδρα κάθε Ανώτερης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Τ.Ε.Ε µπορεί να λειτουργεί 

µια Πρότυπη Τεχνική Σχολή, για τη πρακτική, παιδαγωγική επιµόρφωση του 

διδακτικού προσωπικού της Τ.Ε.Ε και την εφαρµογή πρότυπων προγραµµάτων 

κατόπιν απόφασης του ΥΠΕΠΘ  και εισήγηση των εποπτών ΤΕΕ και υπό την 

επιστηµονική εποπτεία του ΚΕΜΕ». 

     Με βάση αυτό το νόµο ιδρύθηκαν οι πρότυπες τεχνικές σχολές ΠΡΟΤΕΣ στη 

ΣΕΛΕΤΕ και στη Σιβιτανίδειο, επαγγελµατικά σχολεία που έγραψαν ιστορία στην 

τεχνική εκπαίδευση µε σύγχρονη  κτιριακή υποδοµή ,εργαστηριακό εξοπλισµό και 

καταρτισµένους καθηγητές. Συγκέντρωσαν µέσα σε ένα αρνητικό για την  ΤΕΕ κλίµα 

να προσελκύσουν πολλούς και καλούς µαθητές και να δηµιουργήσουν ένα πολύ καλό 

όνοµα, γνωστό µέχρι σήµερα. Στη συνέχεια µε το  Ν.1566/1985 καταργήθηκαν τα 

πρότυπα σχολεία και έγιναν πειραµατικά.  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1566/1985 

∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις.  

 Άρθρο 31. 

Πειραµατικά σχολεία. 

1.  Σκοπός των πειραµατικών σχολείων είναι η πρακτική παιδαγωγική επιµόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και η πειραµατική εφαρµογή προγραµµάτων και µεθόδων 

διδασκαλίας, καθώς και η πειραµατική χρήση σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων 

µέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

2.  Στην έδρα κάθε Π.Ε.Κ. πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να λειτουργούν 

πειραµατικά νηπιαγωγεία και πειραµατικά δηµοτικά σχολεία. Στην έδρα κάθε Π.Ε.Κ. 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να λειτουργούν πειραµατικά γυµνάσια και 

πειραµατικά λύκεια, καθώς και πειραµατικά λύκεια µε έναν ή περισσότερους από τους 

κύκλους και κλάδους του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου. 

3.  Τα πειραµατικά σχολεία υπάγονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης του νοµού ή 

νοµαρχιακού διαµερίσµατος στην περιοχή της οποίας λειτουργούν. Ο προϊστάµενος 
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της διεύθυνσης εκπαίδευσης και το περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο ασκούν για 

τα σχολεία αυτά όλες τις αρµοδιότητες που έχουν για τα υπόλοιπα σχολεία. 

4.  Η εγγραφή των µαθητών στα πειραµατικά σχολεία γίνεται µε κλήρωση.             

5.  Ιδρύθηκαν πειραµατικά τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) που έδιναν 

απολυτήριο Λυκείου (ή πτυχίο επιπέδου 3 µε 4ο έτος ειδίκευσης), αλλά καταργήθηκαν 

το 1997. H αποδοχή τους από την κοινωνία ήταν πολύ µεγάλη, αυτό φαίνεται και στον πίνακα 

που ακολουθεί. Το βασικό τους µειονέκτηµα ήταν το υψηλό λειτουργικό κόστος και η 

δυνατότητα εφαρµογής τους µόνο σε αστικά κέντρα. 

ΜΑΘΗΤΕΣ  ΣΤΑ  ∆ΗΜΟΣΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 ΣΧΟΛΙΚΑ  ΕΤΗ 

 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 425.539 416.292 395.398 390.145 -9% 

ΓΕΛ 241.596 236.987 237.656 230.249 -5% 

ΤΕΛ 99.350 103.490 105.148 109.884 +11% 

ΤΕΣ 17.842 18.030 19.869 22.067 +24% 

ΕΠΛ 22.084 24623 26012 29988 +36% 

ΠΗΓΗ: ΥΠΕΠΘ/∆ΙΠΕΕ 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες γιά αναβάθµιση της ΤΕΕ µε αµφίβολα 

αποτελέσµατα. Η γενική εκτίµηση είναι ότι οι µεταρρυθµίσεις στη ΤΕΕ δεν 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτών που τις οργάνωσαν και δεν έγιναν αποδεκτές 

από την Ελληνική κοινωνία. 

