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Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο :Πηινηηθή εθαξκνγή  28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ 4 

 

1. ΚΟΠΕΜΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΒΡΓΟΤ 
 

 Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ, αζθνχλ ηεξάζηηεο επηδξάζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ πνξεία 

πξνο ηελ "θνηλσλία ηεο γλψζεο" ην ζρνιείν νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα επειημία, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη αιιαγή ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, 

ηε ρξεζηκνπνίεζε / εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη πξαθηηθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 

 Ο ζηφρνο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Βθπαίδεπζε θαη Ώξρηθή Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε" 

(ΒΠΒΏΒΚ) ηνπ 2
νπ

 θαη 3
νπ

  Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (2
ν
  ΚΠ θαη 3

ν
 ΚΠ) είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Κάζε πξφηαζε, φκσο, γηα ηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ή κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ζεσξήζεηο θαη πξαθηηθέο θαη ηηο επξχηεξεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

ζπλζήθεο θαη εμειίμεηο. Παξάιιεια, ε πνιηηηθή γηα ηελ εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ πξέπεη 

- κεηαμχ άιισλ - λα ιακβάλεη ππφςε: 

α. Σελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζην ζρνιείν (ππνδνκή, 

ππνθείκελα, κέζα, πξαθηηθέο θ.α.). 

β. Σελ αλάγθε γηα ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηλνηνκηψλ ή 

κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ 

γ. Σε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ έξγσλ ηνπ ΒΠΒΏΒΚ. 

 ην 2
ν
 ΚΠ θαη πιαίζην ηεο Βλέξγεηαο 1.1α "Πξνγξάκκαηα - ΐηβιία" ηνπ ΒΠΒΏΒΚ είρε εγθξηζεί ην 

έξγν ησλ "ρνιείσλ Βθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Βθπαίδεπζεο" (ΒΠΠΒ). Ώληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

ησλ ΒΠΠΒ ήηαλ ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε εθαξκνγή, ε αμηνπνίεζε θαη ε αμηνιφγεζε θαηλνηνκηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε νξηζκέλα ζρνιεία ηεο ΐ/ζκηαο θαη Ώ/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, ηα νπνία  

ππνζηήξημαλ θαη ζα ελίζρπζαλ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηε δνκή, ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ πνπ πξνσζεί ην ΤΠΒΠΘ. 

 ην 3
ν
 ΚΠ θαη ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 1.2 «Καηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο κε 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο» ηεο θαηεγνξίαο πξάμεσλ «Οινήκεξα Αεκνηηθά ρνιεία» εγθξίζεθε ε πξάμε 

«Πηινηηθή εθαξκνγή 28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ» ηεο νπνίαο ν ξφινο ζηελ αλάπηπμε, αμηνιφγεζε θαη δηάδνζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ είλαη απηνλφεηα θαζνξηζηηθφο. Σα πηινηηθά ζρνιεία πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο 

"πξνζάιακνο" ή "εξγαζηήξην" ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, λα βνεζνύλ νπζηαζηηθά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ λέσλ ηδεώλ 

θαη ηερλνινγηώλ, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεηξακαηηθώλ εθαξκνγώλ ζηα 

ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο. 

 Σν ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, σο έλαο θαηεμνρήλ θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνο πνιηηεηαθφο ζεζκφο, δελ 

κπνξεί λα παξακέλεη αλαιινίσην, θαζψο ε θνηλσληθή δνκή θαη ιεηηνπξγία εμειίζζεηαη ξαγδαία ζε έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν θφζκν. 

 Παξά ην γεγνλφο φηη, ε Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη δερζεί ζε αξθεηφ βαζκφ ηα ξεχκαηα ησλ 

δηαθφξσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ε εζσηεξηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έρεη αλαλεσζεί θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ίζσο πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη ηα ζρνιεία ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, εμαθνινπζνχλ 

λα παξαηεξνχληαη θαη ζην Αεκνηηθφ ρνιείν θάπνηα αλεπηζχκεηα ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηα νπνία ζα πξέπεη απηφ 
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λα απαιιαγεί, ελψ ηαπηφρξνλα επηζεκαίλεηαη ε απνπζία άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ζα θαζηζηνχζαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πην νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 Μεηαμχ απηψλ ησλ αλεπηζχκεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαιιαγεί ην ζχγρξνλν 

ζρνιείν επηζεκαίλνληαη ηδηαίηεξα: 

1. Ο κνλνκεξήο ηνληζκφο αθαδεκατθψλ καζεκάησλ. 

2. Δ δηδαζθαιία ησλ ίδησλ καζεκάησλ ζε φινπο αδηαθξίησο ηνπο καζεηέο. 

3. Οη  δπζθνιίεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

4. Δ εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

5. Δ χπαξμε θξνληηζηεξίσλ. 

6. Δ αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο αλάγθεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θχιαμε ησλ παηδηψλ. 

 Δ αλαληηζηνηρία κεηαμχ λέσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη πξνβιεκαηηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα, θαζηζηνχλ πξνθαλέζηεξε ηελ 

αλάγθε κηαο ξηδηθήο αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ λα πεξηιακβάλεη λέεο ζπλζήθεο ζρνιηθήο 

δσήο θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο, λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, αλαβαζκηζκέλεο ππνδνκέο θαη αλαπξνζαξκνζκέλν 

σξνιφγην πξφγξακκα. 

 Δ αλακφξθσζε απηή, ζην επίπεδν ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, κπνξεί λα ζπληειεζηεί ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 28 ΟΛΟΖΜΔΡΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ / ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δ ΟΛΟΖΜΔΡΑ ΥΟΛΔΗΑ. Σν αλακνξθσκέλν απηφ ζρνιηθφ πξφγξακκα, απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ζεζκφ πξνο ηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηαπηφρξνλα αληηκεησπίδεη 

επνηθνδνκεηηθά ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα δφκεζεο, νξγάλσζεο θαη καζεηείαο ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ην Οινήκεξν ρνιείν απνηειεί έλα βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πξφηππα, ηφζν ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο φζν - ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο - θαη ζηελ Βιιάδα. 
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2. Δ ΑΕΒΘΝΔ ΒΜΠΒΕΡΕΏ ΚΏΕ Δ ΤΠΏΡΥΟΤΏ ΚΏΣΏΣΏΔ 

ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ 
 

 Μηα επηζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο καο 

νδεγεί ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

α) ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζρνιηθή δσή θαηαλέκεηαη ηφζν ζηηο πξν - φζν θαη ζηηο κεηακεζεκβξηλέο 

ψξεο. Αελ κπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε ιφγν, παξά ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, γηα νινήκεξν ζρνιείν κε ζαθή 

παηδαγσγηθή αληίιεςε. 

β) Δ νξγαλσηηθή θαη νηθνλνκηθή επζχλε γηα ηηο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ απαζρνιήζεηο αλαηίζεηαη ζπλήζσο, 

είηε ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είηε ζηνπο γνλείο. 

γ) Δ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην ζρνιείν πξνθχπηεη ζπλήζσο γηα αξθεηέο απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο 

απφ ηελ δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ κεζεκεξηαλνχ δηαιείκκαηνο, ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ε παξακνλή ζην 

ζρνιείν ζπλδέεηαη κφλν κε απηφ πνπ νλνκάδνπκε θχιαμε. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο κε ζαπκάζηα θαη 

επέιηθηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, άζιεζεο θαη επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη 

γνληψλ (π.ρ. Ώγγιία, Γαιιία). 

δ) ηηο εθηφο δηδαζθαιίαο ψξεο ππάξρεη πνηθηιία ςπραγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

αλαιακβάλνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο ή απφ άιινπο εηδηθνχο (θνηλσληθνχο παηδαγσγνχο, ζρνιηθνχο 

ςπρνιφγνπο θ.ιπ.). 

ε) πνπ ε πξνζθνξά δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο λένπο γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ηφηε απηή ιεηηνπξγεί σο πεηζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζην νινήκεξν ζρνιείν. (ηε Ααλία 

π.ρ. ηα θέληξα ειεπζέξνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ απφ 07.00 έσο 17.30). 

 Αελ είλαη ηπραίν, φηη ηα πεξηζζφηεξα ηδησηηθά ζρνιεία ζηε ρψξα καο έρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο. ηα δε δεκφζηα ζρνιεία, φπνπ ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα 

δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, δηακνξθψλνληαη απφ ζπιιφγνπο γνλέσλ. Οη ίδηεο νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, δειαδή, 

έρνπλ σζήζεη ηνπο πνιίηεο πξνο ηε δηακόξθσζε λέσλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ δεκόζηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Δ πιεζψξα αιιά θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί θαη λα εληαρζεί κέζα ζε έλα πην ζπζηεκαηηθά επεμεξγαζκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

"νινήκεξνπ ζρνιείνπ", πνπ λα αληηκεησπίδεη ηαπηφρξνλα ηα πξνβιήκαηα: 

α. ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

β. ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη ζε θάζε πεξίπησζε εκθαλίδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο πξνβιεκάησλ θαη  

γ. ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ, πνπ έρνπλ δνκηθά πξνδηαγεγξακκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη αλαζηνιέο ζηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο. 
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3. ΏΝΏΓΚΏΕΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 
 

 ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία ην Οινήκεξν ρνιείν πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ε απνιχησο αλαγθαία 

ζπλζήθε γηα ηελ Ώγσγή θαη Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ, εμαηηίαο ησλ εμαηξεηηθά δπζκελψλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε απηήλ. 

