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Πρόλογος

Τ ο βιβλίο ανά χείρας εξετάζει διαχρονικά την εξέλιξη του θεσμού των Πειρα-
ματικών Σχολείων από την ίδρυσή τους το 1929 μέχρι σήμερα (2014) και έρ-

χεται να καλύψει ένα κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς μέχρι στιγμής 
απουσιάζει μια τέτοιου είδους συνολική προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος. 
Έχουν δημοσιευτεί μόνο μελέτες που είτε αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιό-
δους λειτουργίας ορισμένων Πειραματικών Σχολείων (π.χ. Βαρμάζης, 1998· Σκλη-
ράκη, 1994) είτε θίγουν εξειδικευμένα ζητήματα π.χ. την εκπαίδευση των ταλα-
ντούχων μαθητών (Τσιάμης, 2010:48-55· Πούλος, 2002: 51-56). Συγχρόνως η έκ-
δοση ενός τέτοιου βιβλίου είναι επίκαιρη μετά την προσπάθεια αναδιοργάνωσης 
των Πειραματικών Σχολείων, η οποία επιχειρήθηκε πρόσφατα με την ψήφιση νέ-
ου νόμου σχετικά με τη δομή, οργάνωση και λειτουργία των Πρότυπων Πειραμα-
τικών Σχολείων, όπως ονομάζονται πλέον τα ειδικά αυτά σχολεία. Συγκεκριμένα 
το 2011 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 3966 (ΦΕκ Α 
118/24 Μαΐου 2011), ο οποίος καθορίζει στο κεφάλαιο Γʹ (άρθρα 36 έως και 52) το 
«Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων». Το νέο 
αυτό θεσμικό πλαίσιο επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στο ισχύον καθεστώς των 
Πειραματικών Σχολείων και προκάλεσε σοβαρές επιφυλάξεις και αντιδράσεις όχι 
μόνο εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας και των διδασκόντων σε αυτά, αλ-
λά σε ορισμένες περιπτώσεις και εκ μέρους των φοιτούντων μαθητών και των γο-
νέων τους. Σκοπός μου λοιπόν είναι να διερευνήσω το ζήτημα του ρόλου των Πει-
ραματικών Σχολείων στη νεοελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα με σημείο 
αναφοράς την τελευταία μεταρρύθμιση.
 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι συ-
νέβαλαν με τις ιδέες και τις υποδείξεις τους στη συγγραφή αυτού του βιβλίου και 
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ειδικότερα στον αναπληρωτή καθηγητή κύριο Αθανάσιο καραφύλλη, ο οποίος με 
καθοδήγησε με τις πολύτιμες συμβουλές του κατά την εκπόνηση της μεταπτυχια-
κής εργασίας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα έκ-
δοση. 
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Εισαγωγή

Τ ο παρόν βιβλίο επιχειρεί να ανιχνεύσει την εξέλιξη του θεσμού του Πειραμα-
τικού Σχολείου από την πρώτη εφαρμογή του το 1929 μέχρι σήμερα και συγ-

χρόνως να διερευνήσει κατά πόσο το νομοθετικό του πλαίσιο και η συνακόλουθη 
υλοποίησή του εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους αυτός θεσπίστηκε. Υπ’ 
αυτό το πρίσμα παρουσιάζεται και σχολιάζεται η σχετική νομοθεσία με τις κατά 
καιρούς αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις της, η οποία διέπει όλες τις κατηγορίες 
των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων της πρώτης και της δεύτερης εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας στα 85 χρόνια λειτουργίας τους.

Επιπλέον, για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος τίθενται προς διε-
ρεύνηση επιμέρους στόχοι οι οποίοι εστιάζονται σε ζητήματα σχετικά με τη δομή 
και λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων. Έτσι, εξετάζονται αναλυτικά ζητήμα-
τα που άπτονται της εποπτείας των Πειραματικών Σχολείων, της διεύθυνσής τους, 
της επιλογής του διδακτικού προσωπικού τους, του αναλυτικού προγράμματός 
τους, του τρόπου επιλογής των μαθητών τους κτλ. Τα ζητήματα αυτά προσεγγίζο-
νται με μεθοδικό και διεξοδικό τρόπο σ’ όλη την ιστορική τους διαδρομή από την 
ίδρυση των Πειραματικών Σχολείων το 1929 έως τις ημέρες μας.

Το βιβλίο αποτελείται από 4 κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στην ερευνητι-
κή μέθοδο προσέγγισης του θέματος και στους λόγους επιλογής της. Το δεύτερο 
εστιάζει στο ζήτημα της ίδρυσης των Πειραματικών Σχολείων στην Ελλάδα το 
1929. Το τρίτο παρουσιάζει τη μερική αναθεώρηση του 1985 στη νομοθεσία που 
αφορά τα σχολεία αυτά. Το τέταρτο επικεντρώνεται στη μεταρρυθμιστική πρω-
τοβουλία του 2011, η οποία επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο 
λειτουργίας των Πειραματικών.

