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ΑΘΗΝΑ 07/07/2010

 

Συνάδελφοι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης που 
είχαμε την Τετάρτη 7/7/2010 με τον κ. Δ. Ματθαίο η οποία αφορούσε στο   υπό συζήτηση 
θεσμικό πλαίσιο για τα  Πειραματικά Σχολεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν:

Α) Μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ:

Παπατσίμπα Λ. (Πρόεδρος)

Αποστολόπουλος Κ. (Αντιπρόεδρος)

Ρουμπέα Γ. (Γ. Γραμματέας)

Β) Μέλη από την πρωτοβουλία εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων:

Αντωνίου Γ. (20 Πειραματικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων)

Κρητικός Α. (Λύκειο Αναβρύτων)

Στον κ. Ματθαίο δόθηκε το επισυναπτόμενο κείμενο με τους άξονες οι οποίοι συζητήθηκαν στην 
συνάντησή  μας  την  Τρίτη  29  Ιουνίου  2010 και  συνδιαμορφώθηκαν  στη  συνέχεια.  Από  τη 
συζήτηση  προέκυψε  ότι  υπάρχει  σύγκλιση  με  τις  θέσεις  του  κειμένου  και  συγκεκριμένα 
 εκφράστηκε μια συναντήληψη όσο αφορά την ύπαρξη ενός τύπου Πειραματικών Σχολείων τα 
οποία:

- θα συνδέονται κυρίως με ΑΕΙ με το οποίο θα υπάρχει αμφίδρομη σχέση καθώς και 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

  -Θα έχουν σχετική αυτονομία η οποία θα διασφαλίζεται για κάθε Π. Σ. από το 
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο  

Από τον κ. Ματθαίο εκφράστηκε η άποψη ότι η εισαγωγή των μαθητών για την υποχρεωτική 
εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με κλήρωση δέχτηκε όμως ότι στο Λύκειο μπορεί να υπάρχει μια 
σχετική ευελιξία. 

-Εσωτερική αξιολόγηση 

Επίσης  τέθηκε  το  ζήτημα  της  αξιολόγησης  και  από  εμάς  προβλήθηκε  η  εσωτερική 
αξιολόγηση  της  σχολικής  μονάδας  και  ενδεχομένως  να  υπόκειται  και  σε  εξωτερική 
αξιολόγηση με διαμορφωτικό / αναπτυξιακό χαρακτήρα.. Ο κ. Ματθαίου έθεσε το ζήτημα 
της αναβάθμισης της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντού του ΠΣ.

Ο κ. Ματθαίου εξέφρασε τη γνώμη ότι καμιά αναβάθμιση του ρόλου των ΠΣ δεν μπορεί να 
επιτευχθεί  αν οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να την υλοποιήσουν δε ν  πιστεύουν σε 
αυτή,  επομένως  θεωρεί  σημαντική  την  συμφωνία  των  εκπαιδευτικών  των  ΠΣ  στις 
σχεδιαζόμενες αλλαγές. 

Συνάδελφοι  περιμένουμε  να  μας  στείλετε  τις  παρατηρήσεις  σας  πάνω  στο  κείμενο  των 
αξόνων και από Σεπτέμβρη να αναπτυχθεί ο διάλογος για το ζήτημα στους συλλόγους των 
σχολείων έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να παρέμβουμε  

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι

 

Πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών των ΠΣ