 Δ θηινζνθία απηνχ ηνπ ζρνιείνπ, απνξξένπζα απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο 

δπλακηθήο, ππνρξεψλεη ηελ εθπαηδεχνπζα πνιηηηθή θνηλσλία ζε κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο επίζεο θαη ζε κηα λέα ζεψξεζε ηεο ζρνιηθήο πξάμεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε: 

 Ώιιαγή ζηελ αληίιεςή καο γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ, επνκέλσο αιιαγή ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Βγθαηάιεηςε ηνπ ζηεξενηχπνπ ηνπ δαζθάινπ, πνπ εμαξηά ηειείσο ηνπο καζεηέο ηνπ απφ απηφλ. 

 Βγθαηάιεηςε ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ σο πινπνηεηνχ / αμηνινγεηνχ ηεο "απφ θαζέδξαο" εθπαηδεχζεσο. 

 Βγθαηάιεηςε ηεο ιαζεκέλεο αληίιεςεο γηα ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ Ώγσγή θαη Βθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. 

Μηα αληίιεςε πνπ επηβάιιεη ζηελ νηθνγέλεηα λα ιεηηνπξγεί σο "θξνληηζηήξην", ή γηα ηελ αλαπιήξσζε θελψλ, 

φπσο θαη λα "αγνξάδεη" γλψζεηο θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απφ ηελ "αγνξά". 

 Σν Οινήκεξν ρνιείν δειαδή, δηακνξθψζεθε έηζη, ψζηε λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

πνιιαπιέο εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ καζεηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα ιεηηνπξγεί επνηθνδνκεηηθά ζηα εγγελή 

πξνβιήκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πνπ επηδξνχλ ζηε κφξθσζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ 

θαη θαηεγνξηψλ. 
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4. ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 
 

 Ο ζεζκφο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ απνηειεί ζεκειηψδε θαηεχζπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

πνπ επηθπξψζεθε απφ ηε ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ κε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Ν. 2525/97 (Φ.Β.Κ. 188 η. Ώ‟). 

 Σν Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν: 

α) Ώληηπξνζσπεχεη κηα ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. 

β) Ώπνηειεί λέν ηξφπν ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ ζπλεπάγεηαη αιιαγή 

φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο καο απφ ηελ καζεηεία, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

γ) πληζηά δηεξεχλεζε, νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν θαη ην δάζθαιν. 

 θνπφο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε βειηίσζε θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε 

ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο κέζα απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηόηεηεο  θαη ηε δηεχξπλζε 

ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηνπ κνξθσηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ην "άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία" . 

 Ώληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν πεηξακαηηζκφο ζε λέεο κνξθέο θαη ηξφπνπο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ν εκπινπηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ε δηεχξπλζε ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία εηδηθά δηακνξθσκέλσλ αηζνπζψλ - εξγαζηεξίσλ ζε θάζε ζρνιηθή 

ηάμε, ε πηινηηθή εθαξκνγή θαηλνηνκηθψλ καζεζηαθψλ - εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (κάζεκα ζε αίζνπζα - 

εξγαζηήξην, ζπλεξγαζία δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ εηδηθνηήησλ, δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζε νκάδεο 

καζεκάησλ) κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (Δ/Τ, Πνιπκέζσλ) θαη πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ πεγψλ (ΐηβιίσλ, 

αξρείσλ, πιηθψλ, θ.α.). 

 

 Βηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα ζηφρεπε, ψζηε ην "Οινήκεξν ζρνιείν": 

1. Να είλαη έλαο ρψξνο, φπνπ νη καζεηέο ζα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο γλσζηηθέο, εξεπλεηηθέο, 

θαηαζθεπαζηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ζα αλαπηχζζνπλ ηηο γλψζεηο, ηελ  πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπο 

«καζαίλνληαο πσο λα καζαίλνπλ», «πσο λα απνδέρνληαη ηνπο άιινπο»  θαη ην «πσο λα είλαη ππεύζπλνη θαη 

δεκηνπξγηθνί». 

2. Να δηαθνξνπνηήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ παξαδνζηαθψλ αθαδεκατθψλ καζεκάησλ κέζα απφ κηα 

πνιιαπιφηεηα πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο ζα εληζρχνπλ ακθίδξνκα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή. 

3. Να βνεζήζεη ζηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηελ θαιχηεξε 

έληαμή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

4. Να δνκήζεη κε "λέα" ζηνηρεία ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο θαη 

ηηο επηηαγέο ηεο λέαο ηερλνινγηθήο θνηλσλίαο  θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο. Να ηθαλνπνηήζεη δειαδή ηελ 

αλάγθε ηεο δηακφξθσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί άξηζηα 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, αλαπηχζζνληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ ηελ 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεγγχε, θαιιηεξγψληαο ηνπ ηελ ηθαλφηεηα λα αληιεί ραξά απφ ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ην επίηεπγκα. 

5. Να εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ καζεηψλ απφ "παξακέιεζε", θαθή κεηαρείξηζε θαη ελδερφκελνπο 

"θηλδχλνπο", πνπ κπνξεί λα ειινρεχνπλ ζην νηθνγελεηαθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 
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πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα δεκηνπξγηθή επηηήξεζε. 

6. Να εκπινπηίζεη ηε γισζζηθή ηνπο δπλαηφηεηα θαη λα αλαπηχμεη ηελ θαληαζηαθή - ζπκβνιηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα κέζα απφ κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηζηηθή παξέκβαζε, θαζψο θαη λα ζηεξίμεη ή λα ζπκβνπιεχεη 

ην παηδί ζηα πξνβιήκαηά ηνπ, δηεπθνιχλνληαο ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ελζαξξχλνληαο ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ - ηδηαίηεξα απηψλ πνπ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο - γηα κάζεζε ή επίηεπγκα. Μηα ηέηνηα 

δπλακηθή ηνπ ζρνιείνπ επηηξέπεη ηε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ "ην ζηάδην ηνπ εγώ" ή "ηνπ απνθιεηζκνύ", 

ζην "εκείο" θαη ζηελ απνδνρή / παξαδνρή ηνπ άιινπ. 

7. Να ζπκβάιεη κε ηε ζπλερή εληζρπηηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζηελ παηδαγσγηθή θξνληίδα, θαη ηελ 

ακθίδξνκε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη  ζηε κείσζε ησλ 

ππαξρνπζψλ εθπαηδεπηηθψλ αληζνηήησλ. 

8. Να ζπκβάιεη ζηελ αλαθνχθηζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή, φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη ή φηαλ 

ν καζεηήο πξνέξρεηαη απφ κνλνγνληθή νηθνγέλεηα θαη δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηνπ. 

9. Να επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο γνλείο θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο επηδηψθνληαο ην 

"άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία". 

10. Να ππεξαζπηζηεί ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα "πείζεη" γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. 
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5. ΤΜΠΛΔΡΧΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 
 

 Σν έξγν ηνπ "Οινήκεξνπ ζρνιείνπ" απνηειεί θεληξηθφ άμνλα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

Τπ.Β.Π.Θ. θαη, παξάιιεια, ζεκείν αηρκήο ζην δηάινγν αλάκεζα ζην Τπ.Β.Π.Θ, ηηο νξγαλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο. Καηά ζπλέπεηα, θάζε πξφηαζε γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ή 

κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ζην ρψξν ηνπ Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ην πιαίζην θαη ηνπο 

παξάγνληεο επίδξαζεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ θαη λα ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνχκελε έξεπλα, κειέηε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο. Βπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηα 

άιια έξγα ηεο Βλέξγεηαο 1.1α ηνπ ΒΠΒΏΒΚ Ε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο Γξακκαηείεο θαη ηηο Αηεπζχλζεηο 

πνπδψλ ηνπ ΤπΒΠΘ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΤπΒΠΘ. 

 Σν πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ "Οινήκεξνπ ζρνιείνπ" είρε θαη έρεη σο ζηφρν λα ππνζηεξίμεη, λα 

πξνσζήζεη θαη λα εληζρχζεη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα άιια έξγα ηνπ Μέηξνπ 1.1 ηνπ ΒΠΒΏΒΚ Ε πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο Γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηα ζρνιεία. Βπηπιένλ, νη δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε κε ηα έξγα 1.1β "Πιεξνθνξηθή ζηα ζρνιεία", 1.1δ "Βληζρπηηθή 

δηδαζθαιία", 1.3α "Βπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ", 1.3γ "ρνιηθέο βηβιηνζήθεο" θαη 4.1γ "Βθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηαζκφο".  

ην ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ  κε ηελ Βλέξγεηα 2.2.1. «Ώλακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε» θαη ηελ πξάμε 2.2.1.γ. «Πεηξακαηηθά 

Πξνγξάκκαηα Βθπαίδεπζεο / Πηινηηθή εθαξκνγή ηεο Βπέιηθηεο Γψλεο / Γψλεο Καηλνηφκσλ Αξάζεσλ» 

 

 

6. Ο ΕΑΕΏΕΣΒΡΟ ΥΏΡΏΚΣΔΡΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 
 

 Οη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ "Οινήκεξνπ ζρνιείνπ" είλαη: 

α) Δ ζπκβνιή ζηελ αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο γλώζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

δηδαθηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ γηα ηελ έμνδν ηνπο πξνο "ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο" 

θαη ηελ εληαία επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο, θαη 

β) Δ δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ κε ην "άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία" 

θαη ηε ζπκκεηνρή επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 Σν πξφγξακκα έρεη δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εηζαγσγή θαηλνηόκσλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ 

δηδαζθαιίαο θαη ηδηαίηεξα: 

 Με ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (Δ/Τ, πνιπκέζα). 

 Με ηε ρξήζε πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ πεγψλ (βηβιίσλ, αξρείσλ, πιηθψλ θ.ά). 

 Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν εμνπιηζκφο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε φια ηα ζχγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ (Δ/Τ, 

multimedia θ.ιπ.) , ν νπνίνο ζε κεγάιν βαζκφ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο γηα αγνξά εμνπιηζκνχ πνπ 

έιαβε ε επηζηεκνληθή νκάδα θαη νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ. 
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 Σν πξφγξακκα ήηαλ απφ ηε θχζε ηνπ πνιχκνξθν, πνιπζρηδέο θαη πνηθηιφηξνπν, θαζψο πινπνηήζεθε ζε 

δεκνηηθά ζρνιεία ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ο ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο, πνπ 

θαιχπηεη φιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ επηδξνχλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, βξηζθφηαλ ζην φηη δελ είλαη δπλαηή ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ησλ 

επηκέξνπο αλαγθψλ θάζε ζρνιείνπ ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Χο εθ ηνχηνπ ε πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαξηηφηαλε άκεζα ηφζν απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο θάζε ζρνιείνπ ρσξηζηά φζν θαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζε κέζα θαη εμνπιηζκφ κεηαμχ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πεηξακαηηθφ πξφγξακκα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο ρψξαο είλαη δηαθνξεηηθή σο πξνο ηε γεσγξαθηθή ηεο 

ζέζε, ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθεη, ηνλ αξηζκφ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

ηα επνπηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη, ην εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηηθφ ηεο δπλακηθφ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο απφ ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο. Καηά ζπλέπεηα, ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εμαξηηφηαλε άκεζα: 

α) Ώπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

β) Ώπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

γ) Ώπφ ηε δπλαηφηεηα απνθέληξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο (επνπηείαο, παξαθνινχζεζεο, νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, αμηνιφγεζεο, δηάδνζεο απνηειεζκάησλ) ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Ο λφκνο 2640/98 απνηειεί νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ απνθέληξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Βηδηθφηεξα κε ην άξζξν 11, παξ. 3, επηηξέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ρνιηθψλ Βπηηξνπψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηνπ ΒΠΒΏΒΚ. Με ηελ Κ.Τ.Ώ. (ΦΒΚ 67/4-2-99) ησλ ππνπξγψλ 

Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνσζεζνχλ άκεζα θαη νπζηαζηηθά νη δηαδηθαζίεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο απνθέληξσζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ πινπνηνχλ πηινηηθά-πεηξακαηηθά πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο. 

 Βηδηθφηεξα επηζεκαίλεηαη φηη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ησλ πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηνπ θαη επηπιένλ κε ηνλ ηξφπν 

απηφ εληζρχνληαη: 

α) Οη αλάγθεο επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φιεο 

ηεο ρψξαο. 

β) Δ άκεζε απνξξνθεηηθόηεηα ησλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

γ) Δ πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο απνθέληξσζεο. 

δ) Δ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ε) Δ ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο επηζηεκνληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο φιεο ηεο ρψξαο. 

ζη) Ζ ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη παξαγόλησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (βηνηερλψλ, εκπφξσλ, 

πξνκεζεπηψλ θ.ά.). 

 

7. ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 
 

 Σν πξφγξακκα "Πηινηηθή Βθαξκνγή 28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ" ππνζηεξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζπλέβαιε : 

α. ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ, ηε 
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ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ησλ επνπηηθψλ κέζσλ θαη ησλ πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ πεγψλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ, ζηηο γλσζηηθέο απαηηήζεηο θάζε καζήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. 

β. ηελ αλαλέσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

καζεζηαθή θαη ςπρν-παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

γ. ηε δηακφξθσζε ελφο πεξηζζφηεξν "αλνηρηνχ" θαη "επέιηθηνπ" πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηφζν πξνο ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ (καζήκαηα επηινγήο / ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο) φζν θαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο δηάζηαζεο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ). 

δ. ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ 

θαη ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. 

ε. ηε δηεχξπλζε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ έμνδν πξνο ηελ "θνηλσλία ηεο γλψζεο". 

ζη. ηελ ππνζηήξημε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ 

ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ην "άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία". 
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8. ΣΒΥΝΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 
 

8.1 ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΟΜΏΑΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

8.2 ΣΏ ΥΟΛΒΕΏ ΠΟΤ ΤΜΜΒΣΒΥΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 

8.3. ΑΕΏΡΚΒΕΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

8.4. ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

8.5. ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΠΟΤΑΧΝ 

8.6. ΧΡΟΛΟΓΕΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 

8.7. ΝΒΏ ΓΝΧΣΕΚΏ ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΏ 

8.8. ΑΕΑΏΚΣΕΚΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ 

8.9. ΒΞΟΠΛΕΜΟ ΥΟΛΒΕΧΝ 

8.10. ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΟΤ ΤΛΕΚΟΤ 

8.11. ΤΠΟΣΔΡΕΚΣΕΚΟ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟ ΤΛΕΚΟ 

8.12. ΏΝΏΛΧΕΜΏ - ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΏ ΒΞΟΑΏ 

8.13. ΓΒΤΜΏ ΜΏΘΔΣΧΝ 

8.14. ΦΤΛΏΞΔ ΥΟΛΒΕΟΤ 

8.15. ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟΤ 

    

8.1. ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΟΜΏΑΏ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 

 Οη θνξείο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην θαη ε Αηεχζπλζε πνπδψλ 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππφ ηελ επνπηεία ηεο Βηδηθήο Γξακκαηείαο πνπδψλ, Βπηκφξθσζεο θαη 

Καηλνηνκηψλ ηνπ ΤπΒΠΘ. Με ηελ απφθαζε 12/17-6-99 ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ, ηα κέιε ηεο Βπηζηεκνληθήο Οκάδαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Οινήκεξν  ζρνιείν‟   είλαη ηα αθφινπζα : 

1. Μαξία Σδάλε, θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Πξφεδξνο. 

2. Ησάλλεο Ππξγησηάθεο, θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

3. Παλαγηώηεο Ξσρέιιεο, θαζεγεηήο Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

4. Υξπζή Βηηζηιάθε, επηθ. θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ. 

5. Απόζηνινο Αλδξένπ, αλαπι. θαζεγεηήο  Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

6. Παύινο Γνύζεο, δηεπζπληήο ζπνπδψλ Ώ/ζκηαο εθπ/ζεο ηνπ ΤπΒΠΘ. 

7. Γηώξγνο Παζηάο, εθπαηδεπηηθφο, αλαπιεξσηήο ππεχζπλνο έξγνπ ΒΠΠΒ. 

 Σν επηέκβξην ηνπ 2000 κε απφθαζε ηνπ  πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ 

νξίδνληαη ππεχζπλνη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη: 

1. Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ, πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, ππεχζπλνο έξγνπ 

2. Αδάκ Αγγειήο, πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, αλαπι. ππεχζπλνο έξγνπ  

3. Αλδξέαο Σξηαληαθύιινπ, εθπαηδεπηηθφο, κέινο. 

Με ηελ αξηζκ. Γ1/632/1-8-2000 (ΦΒΚ 1005 η.ΐ') απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηήζεθε Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ν 

ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Οινήκεξσλ Αεκνηηθψλ ρνιείσλ, πηινηηθψλ 

θαη δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ. 
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Σελ Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή απνηεινχλ : 

α. Ππξγησηάθεο Ησάλλεο, Καζεγεηήο ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

β. Βξεηηόο Ησάλλεο, Καζεγεηήο ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 

γ. Ξσρέιεο Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο ηνπ Π.Σ. ηνπ Φ.Π.Φ. Θεζζαινλίθεο 

δ. Παππάο Αζαλάζηνο, Καζεγεηήο ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 

ε. Υαηδεδήκνπ Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Παηδ. Φηινζνθηθήο ρνιήο Ώ.Π.Θ. (Γηα ην παξάξηεκα 

Φιψξηλαο) 

ζη. Μπνπδάθεο Ησζήθ, Καζεγεηήο ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

δ. Σαξαηόξε Διέλε, Καζεγήηξηα ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 

ε. Λάκηαο Κσλζηαληίλνο, Βπίθ. Καζεγεηήο ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

ζ. Βηηζηιάθε - αξσληάηε Υξπζή, Βπίθ. Καζεγήηξηα ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ώηγαίνπ 

η. Παιεόο Εαραξίαο, Βπίθ. Καζεγεηήο ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

ηα. Κσλζηαληίλνπ Υαξάιακπνο, Ώλαπι. Καζεγεηήο ηνπ Π.Σ.Α.Β. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Εσαλλίλσλ 

ηβ. Γνύζεο Παύινο, πξψελ ρνιηθφο χκβνπινο - πξψελ Αηεπζπληήο πνπδψλ Π.Β. 

ηγ. Λενληάξεο Αρηιιέαο, πξψελ ρνιηθφο χκβνπινο - πξψελ Αηεπζπληήο πνπδψλ Π.Β. 

ηδ. Κώηζεο Κσλζηαληίλνο, Αηεπζπληήο πνπδψλ Π.Β. - ρνιηθφο χκβνπινο 

ηε. Αιπέληδνπ Οιπκπία, Αηεπζχληξηα Αεκ. ρνιείνπ απνζπαζκέλε ζηε Α/λζε πνπδψλ Π.Β. 

ηζη. Γηακαληήο Κσλζηαληίλνο, δάζθαινο απνζπαζκέλνο ζηε Α/λζε πνπδψλ Π.Β. 

ηδ. Ραπηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, ρνιηθφο χκβνπινο Π.Β. 

Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο νξίζηεθε ν θαζεγεηήο θ. Ησάλλεο Ππξγησηάθεο κε αλαπιεξσηή ηνλ 

θαζεγεηή θ. Ησάλλε Βξεηηό. 