Χρειάζονται  πρότυπα και πειραµατικά σχολεία ; 

     Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από ταχύτατους ρυθµούς αλλαγών, επαγγέλµατα 

εξαφανίζονται,  νέες ειδικότητες γίνονται απαραίτητες, η εκπαιδευτική τεχνολογία 

συνεχώς µεταβάλλεται, νέα γνωστικά αντικείµενα θεωρούνται απαραίτητα. Ποιός θα 

µπορούσε να φαντασθεί πριν δέκα χρόνια ότι βασικό µάθηµα των ηλεκτρολόγων θα 

ήταν τα PLC, ηλεκτρολογικό σχέδιο µε AUTOCAD,  Τεχνολογία Ελέγχων 

& ∆ιαγνώσεων «Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής ψηφιακής τεχνολογίας στο σύγχρονο 

αυτοκίνητο, .... εγκαταστάσεις ΑΠΕ ,οι CNC τόρνοι για τους µηχανολόγους, …  
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Σε όλα αυτά τα συστήµατα υπάρχουν πολλές τεχνολογίες, αντικρουόµενες απόψεις 

και  … συµφέροντα . 

• Στο Πειραµατικό  τεχνολογικό λύκειο θα µπορούσαν να δοκιµασθούν νέες  

γνώσεις, σύγχρονα εργαστήρια, να επιµορφωθεί  µία κρίσιµη µάζα καθηγητών που 

στη συνέχεια θα µπορούσαν να µεταφέρουν γνώσεις, απόψεις, εµπειρία σε άλλους 

συναδέλφους. Πρώτο έρχεται το µηχάνηµα και µετά ο εκπαιδευτικός αγωνίζεται 

σχεδόν µόνος να καταλάβει από το ξενόγλωσσο manual βασικά στοιχεία λειτουργίας 

για να µπορέσει να στήσει την άσκηση.  

         •   Πειραµατικό  σχολείο όπου θα µπορούσαν να δοκιµασθούν νέες µέθοδοι και 

πρακτικές διδασκαλίας σύµφωνα µε τα σηµερινά πορίσµατα τής επιστήµης και τις 

ανάγκες τής Εκπαίδευσης. Εξάλλου, µέσα από τέτοια Σχολεία µπορούν να διαµορφωθούν 

σπουδαίοι τεχνικοί  που θα ανέβαζαν το κύρος τής δηµόσιας τεχνικής εκπαίδευσης και θα 

βοηθούσαν ουσιαστικά στην αναβάθµισή της.  

• Τα  Πειραµατικά Επαγγελµατικά Λύκεια θα έχουν συνεργασία µε την 

ΑΣΠΑΙΤΕ- 

ΣΕΛΕΤΕ για την υλοποίηση των παιδαγωγικών ασκήσεων διδασκαλίας (ΠΑ∆) που  

είναι ενταγµένες στο Παιδαγωγικό Πρόγραµµα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Οι ΠΑ∆ στην  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε περιλαµβάνουν µικροδιδασκαλίες, προκαταρκτικές  

διδασκαλίες, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε επιλεγµένα σχολεία. Οι  

παρακολουθήσεις και οι διδασκαλίες σε επιλεγµένα σχολεία αποτελούν το  

επιστέγασµα των πρακτικών ασκήσεων.  

Μέσα σε πραγµατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον οι σπουδαστές παρακολουθούν 

διδασκαλίες εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητάς  και πραγµατοποιούν την 

τελική και την πτυχιακή διδασκαλία τους σύµφωνα µε το σχέδιο µαθήµατος . Είναι η 

κορυφαία στιγµή που όλοι θυµόµαστε, παρακολουθώ και µετά διδάσκω σε 

πραγµατική τάξη, ανταποκρίνοµαι στους µαθητές µου, βλέπω τις αντιδράσεις τους, 

προσπαθώ να λύσω τις απορίες τους και τις ενσωµατώσω δηµιουργικά σε όλη τη 

διαδικασία. 

Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης πρέπει να περιλαµβάνει 

δραστηριότητες που ενσωµατώνουν δηµιουργικά τη θεωρία στην πράξη, που δείχνουν 

ότι η διδασκαλία είναι ενιαία, ανοιχτή, µη τυποποιηµένη διαδικασία, η οποία όµως 

έχει ανάγκη από προγραµµατισµό, σχεδιασµό και προετοιµασία.  Η εξάσκηση σε 

ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον αρχικά, και σε πραγµατικές συνθήκες στη 
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συνέχεια είναι απαραίτητη. Η υλοποίηση των ΠΑ∆ σε διάφορες σχολικές µονάδες τα 

τελευταία χρόνια έχουν αρνητικό απολογισµό . Χρειάζεται σχολείο ανοιχτό και 

εξοικειωµένο σε τέτοιες διαδικασίες και εκπαιδευτικούς µε διάθεση συνεργασίας  µε 

αυξηµένες παιδαγωγικές και τεχνικές γνώσεις που θα µπορούν µε το µάθηµά τους και 

τη κρίση τους να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση του σπουδαστή. 