Πιο αναλυτικά, το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε 8 ενότητες. Στην πρώτη 
επιχειρείται μια συνοπτική ιστορική ανασκόπηση των κυριότερων εκπαιδευτικών 
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εξελίξεων, προβληματισμών και αντιπαραθέσεων σχετικά με την ταυτότητα του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από την ίδρυση του κράτους μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του 1930, οι οποίες επηρέασαν άμεσα και οδήγησαν στην έκδοση 
του ιδρυτικού νόμου 4376 για τα Πειραματικά Σχολεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
Στη δεύτερη γίνεται εισαγωγική αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά των νεοϊ-
δρυθέντων Πειραματικών, στην τρίτη παρουσιάζονται αναλυτικά οι νομοθετικές 
διατάξεις που αφορούσαν τη λειτουργία τους, ενώ στην τέταρτη γίνεται σχολια-
σμός και κριτική προσέγγιση του νόμου 4376. Στην πέμπτη ενότητα εκτίθενται οι 
συμπληρωματικές ρυθμίσεις του νόμου 4600/1930 για τα Πειραματικά και στην 
έκτη ο σχολιασμός τους. Στην έβδομη ενότητα σκιαγραφείται η αρχική φυσιο-
γνωμία των δύο Πειραματικών Σχολείων και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στα 
πρώτα τους βήματα, ενώ στην όγδοη εξετάζεται η σχέση των Πειραματικών με το 
«νέο σχολείο».

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από 3 ενότητες. Η πρώτη παρουσιάζει τις σημα-
ντικότερες εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της περιόδου 1933-1985, 
οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τη γενίκευση και την τροποποίηση του 
καθεστώτος λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων με το νόμο 1566/1985. Η 
δεύτερη ενότητα παραθέτει τα άρθρα του νόμου 1566 που αφορούν τα Πειραμα-
τικά, ενώ η τρίτη προβαίνει στην κριτική αποτίμηση του νέου πλαισίου.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 4 ενότητες. Στην πρώτη διαγράφεται το 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της περιόδου 1986-2014 με βάση τις μεταρρυθμιστικές 
απόπειρες των κυβερνήσεων που ανήλθαν στην εξουσία, το οποίο διαμόρφωσε το 
ιδεολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο για την εκτενή αναθεώρηση του νομοθετι-
κού πλαισίου σχετικά με τα Πειραματικά. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα άρ-
θρα του νόμου 3966/2011 που αφορούν τα Πειραματικά, ενώ η τρίτη σχολιάζει και 
προσεγγίζει κριτικά τις μεταβολές που επήλθαν. Τέλος η τέταρτη ενότητα αναφέ-
ρεται στις υπουργικές προθέσεις/εξαγγελίες για την επέκταση και εδραίωση του 
θεσμού μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου νομοθετήματος. Ακολουθούν 
τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία.

Εν κατακλείδι το βιβλίο αποσκοπεί σε πρώτο χρόνο να συστηματοποιήσει το 
υλικό που υπάρχει σχετικά με τη διαχρονική πορεία των Πειραματικών Σχολείων 
δίνοντας έμφαση στους σκοπούς που αυτά καλούνταν να επιτελέσουν στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και σε δεύτερο χρόνο στην αξιολόγηση και αποτίμη-
ση του ρόλου τον οποίο διαδραμάτισαν σε κάθε εποχή. Φιλοδοξεί επίσης να θέσει 
τις βάσεις του προβληματισμού και να δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή συζή-
τησης γύρω από την αναγκαιότητα, χρησιμότητα και σκοπιμότητα ύπαρξης τέ-
τοιων σχολικών μονάδων.
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1. Ερευνητική μέθοδος

Γ ια να διαγραφεί και να επισημανθεί η διαχρονικότητα των Πειραματικών Σχο-
λείων, τα οποία μετρούν σχεδόν έναν αιώνα λειτουργίας (1929-σήμερα), είναι 

απαραίτητο το θεσμικό τους πλαίσιο να ενταχθεί και να εξετασθεί παράλληλα με 
τα ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα της κάθε εποχής. Γι’ αυτό το 
λόγο, η προσέγγιση του προς εξέταση θέματος γίνεται με τη χρήση της ιστορικής 
μεθόδου (McCulloch & Richardson, 2000).