Σν επηέκβξην ηνπ 2001 κε απφθαζε ηνπ  πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (πξάμε 

31/30-8-2001)νξίδνληαη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νη: 

1. Ζιίαο Μαηζαγγνύξαο, αληηπξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, ππεχζπλνο έξγνπ 

2. Αδάκ Αγγειήο, πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, αλαπι. ππεχζπλνο έξγνπ  

3. Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ, πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ  

4. Αλαζηαζία Πακνπθηζόγινπ, πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ 

5. Αλδξέαο Σξηαληαθύιινπ, εθπαηδεπηηθφο. 

Σνλ Ώχγνπζην  ηνπ 2002 κε απφθαζε ηνπ  πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ (πξάμε 

20/28-8-2002)νξίδνληαη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νη: 

1. Αδάκ Αγγειήο, πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, ππεχζπλνο ηεο πξάμεο  

2. Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ, πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ  
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3. Αλαζηαζία Πακνπθηζόγινπ, πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ 

4. Αλδξέαο Σξηαληαθύιινπ, εθπαηδεπηηθφο 

Ο θ. Ζιίαο Μαηζαγγνύξαο, Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ζα 

επνπηεχεη ηελ πνξεία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ.  

 

8.2. ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟ ΠΗΛΟΣΗΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Με απφθαζε ηεο Βπηζηεκνληθήο Οκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο ησλ 

ζρνιείσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία θνηλνπνηνχληαη ζηελ 

Αηεχζπλζε πνπδψλ Ώ/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΒΠΘ. Δ Α/λζε πνπδψλ επέιεμε θαη΄ αλάζεζε ηα ζρνιεία πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. 

 χκθσλα κε απφθαζε ηνλ Τπνπξγνχ Παηδείαο ηα ζρνιεία πνπ επειέγεζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ „Οινήκεξνπ ζρνιείνπ‟ είλαη ηα αθφινπζα : 
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Ώ/Ώ Ολνκαζία ρνιείνπ Οξγαληθφηεηα Αηεχζπλζε Π.Β. 

1.  89o Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζήλαο 12ζέζην Ώ΄ Ώζήλαο 

2.  50ν Αεκνηηθφ ζρνιείν Ώζήλαο 9ζέζην » 

3.  159ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζήλαο 6ζέζην » 

4.  30ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζήλαο 10ζέζην » 

5.  27ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζήλαο 9ζέζην » 

6.  129ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζήλαο 12ζέζην » 

7.  76ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζήλαο 12ζέζην » 

8.  138ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζήλαο 6ζέζην » 

9.  5ν Αεκνηηθφ ρνιείν Γαιαηζίνπ 12ζέζην » 

10.  2ν Αεκνηηθφ ρνιείν Μειηζζίσλ 8ζέζην ΐ΄ Ώζήλαο 

11.  1ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώηγάιεσ 12ζέζην Γ΄ Ώζήλαο 

12.  4ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ 10ζέζην » 

13.  2o Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίνπ Εσάλλε Ρέληε 8ζέζην ΐ΄ Πεηξαηά 

14.  1ν Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο 7ζέζην » 

15.  7ν Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο 6ζέζην » 

16.  3ν Αεκνηηθφ ρνιείν Λαπξίνπ 12ζέζην Ώλαηνιηθήο Ώηηηθήο 

17.  
Αεκνηηθφ ρνιείν Ληκέλνο Υεξζνλήζνπ 

Δξαθιείνπ Κξήηεο 
12ζέζην Δξαθιείνπ Κξήηεο 

18.  Αεκνηηθφ ρνιείν Μαιίσλ Δξαθιείνπ Κξήηεο 12ζέζην » 

19.  Αεκνηηθφ ρνιείν Θπκηαλψλ Υίνπ 6ζέζην Υίνπ 

20.  Αεκνηηθφ ρνιείν Ρνδνιίβνπο εξξψλ 6ζέζην εξξψλ 

21.  1ν Αεκνηηθφ ρνιείν Κάκπνπ Γαθχλζνπ 12ζέζην Γαθχλζνπ 

22.  9ν Αεκνηηθφ ρνιείν Καηεξίλεο 12ζέζην Πηεξίαο 

23.  5ν Αεκνηηθφ ρνιείν Άξγνπο 12ζέζην Ώξγνιίδαο 

24.  
2

ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίνπ Παχινπ 

Θεζζαινλίθεο 
6ζέζην Ώ΄ Θεζζαινλίθεο 

25.  Αεκνηηθφ ρνιείν Ώλαηνιηθνχ Θεζζαινλίθεο 8ζέζην ΐ΄ Θεζζαινλίθεο 

26.  Αεκνηηθφ ρνιείν Μαζάξσλ Ρφδνπ 6ζέζην Ασδεθαλήζνπ 

27.  17ν Αεκνηηθφ ρνιείν Λάξηζαο 12ζέζην Λάξηζαο 

28.  Αεκνηηθφ  ρνιείν  Πνξηαξηάο 6ζέζην Μαγλεζίαο 

 

8.3. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 ην ΒΠΒΏΒΚ Ε ην πξφγξακκα  είρε δηάξθεηα 18 κήλεο (Ενχληνο 1999 - Αεθέκβξηνο 2000). 

 ην ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ ην πξφγξακκα  είρε δηάξθεηα 26 ζρνιηθνχο κήλεο (Εαλνπάξηνο 2001 - Ενχληνο 2003). 

Δ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ηελ πεξίνδν επη. 99 - Ενχλ. 2003. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ θαη λα εληζρχζνπλ πνηθηιφηξνπα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γ΄ ΚΠ – ΒΠΒΏΒΚ ΕΕ θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηνπ ΤπΒΠΘ γηα ηελ επέθηαζε, ηε 

γελίθεπζε θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ "Οινήκεξνπ ζρνιείνπ" ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο φιεο ηεο ρψξαο. 

 Σα ζρνιεία πνπ  ζπκκεηέρνπλ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ "Οινήκεξνπ ζρνιείνπ"  ππνζηεξίρζεθαλ κε 

ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ΒΠΒΏΒΚ. Βπίζεο, είρε πξνβιεθζεί λα ππνδερζνχλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ φια ηα 

εθπαηδεπηηθά πξντφληα (βηβιία, CD-ROM, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ) πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηα δηάθνξα έξγα ηεο 

Βλέξγεηαο 1.1.α. „Πξνγξάκκαηα-ΐηβιία‟. Βπηπιένλ, ηα ζρνιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζπκκεηείραλ ζε πεηξακαηηθέο 

εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ηελ εηζαγσγή λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πξαθηηθψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζην ζρνιείν. 

 

8.4. ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ – ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ 

 Δ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ ην 2ν θαη ην 3ν Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο – ΒΠΒΏΒΚ Ε θαη ΕΕ. ζε ζπλρξεκαηνδφηεζε κε ην Βιιεληθφ Κξάηνο. Δ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έγηλε ζην 2ν  ΚΠ κέζα απφ ην έξγν "ΒΠΠΒ" , ελψ ζην 3ν ΚΠ απφ ηνλ Βηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ. Δ δηαρείξηζε έγηλε κε βάζε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (ΚΤΏ) ησλ Τπνπξγψλ 

Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηε " ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ζηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΒΠΒΏΒΚ " θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ. 

Δ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε εζληθνχο πφξνπο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Άξρηζε ην ζρνιηθφ 

έηνο 1999-2000 θαη ζπλερίζηεθε έσο ην ζρ. έηνο 2002-03. 

Καηά ην πξψην έηνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηέζεθε εθάπαμ γηα θηηξηαθέο παξεκβάζεηο απφ ηνλ ΟΚ 

γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αηζνπζψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ κε ςπγεία, θνχξλνπο, ππνινγηζηέο, 

επηδηαζθφπηα, ηειενξάζεηο, βίληεν θιπ. ην πνζφ ησλ 2.810.220 επξψ (957.582.534 δξρ.). 

Οη εηήζηεο δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 

1.173.881 επξψ πεξίπνπ (400 εθαη. δξρ.) θαη αθνξνχλ δαπάλεο γηα : 

1. ιεηηνπξγηθά έμνδα 

2. ακνηβέο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 

3. επηκνξθψζεηο 

4. αγνξά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

ην θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ νη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

αθνξνχλ ην δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ πέξαλ ησλ νξγαληθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ. 

 

8.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γεληθψο. 

 Σν Οινήκεξν ζρνιείν δελ είρε κφλν θαζαξά "αθαδεκατθφ" ραξαθηήξα, αιιά ζπκπεξηέιαβε ζηα 

πξνγξάκκαηά ηνπ θαη φια εθείλα ηα καζήκαηα, πνπ δίλνπλ ραξά ζην παηδί θαη ηνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα, γηα πξνζσπηθή έθθξαζε θαη απηελέξγεηα. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν,  ν καζεηήο ζην πηινηηθφ 

νινήκεξν ζρνιείν έβξηζθε φια εθείλα ηα καζήκαηα, πνπ θαη ζήκεξα παξέρνληαη ηδησηηθψο ζηελ ειεχζεξε 

εθπαηδεπηηθή αγνξά, κνινλφηη, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, ήηαλ  δχζθνιν λα ηε ζπλαγσληζηεί. Βπηπξφζζεηα, έπξεπε 

λα πεηζηνχλ νη γνλείο, φηη ην δεκφζην ζρνιείν, ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, είλαη ζε ζέζε λα δηδάμεη κε ηελ 

ίδηα επηηπρία ηα καζήκαηα απηά. Βπηζεκαίλεηαη φηη, ε επζχλε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζεζκνχ ήηαλ 

ηέηνηαο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ψζηε  κπφξεζε λα πείζεη ηελ Βιιεληθή Κνηλσλία. 

