
Επιστηµονική Ηµερίδα ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. - ΟΛΜΕ 

 (Παρασκευή, 4 Μαΐου 2007, 4:30-9:00 µ.µ. ) 
 

Θέµα της Ηµερίδας: 
 Εκπαιδευτική έρευνα, επιµόρφωση και πρακτική άσκηση των 
εκπαιδευτικών: Αναγκαιότητα- Πραγµατικότητα – Προοπτικές 

 Πειραµατικά σχολεία στην Ελλάδα - Παραδείγµατα εκπαιδευτικής έρευνας και 
πρακτικής άσκησης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη 

 
Η οµάδα εργασίας που από τον Φεβρουάριο του 2006 λειτουργεί στο πλαίσιο του 

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. µε αντικείµενο εργασίας τα «πειραµατικά σχολεία» επιθυµεί σε αυτή την 
ηµερίδα, τόσο να παρουσιάσει συνοπτικά τα αποτελέσµατα της µέχρι τώρα δουλειάς 
της, όσο κυρίως να καλέσει σε προβληµατισµό την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε η 
ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της ηµερίδας να εµπλουτίσει την παραπέρα 
δουλειά της πάνω στο συγκεκριµένο θέµα.  

Θεωρούµε ότι η λειτουργία πειραµατικών σχολείων αφορά το εκπαιδευτικό 
σύστηµα και πρέπει να αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο της συνολικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Ως εκ τούτου ενδιαφέρει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι 
µόνο τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία που σήµερα φέρουν τον τίτλο 
«πειραµατικά». Γι’ αυτό υπογραµµίζουµε ότι η πρόσκληση στην ηµερίδα αυτή 
απευθύνεται σε ολόκληρο τον κλάδο.  

 
Ο τίτλος της ηµερίδας περιγράφει τα πεδία που αποτέλεσαν την πρώτη φάση της 

ερευνητικής µας προσέγγισης στο ζήτηµα «πειραµατικά σχολεία», εστιάζει δηλαδή στη 
θεωρητική διερεύνηση των δύο βασικών σκοπών που προβλέπονται από το νοµοθέτη 
για τη λειτουργία τους και στην καταγραφή όσων ισχύουν εντός αλλά και εκτός των 
ελληνικών συνόρων. Σε δεύτερη [επόµενη] φάση η οµάδα εργασίας πρόκειται να 
προχωρήσει σε επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για το θεσµικό και νοµοθετικό 
πλαίσιο λειτουργίας πειραµατικών σχολείων ενταγµένων στο εκπαιδευτικό µας 
σύστηµα.  

 
Επειδή, µε βάση τη νοµοθεσία (Νόµος 1566), η λειτουργία των πειραµατικών 

σχολείων στην Ελλάδα έχει ως σκοπό : 
 την πρακτική παιδαγωγική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των φοιτητών καθώς 
και  

 την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας (στους τοµείς της πειραµατικής εφαρµογής 
προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, καθώς και στην πειραµατική χρήση 
σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων µέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας),  
η µελέτη και διερεύνηση των παραπάνω αξόνων αποτελεί αναγκαία και πρωταρχική 

προϋπόθεση για την προσέγγιση του ζητήµατος της ύπαρξης, της λειτουργίας και του 
ρόλου των πειραµατικών σχολείων στην Ελλάδα.  

Επιστήµονες, ερευνητές και εµπλεκόµενοι στη διαδικασία αφενός της 
εκπαιδευτικής έρευνας, αφετέρου της επιµόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και 
της πρακτικής άσκησης των µελλοντικών εκπαιδευτικών καταθέτουν τη γνώση, την 
εµπειρία και τις προτάσεις τους για τα ζητήµατα που τίθενται στο θέµα της ηµερίδας 
(Αναγκαιότητα - Πραγµατικότητα – Προοπτικές: της εκπαιδευτικής έρευνας στη Ελλάδα, 
της επιµόρφωσης και πρακτικής άσκησης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα).  



Στην ηµερίδα παρουσιάζονται επίσης µια ιστορική επισκόπηση της λειτουργίας 
πειραµατικών σχολείων στην Ελλάδα,  το θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία τους, καθώς και ορισµένα παραδείγµατα εκπαιδευτικής έρευνας και πρακτικής 
άσκησης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (Γαλλία – Βέλγιο – Γερµανία) 

 
Οι εισηγήσεις κατανέµονται και θα αναπτυχθούν σε 4 θεµατικές ενότητες: 
 Η εκπαιδευτική έρευνα στη Ελλάδα (Αναγκαιότητα - Πραγµατικότητα - 
Προοπτικές) 

 Η επιµόρφωση και πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 
(Αναγκαιότητα -Πραγµατικότητα - Προοπτικές) 

 Η ιστορική αναδροµή και το σηµερινό θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τη λειτουργία πειραµατικών σχολείων στην Ελλάδα 

 Παραδείγµατα εκπαιδευτικής έρευνας και πρακτικής άσκησης των εκπαιδευτικών 
στην Ευρώπη (Γαλλία – Βέλγιο – Γερµανία) 

 
 

[* Θα καταβληθεί προσπάθεια για τη δυνατότητα αναρτήσεων Poster µε 
περιεχόµενο που εντάσσεται στο θεµατικό πλαίσιο της ηµερίδας, εφόσον το επιτρέπουν 
οι συνθήκες (ύπαρξη κατάλληλου χώρου κ.λ.π.).  

Προθεσµία υποβολής των Poster: 30 Απριλίου 2007. ]  
 

 



  


