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Σκοποί 
  Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά 

Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) ιδρύονται και λειτουργούν με 
σκοπό να συμβάλουν στον βέλτιστο εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν 
και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές 
μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

   Κατά τα λοιπά, τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξυπηρετούν 
από κοινού με τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς 
της εκπαίδευσης και υπάγονται διοικητικά στην 
οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
 Κώστας Μπουραζάνας 

Συντονιστής Μαθηματικών ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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 Πρότυπα Σχολεία 
 Τα Π.Σ. είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας 
δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην 
καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των 
πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Πειραματικά Σχολεία 
 Τα ΠΕΙ.Σ. είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες 
στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και 
της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών 
καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο 
δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. 
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  Σκοποί των ΠΕΙ.Σ. είναι: 

α) η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική 
εφαρμογή και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους 
διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα 
διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές 
πρακτικές, 
β) η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των 
ΠΕΙ.Σ. και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων σε συνεργασία 
με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., 
γ) η διάχυση πειραματικών εκπαιδευτικών πρακτικών με τη 
διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ των σχολικών μονάδων, 
δ) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με 
τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία 
με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής 
άσκησης, 
. 
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 ε) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η 

συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες, στο πλαίσιο εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της 
εκπαίδευσης, 
στ) η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε 
συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., 
ζ) η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους 
οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, 
η) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των 
σχολικών μονάδων, 
θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και 
ι) ο πειραματισμός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης του 
σχολείου. 
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 Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταμελής και αποτελείται από τα εξής μέλη: 
α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας Ελληνικού Α.Ε.Ι.  
β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., ως 
Αντιπρόεδρο, 
γ) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
ελληνικού Α.Ε.Ι, 
δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την 
πρωτοβάθμια και έναν (1) από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ε) δύο (2) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τους 
οποίους ο ένας υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. και ο άλλος σε 
ΠΕΙ.Σ 
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Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων 

 
Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται 
Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από τα εξής 
μέλη: 
α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι.  
β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε 
γ) έναν Διευθυντή  
δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την 
πρωτοβάθμια και έναν (1) από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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Όργανα διοίκησης 
Τα όργανα διοίκησης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., 
τα οποία έχουν την ευθύνη για την 
καθημερινή λειτουργία τους, είναι: 
α) ο Διευθυντής,  
β) ο Υποδιευθυντής και  
γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων.  
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 Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., πέραν των 
αρμοδιοτήτων των Συλλόγων Διδασκόντων των λοιπών σχολικών 
μονάδων, έχει και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες: 
α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τον ορισμό των Σχολικών Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου, ανά ειδικότητα  
β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δημιουργία ομίλων,  
γ) έχει από κοινού με το ΕΠ.Ε.Σ. την ευθύνη για τα προγράμματα 
πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών  
δ) συνεργάζεται με τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Π.Σ. ή 
ΠΕΙ.Σ., υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., στην κατάρτιση του 
σχεδίου προγραμματισμού δράσεων και στη χάραξη των 
εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου, που αποτελούν το αντικείμενο 
της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 

 



 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 
 

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 

 Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό 
Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή 
ΠΕΙ.Σ. είναι πενταμελές: 

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι 

β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει 
την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 

γ) τον Διευθυντή του σχολείου  

δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ 
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 Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 

  Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική 
κατεύθυνση του σχολείου.. 

 α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων 
 β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναμόρφωση του αναλυτικού και 

ωρολογίου προγράμματος του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ 
 γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Σ. ή 

ΠΕΙ.Σ 
 δ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη από κοινού με τον 

Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών , 

 ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,  
 ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ 
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Επιλογή μαθητών 
 Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου 
γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.Η 
εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πρότυπου 
Γυμνασίου σε συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 13, υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες 
εξετάσεις.  
 
 Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση, ώστε να 
επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Η 
εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ. σε 
συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας γίνεται χωρίς να διενεργηθεί 
νέα κλήρωση.  

Κώστας Μπουραζάνας 
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 Διδακτικό προσωπικό 
 Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων 

ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά.  

  Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων 
εκπαιδευτικών ανά Π.Δ.Ε., με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και 
ειδικότητα.  

 Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν 
λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την 
πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε 
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  Διδακτικό προσωπικό 
 Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. 

διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, ως εξής: 
  η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση 
 το επιστημονικό-συγγραφικό έργο 
 το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του 

σχολείου,  
 η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το 

καθοδηγητικό έργο,  
 συνέντευξη ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε.,  

 
 Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των 

κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις 100.  
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  Διδακτικό προσωπικό 
  Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής.  
  Η θητεία των νεοεισερχόμενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι 

μονοετής. Στη διάρκεια της μονοετούς θητείας τους οι εκπαιδευτικοί 
υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και 
υπηρεσιακής τους επάρκειας 

 Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο 
που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά 
τοποθετημένοι σε αυτό. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
παραμείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή 
θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες 
απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους.  

 Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση, 
σύμφωνα με την παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε 
κενές οργανικές θέσεις … 
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 Αιτήσεις από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου  
 Η  κλήρωση διεξάγεται ηλεκτρονικά την 

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021. 
 Ημέρα διεξαγωγής εξετάσεων ορίζεται η 

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021–(Εξεταζόμενα Μαθήματα 
είναι: Ελληνική Γλώσσα και  Μαθηματικά)  

                        

Κώστας Μπουραζάνας 
Συντονιστής Μαθηματικών ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 



https://m.facebook.com/pspth.edu.gr/


 

«Σας ευχαριστώ» 

Κώστας Μπουραζάνας 
Συντονιστής Μαθηματικών ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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