 πλαθφινπζα, ην Πξφγξακκα πνπδψλ δελ κπνξνχζε λα είλαη έλα θιεηζηφ πξφγξακκα εληαίν γηα φια ηα 



Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο :Πηινηηθή εθαξκνγή  28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ 18 

ζρνιεία ηεο ρψξαο. Ήηαλ απαξαίηεην λα δίλεη έλα γεληθφ πξνγξακκαηηζκφ, επέιηθην θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο, ν νπνίνο φκσο ηαπηφρξνλα άθελε πεξηζψξηα ζπκπιήξσζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

πεξηνρήο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα. Οη δαζθαινθεληξηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ πξέπεη λα 

αιιάμνπλ ζε θάζε ηχπν ζρνιείνπ, επηβαιιφηαλ  λα αιιάμνπλ πξσηίζησο ζην Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν, γηα λα 

αιιάμεη θαη ε λννηξνπία γεληθφηεξα. 

 Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ „Οινήκεξνπ ζρνιείνπ‟  θαηαξηίζηεθε  θαηά θαηξνχο απφ ηηο 

Βπηζηεκνληθέο Οκάδεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ νκάδα Παξαθνινχζεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ  θαη 

βαζίζηεθε ζηε δνκή θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν  εκπινπηίζζεθε θαη  

δηεπξχλζεθε κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο επηινγήο ζε θάζε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

 Χο λέα γλσζηηθά αληηθείκελα επηινγήο ζεσξήζεθαλ φια εθείλα ηα νπνία είραλ ήδε εθαξκνζηεί εθηφο 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε κεγάιν αξηζκφ ζρνιείσλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, κε πξσηνβνπιία ηνπ ΤπΒΠΘ, ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, άιισλ εζληθψλ θνξέσλ ή ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ αμηνινγεζεί ζεηηθά, έρνπλ παξαγάγεη θαη ζρεηηθφ δηδαθηηθφ ή εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ην δηεπξπκέλν πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. Σέηνηα πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: 

 Πξνγξάκκαηα Βληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, Πξφγξακκα "Μειίλα", Ώγσγή ηνπ Καηαλαισηή, Ώγσγή 

Τγείαο, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Βπξσπατθή Αηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, Αηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, 

Θεαηξηθή Παηδεία, Πιεξνθνξηθή ζηελ Ώ/ζκηα εθπαίδεπζε, Σερλνινγία ζηελ Ώ/ζκηα εθπαίδεπζε, Οιπκπηαθή 

Παηδεία, Σνπηθή Αηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, Αεχηεξε Ξέλε Γιψζζα, Βπέιηθηε Γψλε. 

 ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ, θπξίαξρε ζέζε έρνπλ ηξία βαζηθά 

δεηήκαηα: 

α) Σν ππνρξεσηηθφ ηεο απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο. 

β) Δ ψξα ιήμεο ηεο απνγεπκαηηλήο παξακνλήο ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν. 

γ) Δ δηάξθεηα ηεο κεζεκβξηλήο δηαθνπήο γηα γεχκα θαη ραιάξσζε. 

 Σν ππνρξεσηηθφ ηεο απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σν ζεκείν απηφ ρξεηάζηεθε κεγάιε πξνζνρή, γηαηί γηα λα επηηχρεη ν ηχπνο απηφο ηνπ ζρνιείνπ, 

ζα έπξεπε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δνπλ ηελ 

κεηακεζεκβξηλή εξγαζία σο δεκηνπξγηθή θαη αλαγθαία, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη θαη ζπλέρεηα ηεο πξσηλήο. Γη 

απηφ ρξεηάζηεθε πξνζεθηηθή δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεψλ ηνπο ηφζν απφ ηελ νκάδα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, φζν θαη απφ ηελ ηνπηθή ζρνιηθή κνλάδα. 

 

8.6. ΧΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ αξρηθά θαηαξηίζζεθε απφ ηελ Βπηζηεκνληθή Οκάδα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ρνιηθφ χκβνπιν, ην δηεπζπληή θαη ηνλ πξντζηάκελν  γξαθείνπ ή 

δηεχζπλζεο, πξνζαξκφζηεθε ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα. 

 ηε δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θάζε ζρνιείνπ θάλεθαλ ρξήζηκεο νξηζκέλεο 

θαηεπζχλζεηο, φπσο νη αθφινπζεο: 

 Δ ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο αλάινγα θαη 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. 
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 Σα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηαθξίλνληαη ζε καζήκαηα «θνξκνχ» ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ θαη 

επηινγήο. 

 Σηο πξψηεο δχν δηδαθηηθέο ψξεο πνπ ηα παηδηά είλαη μεθνχξαζηα θαη έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

ζπγθέληξσζεο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δηδάζθνληαη ηα βαζηθά καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Οξηζκέλεο φκσο απφ ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, κπνξνχλ ηα καζήκαηα απηά λα πξνγξακκαηίδνληαη θαη γηα 

θάπνηα απφ ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, φηαλ ζηφρνο είλαη φρη ε δηδαζθαιία λένπ αληηθεηκέλνπ αιιά ε εκπέδσζε, 

εθαξκνγή ή εμάζθεζε. Έηζη ζα "ζπάεη" θαη ε κνλνηνλία ηνπ θάζε πξσηλνχ αιιά θαη ε αληίιεςε ησλ 

καζεηψλ, φηη απηά ηα "ζνβαξά" καζήκαηα πάληα πξνεγνχληαη. 

 Δ δηδαζθαιία θαη ησλ ππνινίπσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ «θνξκνχ» κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεηαη ζε γεληθέο 

γξακκέο θαηά ηελ 3ε θαη 4ε δηδαθηηθή ψξα, αιιά νξηζκέλεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο λα πξνγξακκαηίδεηαη θαη 

γηα ην απφγεπκα, νπφηε θαη ζα ζπλδπάδεηαη κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαινχληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη καζεηέο, παξακέλνληαο, έηζη, ζε εηνηκφηεηα θαη εγξήγνξζε. 

 Σα παηδηά ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ, ιφγσ βηνινγηθψλ αιιά θαη παηδαγσγηθψλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ ζα 

πξέπεη λα νινθιεξψλνπλ ην "νξγαλσκέλν" κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηφο ησλ θαηά κία ή θαη δχν ψξεο λσξίηεξα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Μπνξνχλ βέβαηα, εθ' φζνλ θξίλνπλ θαη επηζπκνχλ νη γνλείο, λα παξακείλνπλ ζην 

ζρνιείν θαη λα εληαρζνχλ ζε κηα ζεηξά απφ ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε γπκλαζηηθή λα κελ πξνγξακκαηίδνληαη ακέζσο κεηά ην γεχκα. 

 Σα καζήκαηα επηινγήο ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ή/θαη λα ελαιιάζζνληαη κε άιια αληηθείκελα, φπσο παξαδνζηαθφο ρνξφο, δεκηνπξγηθή θίλεζε, 

εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρνξσδία, αγγεηνπιαζηηθή, δσγξαθηθή, γιππηηθή, ζεαηξηθφ παηρλίδη, 

θνπθινζέαηξν θαη πνιιαπιέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δ εξγαζία πνπ ζα δίδεηαη ζηνπο καζεηέο εάλ θαη εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαίν απφ ηνλ/ηελ 

δάζθαιν/α δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηείξα εμάζθεζε θαη επαλάιεςε, πνπ ηζρχεη ζήκεξα κε ηελ γλσζηή 

κνξθή ησλ θσηνηππηψλ. Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ, ηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο, 

ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε. ,ηη έρεη λα θαηαλνήζεη ην παηδί πξέπεη λα ην θαηαλνήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο. Ζ ώξα απηή ηεο πξνεηνηκαζίαο πξέπεη λα είλαη 

θπξίσο ν ρξόλνο γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο καζεηέο θαη γηα ηε δηεμαγσγή 

δξαζηεξηνηήησλ εκπέδσζεο, εκβάζπλζεο θαη δηεύξπλζεο ησλ γλώζεσλ ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ γηα ηνπο 

ππόινηπνπο καζεηέο. 

 Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ρσξίζηεθε ζε 

ηξεηο δψλεο: 

1ε: πξσηλή δψλε 

2ε: κεζεκεξηαλή δψλε 

3ε: απνγεπκαηηλή δψλε 

 Έλα ελδεηθηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα, κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηεο Βπηζηεκνληθήο Βπηηξνπήο γηα ην 

Οινήκεξν ζρνιείν, κπνξεί λα είλαη ην αθφινπζν: 

 Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ αξρίδεη ζηηο 7:00 θαη ηειεηψλεη ζηηο 17:00. Μηα πξψηε, ελδεηθηηθή 

θαηαλνκή ηνπ λένπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη ε αθφινπζε: 

Πξνζέιεπζε 7:00-8:00 : Πξναηξεηηθή ππνδνρή καζεηψλ 

 8:00-8:15 : Πξνζέιεπζε - Τπνδνρή καζεηψλ 
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ΠΡΧЇΝΔ ΓΧΝΔ 

(κε δπλαηφηεηα 5 δηδαθηηθψλ σξψλ θαη 35' δηάιεηκκα) 

 1ε ψξα 8:20-9:10 

 2ε ψξα 9:15-10:05 

 3ε ψξα 10:20-11:05 

 4ε ψξα 11:15-12:00 

 5ε ψξα 12:05-12:50 

 Δ πξσηλή δψλε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: Μάζεκα*, κειέηε, εθπαηδεπηηθέο, νηθνινγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, αηζζεηηθή θαη θπζηθή αγσγή, δηδαζθαιία γισζζψλ, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, θ.ά. 

* ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ είλαη δπλαηφ, ε δηδαζθαιία ζα γίλεηαη κέζα ζε εηδηθή αίζνπζα εξγαζηεξίνπ. 