Η ιστορική μέθοδος επιλέχθηκε διότι η μελέτη εστιάζει σε γεγονότα, συμ-
βάντα, αποφάσεις και δράσεις που έγιναν στο παρελθόν. Όπως επισημαίνουν οι 
Cohen, Manion και Morrison «Η ιστορική έρευνα έχει οριστεί ως ο συστηματικός 
και αντικειμενικός εντοπισμός, η εκτίμηση και σύνθεση μαρτυριών, προκειμένου 
να θεμελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με συμβάντα 
του παρελθόντος. Είναι μια πράξη αναδόμησης που αναλαμβάνεται με ένα πνεύμα 
κριτικής αναζήτησης, η οποία στοχεύει να πετύχει την πιστή αναπαράσταση μιας 
προηγούμενης εποχής». Μάλιστα σύμφωνα με τους ίδιους επιστήμονες η χρησι-
μότητα της ιστορικής έρευνας για τη διερεύνηση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι 
είναι «αδιαμφισβήτητη» και επιπλέον «η ιστορική μελέτη μιας εκπαιδευτικής ιδέ-
ας ή ενός θεσμού μπορεί να μας βοηθήσει πολύ να κατανοήσουμε πώς έχει εμφανι-
στεί το σημερινό εκπαιδευτικό μας σύστημα και αυτό το είδος κατανόησης μπορεί 
με τη σειρά του να βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια γερή βάση για περαιτέρω πρό-
οδο ή και αλλαγή. Η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση μπορεί επίσης να δείξει πώς 
και γιατί αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές» (Cohen, Manion, & 
Morrison, 2007:271-272).

Για τη σύνθεση της μελέτης αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τις πρωτογενείς και 
δευτερογενείς πηγές δεδομένων που τροφοδοτούν την ιστορική έρευνα (Cohen 
et al., 2007:276-277· Mason, 52003:156-157), δηλαδή ως πρωτογενές υλικό χρησι-
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μοποιήθηκε κάθε είδους σχετικό νομοθετικό κείμενο ή διοικητική πράξη και ως 
δευτερογενές υλικό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη σχετική βιβλιογραφία ή 
αρθρογραφία. Ειδικότερα να επισημάνουμε ότι όσον αφορά την επεξεργασία των 
πρωτογενών πηγών, βασική μονάδα καταγραφής των δεδομένων αποτελεί το «συ-
νολικό κείμενο», καθώς σκοπός μας είναι ο προσδιορισμός και η κατανόηση των 
βασικών στοιχείων που το χαρακτηρίζουν (κυριαζή, 111999:289-290). Πρόκειται, 
δηλαδή, για τη μέθοδο που χαρακτηρίζεται ως «ανάλυση κατ’ αυτοτελή τεκμή-
ρια» (Τζάνη, 2005: 15).

Η εκτενής εξέταση του ιστορικού πλαισίου κάθε εποχής είναι απολύτως απα-
ραίτητη για την ολοκληρωμένη προσέγγιση και κατανόηση του θέματος. Μάλι-
στα, οι Cohen, Manion και Morrison υπογραμμίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τους 
και τις απόψεις του Best, ότι «Η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση μπορεί να αφορά 
ένα άτομο, μία ομάδα, ένα κίνημα, μία ιδέα ή ένα θεσμό. Ωστόσο, όπως επισημαίνει 
ο Best (1970), κανένα από αυτά τα αντικείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος και παρα-
τήρησης δεν μπορεί να εξεταστεί απομονωμένα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να 
υποβληθεί σε ιστορική διερεύνηση χωρίς κάποια εξέταση της συμβολής του στις ιδέ-
ες, τα κινήματα ή τους θεσμούς ενός συγκεκριμένου χρόνου ή τόπου. Αυτά τα στοι-
χεία πάντα αλληλοσχετίζονται» (Cohen et al., 2007:272-273).

Έτσι, λοιπόν, αρχικά επιχειρείται η εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση της εκ-
παιδευτικής, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας των περιόδων οι οποίες 
σχετίζονται με σημαντικές τομές στην ιστορία του θεσμού π.χ. το 1929, το 1985 κ.ά. 
Στη συνέχεια η διερεύνηση συμπεριλαμβάνει τις πρωτογενείς πηγές οι οποίες και 
οριοθέτησαν το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων, δη-
λαδή γίνεται διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και σχολιασμός του υπάρχοντος νο-
μοθετικού πλαισίου όπως αυτό διαμορφώθηκε από τους κατά καιρούς ψηφισθέντες 
νόμους, τα εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα καθώς και τις συναφείς υπουργικές 
αποφάσεις. Από το συνδυασμό, τη μεθοδική επεξεργασία και την κριτική προσέγ-
γιση όλων των παραπάνω προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα και επισημάν-
σεις σχετικά με τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα αυτής της ειδικής 
κατηγορίας σχολείων τόσο στο παρελθόν όσο και στις μέρες μας.