• Η διασύνδεση µε την ΑΣΠΑΙΤΕ µπορεί να έχει τρεις συνιστώσες: 

∗   Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)  (ΠΑ∆) 

∗  Πρόγραµµα Ειδίκευσης στη Συµβουλευτική & τον Προσανατολισµό (ΠΕΣΥΠ) 

∗  Πρόγραµµα Ειδίκευσης στη ∆ιδασκαλία της Τεχνολογίας 

Σε θέµατα ΠΑ∆, συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού (ΓΡΑΣΥ-

ΓΡΑΣΕΠ) και σε θέµατα που αφορούν το µάθηµα της Τεχνολογίας. 

 Η σχέση του Πειραµατικά Επαγγελµατικού Λύκειου πρέπει να είναι 

αµφίδροµη επιστηµονική και παιδαγωγική και δεν θα έχει κανένα 

διοικητικό χαρακτήρα. 

• Μπορεί να υπάρχει συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( Ινστιτούτο  

Εκπαιδευτικής Πολιτικής ) και φορείς που αυτό εποπτεύει (ΟΕΠΕΚ, ΚΕΕ, ΠΕΚ) και 

τους Σχολικούς Συµβούλους σε θέµατα που αφορούν: στην εκπόνηση Αναλυτικών 

Προγραµµάτων, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και των καινοτόµων 

προγραµµάτων, στην εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής µονάδας, στην επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών ,τον προγραµµατισµό διδασκαλίας της διδακτέας ύλης κ.α. 

 

H Πρόταση του υπουργείου 

     Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου έρχεται  να καλύψει τις ανάγκες για ένα σύγχρονο 

και δηµιουργικό σχολείο, που θα είναι κέντρο ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου, µε 

στόχο την προώθηση της αριστείας σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα σχολεία της 

δηµόσιας εκπαίδευσης. 

Σκοποί λειτουργίας των πρότυπων-πειραµατικών σχολείων 

Οι σκοποί λειτουργίας των πρότυπων-πειραµατικών σχολείων είναι: 
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Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους µαθητές για : 

1. ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε µαθητή, 

2. υποστήριξη του στόχου της αριστείας και της δηµιουργικότητας στην εκπαίδευση 

µε τη δηµιουργία οµίλων όπου µπορούν να συµµετέχουν µαθητές από όλα τα σχολεία 

της δηµόσιας εκπαίδευσης, 

3. ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση µαθητών µε υψηλές µαθησιακές δυνατότητες 

και ταλέντα αλλά και µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες. 

Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη σε συνεργασία µε τα 

αντίστοιχα πανεπιστηµιακά τµήµατα 

1. στη διδακτική των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, 

2. στον ψυχοπαιδαγωγικό τοµέα, 

3. στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της 

σχολικής µονάδας. 

Η εκπαίδευση των φοιτητών και η επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

1. η πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών (από Παιδαγωγικά Τµήµατα, 

Σχολές Θετικών Επιστηµών, Φιλοσοφικές Σχολές κλπ.) και των µεταπτυχιακών 

φοιτητών στις επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής) σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες 

Πανεπιστηµιακές 

Σχολές και Τµήµατα, 

2. η επαγγελµατική ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής 

κοινότητας σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ και το ΠΙ. 

Η πειραµατική εφαρµογή κυρίως 

1. προγραµµάτων σπουδών, αναλυτικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, 

2. εκπαιδευτικού υλικού (όπως σχολικών εγχειριδίων, λογισµικών, υλικού 

προερχόµενου από ερευνητικές δραστηριότητες, υποστηρικτικού διδακτικού υλικού 

των ΠΠΣ) οποιασδήποτε µορφής (όπως έντυπης, ψηφιακής, εργαστηριακής), 

3. καινοτόµων διδακτικών πρακτικών (όπως διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ), 

4. καινοτόµων και δηµιουργικών δράσεων, 

5. προτάσεων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της 

υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολικών µονάδων και 

6. νέου µοντέλου διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου. 
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Η εισαγωγή των µαθητών στα πρότυπα-πειραµατικά λύκεια γίνεται κατόπιν εξετάσεων ή 

τεστ δεξιοτήτων, σύµφωνα µε απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του ΕΕΣ. 