 

ΜΒΔΜΐΡΕΝΔ ΓΧΝΔ 

 Βιαθξχ γεχκα 13:00 - 14:00 

 ηε δηάξθεηα ηεο κεζεκβξηλήο δψλεο γηα κία πεξίπνπ ψξα ηα παηδηά παίξλνπλ έλα ειαθξχ γεχκα, πνπ 

θέξλνπλ απφ ην ζπίηη θαη επηιέγνπλ έλαλ απφ ηνπο ρψξνπο αλαςπρήο (Ώίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, Υψξνο 

γεχκαηνο, Υψξνο ηειεφξαζεο θαη βίληεν, Παηρληδφηνπνο, Υψξνο Δ/Τ) γηα λα αλαπαπζνχλ ή λα ςπραγσγεζνχλ. 

 

ΏΠΟΓΒΤΜΏΣΕΝΔ ΓΧΝΔ 

 6
ε
 ψξα 14:00-14:50 

 7
ε
 ψξα 15:00-15:50 

 8
ε
 ψξα 16:00-16:50 

 Δ απνγεπκαηηλή δψλε πεξηιακβάλεη: Βπηιεγφκελν κάζεκα, κειέηε, νηθνινγηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, αηζζεηηθή θαη θπζηθή αγσγή, δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ηεο επνκέλεο εκέξαο, θ.ά. 

 

17:00  :  Λήμε ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2001-2002, ε Βπηζηεκνληθή νκάδα θαη ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην κε 

εηζεγήζεηο ηνπο πξνο ην ΤπΒΠΘ πξφηεηλαλ ην παξαπάλσ πξφγξακκα κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο λα θαζνξηζηεί σο 

πξφγξακκα ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. 

 

Σν ΤπΒΠΘ κε ηελ Γ1/4305/14-1-02 (Φ. 68 Β΄) θαζόξηζε ην πξόγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ σο αθνινχζσο : 

1. Σν ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2525/97, 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο ηάμεηο Ώ΄ θαη ΐ΄ απφ ηηο 08.00΄ κέρξη ηηο 16.00΄. ην πξφγξακκα απηφ εληάζζνληαη φια ηα 

καζήκαηα ηνπ βαζηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαζψο θαη λέα γλσζηηθά αληηθείκελα 

θαη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο 

ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ «Οινήκεξνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ». 

2. Σν πξναηξεηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν παξαθνινπζνχλ φζνη καζεηέο ην επηζπκνχλ, νξίδεηαη απφ ηηο 15.00΄κέρξη 

ηηο 17.00΄γηα ηηο ηάμεηο Ώ΄ θαη ΐ΄ θαη απφ ηηο 16.00΄ κέρξη ηηο 17.00΄ γηα ηηο ηάμεηο Γ΄, Α΄, Β΄ θαη η΄, κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ θαη πέξα απφ ηελ ψξα απηή. Γηα ηελ πξσηλή δψλε ην πξναηξεηηθφ πξφγξακκα γηα φιεο 
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ηηο ηάμεηο νξίδεηαη απφ 07.00΄έσο 08.00΄. Οη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξναηξεηηθνχ πξνγξάκκαηνο  

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ησλ κειψλ ηεο 

Βπηζηεκνληθήο Βπηηξνπήο.  

3. Βγθξίλνπκε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ε νπνία κε ηα αξηζκ.: 11
ν
 θαη 12

ν
 πξαθηηθά 

ηεο νξίδεη ηα πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηηο πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα, ψζηε κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ λα νξίδνληαη φζα απφ απηά ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

πξναηξεηηθφ πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ: 

 1. Μειέηε – Πξνεηνηκαζία 

 2. Βηθαζηηθά 

 3. Μνπζηθή – Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή 

 4. Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε 

 5. Θεαηξηθή Ώγσγή 

 6. Παξαδνζηαθνί Υνξνί 

 7. Ώζιεηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο 

 8. Ώληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο θαη ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ ελαζρνιήζεσλ 

 9. Βπηθνηλσληαθή θαη θνηλσληθή ζρέζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην γεχκα) 

 10. Μπζνινγία – Παξακχζη 

 11. Νέεο Σερλνινγίεο 

 12. Ξέλε Γιψζζα 

 13. Ώγσγή Τγείαο 

 14. Κπθινθνξηαθή Ώγσγή 

 15. Αηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ χζηεξα 

απφ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ. 

4. Οξίδνπκε ην δηδαθηηθφ σξάξην ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ σο αθνινχζσο: 

1
ε
 Πεξίνδνο 

 08.00΄ - 08.10΄ : πξνζέιεπζε – ππνδνρή καζεηψλ 

 08.15΄ - 09.35΄ :  1
ε
 θαη 2

ε
 Αηδαθηηθέο ψξεο 

 09.45΄ - 10.00΄ :  Αηάιεηκκα 

 10.00΄ - 10.45΄ :  3
ε
 Αηδαθηηθή ψξα 

  10.45΄ - 10.55΄ :  Αηάιεηκκα 

 10.55΄ - 11.40΄ :  4
ε
 Αηδαθηηθή ψξα 

 11.40΄ - 11.50΄ :  Αηάιεηκκα 

 11.50΄ - 12.30΄ :  5
ε
 Αηδαθηηθή ψξα 

 12.30΄ - 13.30΄ :  Γεχκα - Ώλάπαπζε 

2
ε
 Πεξίνδνο 

 13.30΄ - 14.15΄ :  6
ε
 Αηδαθηηθή ψξα 

  14.15΄ - 14.25΄ :  Αηάιεηκκα 

 14.25΄ - 15.10΄ :  7
ε
 Αηδαθηηθή ψξα 

 15.10΄ - 15.20΄ :  Αηάιεηκκα 

 15.20΄ - 16.00΄ :  8
ε
 Αηδαθηηθή ψξα 

Με απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ θαη έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ ζπκβνχινπ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ε ψξα ηνπ 
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γεχκαηνο θαη ηεο αλάπαπζεο θαη λα ηξνπνπνηείηαη ην σξάξην ησλ ελνηήησλ ψζηε λα πξνθχπηεη φπνπ απηφ 

ζεσξεζεί απαξαίηεην 9
ε
 δηδαθηηθή ψξα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο επηζηεκνληθήο 

επηηξνπήο. 

 

8.7. ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

χκθσλα κε ην 11
ν
 θαη 12

ν
 πξαθηηθά ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε ΤπΒΠΘ-

Γ1/4305/14.1.2002 (ΦΒΚ 68 ΐ΄) νξίδνληαη ηα πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη νη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ψζηε κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ λα νξίδνληαη φζα απφ 

απηά ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ππνρξεσηηθφ θαη λα επηιέγνληαη φζα απφ απηά ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

πξναηξεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  

 

1. Μειέηε – Πξνεηνηκαζία 

2. Δηθαζηηθά 

3. Μνπζηθή – Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή 

4. Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

5. Θεαηξηθή Αγσγή 

6. Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

7. Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

8. Αληηθείκελα θαη δξαζηεξηόηεηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο 

9. Δπηθνηλσληαθή θαη θνηλσληθή ζρέζε(ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην γεύκα) 

10. Μπζνινγία – Παξακύζη 

11. Νέεο Σερλνινγίεο 

12. Ξέλε γιώζζα 

13. Αγσγή Τγείαο 

14. Κπθινθνξηαθή Αγσγή 

15. Γηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ύζηεξα 

από έγθξηζε ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ 

8.8. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ έρεη απμεζεί αλάινγα κε ηηο επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηπιένλ δηδαθηηθψλ σξψλ ησλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ θαη ηηο επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαλ ζηηο δηάθνξεο ηάμεηο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ ελδεηθηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, θάζε ηάμε ζα ιεηηνπξγεί ηξεηο 

(3) εκεξεζίσο ή δεθαπέληε (15) εβδνκαδηαίσο επηπιένλ δηδαθηηθέο ψξεο απφ ην ηζρχνλ πξφγξακκα. Οη δηδαθηηθέο 

αλάγθεο απηψλ ησλ σξψλ  θαιχθζεθαλ σο αθνινχζσο: 

- κε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ 

- κε ηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ δαζθάισλ / θαζεγεηψλ 

- κε ηελ πξφζιεςε σξνκηζζίσλ δαζθάισλ / θαζεγεηψλ 

 

8.9. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΥΟΛΔΗΧΝ 

8.9.1. Ο εμνπιηζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ φισλ ησλ ηάμεσλ ησλ ζρνιείσλ κε   

απαξαίηεην επνπηηθφ πιηθφ. 

ε θάζε ζρνιηθή αίζνπζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί : Πξνβνιέαο δηαθαλεηψλ, Σειεφξαζε, ΐίληεν, θαη κηθξή  
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ΐηβιηνζήθε αίζνπζαο. Βπίζεο ζε θάζε αίζνπζα έρεη ηνπνζεηεζεί έλα κηθξφ ζχλνιν επίπισλ (πνιπζξφλεο, 

θαλαπεδάθηα θαη ηξαπεδάθη ) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ραιάξσζε ησλ καζεηψλ.    

   

8.9.2. Δμνπιηζκόο „αηζνπζώλ-εξγαζηεξίσλ‟ ζρνιείνπ 

 ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ππνζηεξηρηεί ε δηακφξθσζε θαη ν εμνπιηζκφο 

πξφζζεησλ "εηδηθψλ" αηζνπζψλ, φπσο : 

- Ώίζνπζα Πιεξνθνξηθήο : (5  ππνινγηζηέο, Βθηππσηήο, ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, θ.ιπ.) 

- Ώίζνπζα Ώηζζεηηθήο αγσγήο - Σερλνινγίαο  

- Βξγαζηήξην Φπζηθψλ επηζηεκψλ 

 Ώίζνπζα Μνπζηθνθηλεηηθήο (ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο)  

  

8.9.3 Δμνπιηζκόο «εηδηθώλ ρώξσλ» ηνπ ζρνιείνπ 

ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα έρεη δηακνξθσζεί /  κεηαηξαπεί θαηάιιεια, ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε 

αίζνπζα γεχκαηνο, ςπραγσγίαο, εθδειψζεσλ, θιπ. ηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο έρεη δηακνξθσζεί εηδηθή 

αίζνπζα γεχκαηνο, θαζψο θαη εηδηθή αίζνπζα γηα ηελ αζθαιή θχιαμε θαη δηαηήξεζε ησλ γεπκάησλ , κε ςπγεία, 

θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ θαη θαηάιιεια εξκάξηα. Βπηπξφζζεηα, ππνζηεξίρζεθε ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, εθφζνλ 

ππήξραλ δηαζέζηκνη, ε δηακφξθσζε θαη ν εμνπιηζκφο ρψξσλ, φπσο : 

  ΐηβιηνζήθεο - Ώλαγλσζηήξηνπ, θιεηζηνχ γπκλαζηήξηνπ, θα.   

   

8.9.4. Αηζζεηηθή, παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. 

 Τπνζηεξίρζεθε ε αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε θάζε ζρνιηθήο αίζνπζαο (βάςηκν ηνίρσλ, 

αιιαγή επηθάλεηαο ζξαλίσλ, αιιαγή δαπέδνπ, θνπξηίλεο θ.ά.). Δ παξέκβαζε ζηηο επηκέξνπο αίζνπζεο ηνπ 

ζρνιείνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πεξηιάκβαλε ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

α. Οξγάλσζε θαη δηακόξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο αίζνπζαο. Νέα δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρηθή θαη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

β. Παηδαγσγηθή, ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο θάζε αίζνπζαο κε εξγαζίεο, φπσο: 

  Υξσκαηηζκφο ηνίρσλ, ηνπνζέηεζε θνπξηηλψλ, επίζηξσζε κε πιαζηηθφ δάπεδν, αιιαγή επηθάλεηαο ζξαλίσλ 

θαη δηαθνξεηηθή νξγάλσζή ηνπο ζην ρψξν.   

γ. Καηαζθεπή θαη δηακόξθσζε βηβιηνζήθεο αίζνπζαο. 

δ. Δμνπιηζκόο αίζνπζαο κε ηα απαξαίηεηα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο (ηειεφξαζε, βίληεν, επηδηαζθφπην θ. 

ά.). 

ε. Δθπαηδεπηηθό πιηθό. Βλίζρπζε ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ηάμεο κε αγνξά βηβιίσλ, CD, βηληενθαζεηψλ, ζιάηηο, 

δηαθαλεηψλ θαη άιινπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. 

ζη. Δθαξκνγή θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

(καζεηνθεληξηθή, νκαδνζπλεξγαηηθή, θ.ά.). 

 

8.9.5. Βειηίσζε ησλ αηζνπζώλ ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ ζπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ. 

 ηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ζην γξαθείν ηνπ Αηεπζπληή / Τπνδηεπζπληή θαη ζην γξαθείν ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο θαη νη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο πξνθεηκέλνπ  λα 

αλαβαζκηζηνχλ αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά. ην γξαθείν ηνπ Αηεπζπληή / Τπνδηεπζπληή έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

ζπζηήκαηα ελδνεπηθνηλσλίαο κε ηηο αίζνπζεο , θαζψο θαη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. ην γξαθείν ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 
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δηδαζθφλησλ έρεη ηνπνζεηεζεί βηβιηνζήθε ε νπνία κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε θάζε ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εκπινπηηδφηαλε κε πιηθφ (βηβιία, βνεζήκαηα, πεξηνδηθά, έληππα θ.ά) 

 

8.9.6. Παξεκβάζεηο ζηνλ αύιεην θαη ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

 Τπήξμαλ παξεκβάζεηο ζηνλ αχιεην ρψξν γηα ηελ ελίζρπζε παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δηακφξθσζε 

παηδφηνπσλ) θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζην πιαίζην ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ „καζεηηθψλ νκίισλ‟. Δ 

αμηνπνίεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (δηάδξνκνη, ρσι, θ.ά.) ηνπ ζρνιείνπ έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

απνθηήζνπλ λέεο ρξήζεηο θαη λα δηακνξθσζνχλ ζε εζηίεο ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, φπσο πεξηνρέο - 

επηθάλεηεο "έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο" γηα καζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνιηηηζηηθά γεγνλφηα, θιπ.  

 

8.9.7. Δξκάξηα καζεηώλ. 

 ε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζε κέξνο ησλ  δηαδξφκσλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε  ηνπνζεηήζεθαλ εξκάξηα ζηα νπνία ηνπνζεηνχλ νη καζεηέο / ηξηεο  ηα 

πξνζσπηθά ηνπο  αληηθείκελα πξνθεηκέλνπ λα θηλνχληαη πην «ειεχζεξα» ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη γεληθά 

κέζα ζην ζρνιείν. Βπίζεο λα κελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξνπλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν πξνζσπηθά αληηθείκελα ζε 

θαζεκεξηλή βάζε.  

 

8.10. Παξαγσγή δηδαθηηθνύ πιηθνύ. 

 Δ παξαγσγή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ αθνξά ηελ εθηχπσζε βηβιίσλ-νδεγψλ γηα ην καζεηή θαη ην 

δάζθαιν, ζεκεηψζεηο, δηαθάλεηεο, ζιάηληο, ηαηλίεο θαη άιιν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, 

ησλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ θαη ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.   

 

 

 

8.11. Τπνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό. 

 ιεο νη ζρνιηθέο αίζνπζεο ζα ππνζηεξηρζνχλ κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ράξηεο, θαζέηεο, δηαθάλεηεο, 

ζιάηληο, CD-rom, θ.ά.) ην νπνίν ζα θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηηο γλσζηηθέο θαη δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ησλ 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θάζε ηάμεο.  

 

8.12. Αλαιώζηκα θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 Κάζε ζρνιηθή κνλάδα έρεη εληζρπζεί κε ην αλαγθαίν πνζφ γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο σο Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν. Αειαδή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιχθζεθαλ εθείλεο νη δαπάλεο 

πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πέξα απφ ην ζπκβαηηθφ πξφγξακκα. Βπίζεο 

θαιχθζεθαλ θαη ηα αλαιψζηκα έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πινπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν "project" θαη ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ .Σέινο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε κέξηκλα, εηδηθά γηα ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο λα θαιπθζνχλ 

ηα έμνδα ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν (Internet) .  

 

8.13. Γεύκα καζεηώλ. 

 ηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο  θαηαζθεπάζηεθε ή δηακνξθψζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ (Ο..Κ.) εηδηθφο ρψξνο γηα ηελ εζηίαζε ησλ καζεηψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
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γεχκαηνο ησλ καζεηψλ  δηακνξθψζεθε θαη  εμνπιίζηεθε θαηάιιεια (ηξαπέδηα, θαζίζκαηα, ςπγεία, θνχξλνη, 

εξκάξηα θ.ιπ.), ν εηδηθφο ρψξνο εζηίαζεο ή ν ρψξνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν «ειαθξχ» 

κεζεκεξηαλφ γεχκα ησλ καζεηψλ (ζάληνπηηο, θχξην θαγεηφ, ρπκφο, γάια, θξνχηα θ.ιπ.) γίλεηαη κε επζχλε ησλ 

γνλέσλ. Ώπφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλά κήλα) ζηέιλνληαη ζηνπο γνλείο θαη 

θεδεκφλεο δηαηηνιφγηα ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ εηδηθνχο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο πγηεηλήο 

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. ην ρψξν ηνπ ζρνιείν ην γεχκα παξαιακβάλεηαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ θαηά ηελ 

πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ / ηξηψλ, ην νπνίν αλαιακβάλεη θαη «θαηάιιεια» ηελ θχιαμε ηνπ κέρξη ηελ ψξα ηνπ 

γεχκαηνο. Βπίζεο ην πξνζσπηθφ απηφ έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηνπ ζεξβηξίζκαηνο ησλ 

θαγεηψλ ζηνπο καζεηέο / ηξηεο . Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο νη καζεηέο / ηξηεο ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ 

δάζθαιν / α ηνπο ν νπνίνο ηνπο θαζνδεγεί πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο.  

 

8.14. Φύιαμε ζρνιείνπ. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αλέθπςε εμαηηίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ κε επνπηηθά κέζα 

δηδαζθαιίαο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αιιά θαη ιφγνπο γεληθφηεξεο πξνζηαζίαο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ήηαλ απηφ ηεο θχιαμεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ θαη ηελ πξφζιεςε 

θχιαθα. Σν δήηεκα ηεο θχιαμεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαιφ ζα είλαη λα αληηκεησπηζζεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

ΤπΒΠΘ κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ εμσηεξηθνχο 

θηλδχλνπο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ. 

 

8.15. Βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζρνιείνπ. 

 Δ δηεχξπλζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο ( πξναηξεηηθή ππνδνρή καζεηψλ, γεχκα καζεηψλ, επίβιεςε-πξνζηαζία καζεηψλ, θα) θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηελ πξφζιεςε ηνπ απαξαίηεηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν δήηεκα ηεο πξφζιεςεο ηνπ απαξαίηεηνπ, 

γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα, βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ αληηκεησπίζζεθε κε ηελ επηρνξήγεζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο 

κε ηελ αλαγθαία δαπάλε θαη ε νπνία ζε  ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ην ζχιινγν γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ πξνζέιαβε πξνζσπηθφ θαη θαζφξηζε ηε ζρέζε εξγαζίαο. 
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9. H ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΟ 
 

9.1. Ζ Δπηινγή ησλ ζρνιείσλ 

 Δ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 έγηλε ζε εηθνζηνθηψ δεκνηηθά ζρνιεία 

απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δ επηινγή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ  ζπκκεηέρνπλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ επζχλε ηεο Αηεχζπλζεο πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο ηνπ ΤπΒΠΘ. 