 Ορισµός πρότυπων-πειραµατικών σχολείων (ΠΠΣ) 

Ως ΠΠΣ µπορεί να ορισθούν τα πειραµατικά σχολεία των πανεπιστηµίων και τα λοιπά 

πειραµατικά σχολεία, τα ολοήµερα πειραµατικά δηµοτικά σχολεία, καθώς και λοιπές 

σχολικές µονάδες γενικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εφόσον έχουν συνδεθεί µε 

Α.Ε.Ι. 

Οργάνωση και διοίκηση των πρότυπων-πειραµατικών σχολείων 

Όργανα διοίκησης των πρότυπων-πειραµατικών σχολείων αποτελούν:  

α) η ∆ιοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων (∆.Ε.Π.Π.Σ.) σε εθνικό 

επίπεδο,  

β) το Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο (Ε.Ε.Σ.) του κάθε πρότυπου-πειραµατικού 

σχολείου, 

γ) ο ∆ιευθυντής του πρότυπου πειραµατικού σχολείου,  

δ) ο Υποδιευθυντής του πρότυπου-πειραµατικού σχολείου, και 

ε) ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του πρότυπου- πειραµατικού σχολείου. 

Συµπεράσµατα 

    Τα πρότυπα σχολεία καταργήθηκαν µε το Ν. 1566/1985, η απουσία τους 25 χρόνια έχει 

αφήσει ένα µεγάλο κενό στην εκπαίδευση . Τα πρότυπα  σχολεία που λειτούργησαν στην 

γενική και στη τεχνική εκπαίδευση ήταν  σχολεία που  παρείχαν ισότητα εκπαιδευτικών 

ευκαιριών σε παιδιά κυρίως µη προνοµιούχων οικογενειών  που είχαν αυξηµένες µαθησιακές 

ικανότητες . Έδιναν δυνατότητες πνευµατικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης. Αποτέλεσαν 

πόλο έλξης για µαθητές µε φιλοτιµία, επιµέλεια και µαθησιακό ζήλο.  

Τα πρότυπα σχολεία στη γενική  και στη τεχνική εκπαίδευση γνώρισαν µεγάλη επιτυχία, η 

κοινωνία τα καταξίωσε , αλλά όχι η πολιτεία. Όλοι γνωρίζουµε ή εχοµε ακούσει για το 

Βαρβάκειο, τα Ανάβρυτα, την Ιωνίδειο αλλά και για τη ΣΕΛΕΤΕ και τη Σιβιτανίδειο.  

Τα πρότυπα σχολεία καταργήθηκαν µε επίκληση την ισότητα ,στιγµατίστηκαν ως ελιτίστικα. 

Η κατάργηση του καλού δεν προσδιορίζει τη δηµοκρατική αρχή της ισότητας, αλλά 

δηµιουργεί ένα πλασµατικό εξισοτισµό  που καθηλώνει όλους τους µαθητές στο όριο της  

ελάχιστης προσπάθεια. Τα αποτελέσµατα της οµοιοµορφίας τα βλέποµε σήµερα στα σχολεία 

µας. Τα πειραµατικά σχολεία ήταν µία χρήσιµη εκπαιδευτική δοµή που κατά το µεγαλύτερο 

µέρος της δεν λειτούργησε. Το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο όπως ορίζεται στο Ν. 
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1566/1985 δεν ευτύχησε να εφαρµοστεί  από την Πολιτεία,  το εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 31 του παραπάνω νόµου που αναφέρεται στο σκοπό των Πειραµατικών 

Σχολείων «…πειραµατική εφαρµογή προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, καθώς 

και πειραµατική χρήση σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων µέσων 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας…» δεν υλοποιήθηκε παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις σε 

ελάχιστα σχολεία.  Ποιοι είναι οι λόγοι;  ∆εν µπορούµε 

να σχεδιάσουµε κάτι καινούργιο ,αν δεν γίνει  µια αξιόπιστη αποτίµηση του έργου του 

προηγούµενου , ιδιαίτερα εκείνων των σχολείων που ιδρύθηκαν µε το Ν. 1566 και 

µετρούν 25 χρόνια προσφοράς. Η σύνδεση µε τα ΑΕΙ στα περισσότερα πειραµατικά 

δεν έγινε ποτέ ενώ ο νόµος την προέβλεπε. 

Ανταλλαγή απόψεων και διάλογος δεν έγινε , στη διαβούλευση συµµετείχαν ελάχιστοι, 

έχουν καταγραφεί 333 σχόλια ,ελάχιστα ακόµα και των πλήθος  των καθηγητών που 

υπηρετούν στα υπάρχοντα πειραµατικά σχολεία. 

«Είναι καιρός να επανιδρυθούν τα πρότυπα δηµόσια σχολεία που τόσα έχουν 

προσφέρει κατά το παρελθόν και να θεσµοθετηθούν κίνητρα για όσους θα 

απασχολούνται σε αυτά»1 

Στο χώρο της ΤΕΕ η ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) είναι η σχολή που έχει εκπαιδεύσει όλο τους 

υπηρετούντες καθηγητές είτε σαν ΑΣΕΤΕΜ , είτε σαν ΠΑΤΕΣ , είναι παιδαγωγική σχολή 

σχεδιασµένη για την εκπαίδευση καθηγητών τεχνικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης.Το τµήµα των ΠΑ∆  είναι το καλύτερα οργανωµένο σε επίπεδο τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης µε υλικοτεχνική υποδοµή, άριστο προσωπικό που παρέχει εκπαίδευση 

υψηλού επιπέδου . Θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγλαία η δηµιουργία δύο πειραµατικών 

τεχνολογικών λυκείων ενός τεχνικής και ενός επαγγελµατικής κατεύθυνσης από τα 

υπάρχοντα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ,  ώστε να καλυφθούν όλες οι ειδικότητες που παρακολουθούν 

την ΑΣΠΑΙΤΕ και το ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης.Τα σχολεία αυτά 

είναι οι πρώην Πρότυπες Τεχνικές Σχολές, διαθέτουν κατάλληλες υποδοµές,  εργαστήρια, 

εποπτικά µέσα  και κυρίως  καθηγητές µε εµπειρία σε συνδυασµό µε άριστη παιδαγωγική 

κατάρτιση ,αποτέλεσµα της µακρόχρονης  συνεργασίας  µε την ΣΕΛΕΤΕ .   

Στο προσχέδιο το υπουργείο παιδείας δεν κάνει αναφορά σε διασύνδεση 

πειραµατικών τεχνολογικών λυκείων µε την ΑΣΠΑΙΤΕ αλλά γενικά αναφέρει στους 

                                                 
1
 * Γεώργιος Μπαµπινιώτης , καθηγητής Γλωσσολογίας, πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Τι χρειάζονται τα πειραµατικά 

σχολεία» Αθήνα 2000 
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σκοπούς άρθρο 36:  η εκπαίδευση µε πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών 

τµηµάτων ΑΕΙ και , ιδίως  Παιδαγωγικών Τµηµάτων και τµηµάτων Σχολών θετικών 

επιστηµών και φιλοσοφικών σχολών, καθώς  και των µεταπτυχιακών φοιτητών στις 

επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής) σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ   ( τις αντίστοιχες 

Πανεπιστηµιακές Σχολές και Τµήµατα,γράφει στο εισηγητικό σηµείωµα) και το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στη συνέχεια όµως στο άρθρο 37 αναφέρει ότι 

ΠΠΣ  µπορεί να ορισθούν σχολικές µονάδες της γενικής ή επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης µε προυπόθεση τη σύνδεση µε  ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα για 

τη γενική εκπαίδευση και µε ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα για την 

επαγγελµατική εκπαίδευση.Οι διαδικασίες και οι προυποθέσεις σύνδεσης θα ορισθούν 

µε υπουργική απόφαση. Η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι ισότιµη ΤΕΙ και έχει διακριτό ρόλο την 

κατάρτιση στελεχών της ΤΕΕ ,ο παιδαγωγικός της χαρακτήρας επιβάλλει την 

διασύνδεσή της µε τα νέα πειραµατικά λύκεια.  

Υπάρχουν πολλά ΕΠΑΛ που διαθέτουν άριστο τεχνολογικό εξοπλισµό , θα µπορούσαν 

σε συνεργασία µε ΑΕΙ-ΤΕΙ  να γίνουν πειραµατικά για την συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

καθηγητών ΤΕΕ ,για µεταφορά παιδαγωγικών γνώσεων και τεχνογνωσίας,που τόσο 

έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί. 
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