 Δ επηινγή ησλ ζρνιείσλ πεξηέιαβε ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

α. Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

β. Πξνεπηινγή ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο. 

γ. Βλεκέξσζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ πξνεπηινγή ηνπ ζρνιείνπ λα ζπκκεηέρεη ζην πηινηηθφ 

πξφγξακκα. 

δ. Έγγξαθε βεβαίσζε απφ ην δηεπζπληή, ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ην ζχιινγν γνλέσλ φηη επηζπκνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα. 

ε. Βλεκέξσζε ησλ πξντζηακέλσλ Αηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο, ησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. 

 

9.2. Δπηκόξθσζε ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Σνλ Ενχιην ηνπ 1999  πξαγκαηνπνηήζεθε ην ελαξθηήξην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ, ην νπνίν πεξηιάκβαλε :  

α) ελεκέξσζε απφ ηελ Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή γηα ηε θηινζνθία, ην ραξαθηήξα θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη  

β) ελεκέξσζε απφ κέιε ηεο Μνλάδαο Τπνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ΒΠΠΒ, γηα ηηο   δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (ΚΤΏ) ησλ ππνπξγψλ Παηδείαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ζηελ νηθνλνκηθή  δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΒΠΒΏΒΚ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξσηηθά - επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο (πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ, ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

νπνίσλ ππάγνληαη ηα 28 Πηινηηθά Οινήκεξα ρνιεία), θαζψο θαη ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ζπιινγήο 

επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-3 πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δεχηεξε 

ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2003 ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ζπιινγήο επηζηεκνληθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη ηειηθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

9.3. Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ  ησλ  ζρνιείσλ 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ εηζαγσγηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ, ζηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο επφπηεο, ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο Αηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ γηα 

ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο (δηνηθεηηθέο, νξγαλσηηθέο, παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, θ.ά.) ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Πεξί ην ηέινο θάζε  ζρνιηθνχ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηκνξθσηηθέο-ελεκεξσηηθέο δηεκεξίδεο 
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δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε κεγάιε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ, ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο 

(ππεξεζηψλ ΤπΒΠΘ, πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ, ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θ. ά.), γνλέσλ, καζεηψλ. 

Σνλ Ενχλην ηνπ 2002 κάιηζηα έγηλαλ δχν δηεκεξίδεο δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κία ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηα ζρνιεία ηεο ΐφξεηαο θαη Κεληξηθήο Βιιάδαο θαη κία ζηελ Ώζήλα γηα ηα ζρνιεία 

ηεο ππφινηπεο Βιιάδαο. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2003 έγηλε δηεκεξίδα, ζηελ Ώζήλα ζην ρψξν ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ηεο Βζληθήο 

Σξάπεδαο, δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηε δηάξθεηα ηεο δηεκεξίδαο ιεηηνχξγεζε 

παξάιιεια έθζεζε κε 28 πεξίπηεξα ησλ Πηινηηθψλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ, έλα πεξίπηεξν ηνπ ΤπΒΠΘ – 

Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ θαη 3 πεξίπηεξα Οινήκεξσλ ρνιείσλ. Σα πεξίπηεξα ήηαλ αλνηθηά απφ ηηο 9π.κ. έσο 

ηηο 8κ.κ. θαη ην θάζε πεξίπηεξν ππνζηεξηδφηαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη κέιε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Βηδηθφηεξα νη καζεηέο είραλ αλαιάβεη λα παξνπζηάδνπλ ηα εθζέκαηα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο θαη 

λα εμεγνχλ  ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ έθζεζε ζην πιαίζην πνηνπ καζήκαηνο ή 

δξαζηεξηφηεηαο θαη πσο δεκηνχξγεζαλ ην θάζε έθζεκα ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπο. Βπίζεο  εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο 

ζην ρψξν ησλ δηαιέμεσλ παξνπζίαζαλ απνζπάζκαηα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ αθνινπζήζεθαλ, εξγαζίεο καζεηψλ απφ δηάθνξα projects, κέξε 

απφ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθνθηλεηηθά απνζπάζκαηα θι.π.).ιεο νη παξνπζηάζεηο ζπλνδεχηεθαλ απφ 

πινχζην επνπηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο, ζιάηληο, βίληεν, πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο). Βπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκεξίδαο ππήξρε πξφγξακκα ηειεδηαζθέςεσλ ηνπ ρψξνπ ηεο εθδήισζεο κε πηινηηθά νινήκεξα ζρνιεία πνπ 

παξνπζίαδαλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δηδαζθαιία καζεκάησλ ή δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε κηα 

κηθξή ζπδήηεζε κε ην αθξναηήξην ηεο ηειεδηάζθεςεο.  

 

9.4.  Δλδνζρνιηθή επηκόξθσζε 

 Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεηξά ελδνζρνιηθψλ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιείσλ, ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ππεπζχλνπο ζπιινγήο επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ πάλσ ζε ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα θαη απαηηήζεηο (δηνηθεηηθέο, νξγαλσηηθέο, παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο, ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο, θ.ά.) πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ηα ζεκηλάξηα  απηά 

θιήζεθαλ εκπεηξνγλψκνλεο (κέιε ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο), ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθνί κε 

εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. 
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10. ΦΤΕΚΟΕ ΑΒΕΚΣΒ ΠΕΛΟΣΕΚΧΝ ΟΛΟΔΜΒΡΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ 
 

 

Μαζεηέο Αεκνηηθψλ ρνιείσλ 1999- 2000: 5373 

Οξγαληθέο Θέζεηο 271 

Βθπαηδεπηηθνί – Μφληκνη θαη Ώλαπιεξσηέο 516 

πκβαζηνχρνη γηα ηε δηδαζθαιία πξφζζεησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ-δξαζηεξηνηήησλ 
103 

χλνιν εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο 
7486 (νη 4264ψξεο γηα ηα πξφζζεηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα) 

 

 

Μαζεηέο Αεκνηηθψλ ρνιείσλ 2000- 2001: 5446 

Οξγαληθέο Θέζεηο 271 

Βθπαηδεπηηθνί – Μφληκνη θαη Ώλαπιεξσηέο 570 

πκβαζηνχρνη γηα ηε δηδαζθαιία πξφζζεησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ-δξαζηεξηνηήησλ 
96 

χλνιν εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο 
11008 (νη 4008 ψξεο γηα ηα πξφζζεηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα) 

 

 

Μαζεηέο Αεκνηηθψλ ρνιείσλ 2001- 2002: 5565 

Οξγαληθέο Θέζεηο 271 

Βθπαηδεπηηθνί – Μφληκνη θαη Ώλαπιεξσηέο 519 

πκβαζηνχρνη γηα ηε δηδαζθαιία πξφζζεησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ-δξαζηεξηνηήησλ 
125 

χλνιν εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο 
11788 (νη 4526 ψξεο γηα ηα πξφζζεηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα) 

 

 

Μαζεηέο Αεκνηηθψλ ρνιείσλ 2002- 2003: 5717 

Οξγαληθέο Θέζεηο 271 

Βθπαηδεπηηθνί – Μφληκνη θαη Ώλαπιεξσηέο 637 

πκβαζηνχρνη γηα ηε δηδαζθαιία πξφζζεησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ-δξαζηεξηνηήησλ 
130 

χλνιν εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο 
11992 (νη 4001 ψξεο γηα ηα πξφζζεηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα) 
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11. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ 
 

'Eλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δελ επηηξέπνπλ ζην Αεκνηηθφ ρνιείν λα αληαπνθξηζεί ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 

δεδνκέλα είλαη ε ηζρπξή εθπξνζψπεζε αθαδεκατθψλ καζεκάησλ θαη ε απνπζία φισλ εθείλσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη ην κεηαηξέπνπλ ζε θνηηίδα επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο πνιηηηζκνχ. 'Eηζη, παξά ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο 

παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν είλαη ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ιίγνο, νη καζεηέο δελ δηδάζθνληαη ιηγφηεξν ηα 

αθαδεκατθά καζήκαηα, φπσο γιψζζα, καζεκαηηθά, ηζηνξία, γεσγξαθία θιπ. Eίλαη πξνθαλέο φηη απηφ ιεηηνπξγεί ζε 

βάξνο ησλ ππνινίπσλ, ηα νπνία θαηφπηλ νη καζεηέο ζπεχδνπλ λα ηα «αγνξάζνπλ» απφ ηελ ηδησηηθή εθπαηδεπηηθή 

αγνξά. 

Έηζη ε κνπζηθή θαη ε ζεαηξηθή παηδεία, ν ρνξφο, νη μέλεο γιψζζεο θαη πνιιά αθφκε αληηθείκελα πνπ 

αλάγνληαη θπξίσο ζην ρψξν ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, έρνπλ κνλαδηθφ ζρεδφλ ρψξν πξνζθνξάο ηελ ηδησηηθή 

εθπαίδεπζε, ζε ψξεο πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Yθίζηαηαη έηζη κηα δηρνηφκεζε ηεο πξνζθνξάο, κέζα απφ 

ηελ νπνία ε αθαδεκατθή γλψζε πξνζθέξεηαη απφ ην δεκφζην ζρνιείν, ελψ ε πνιηηηζηηθή αθήλεηαη ζηελ ηδησηηθή 

αγνξά, ιεο θαη απηή έρεη ππνδεέζηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. ην πξφγξακκα 

«Πηινηηθή εθαξκνγή 28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ / Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζε Οινήκεξα ρνιεία», αλαδεηείηαη 

ινηπφλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αξζεί ε δηρνηφκεζε απηή κε ελζσκάησζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ 

φισλ εθείλσλ ησλ αληηθεηκέλσλ κάζεζεο, πνπ ζήκεξα έρνπλ ηδησηηθφ ραξαθηήξα πξνζέγγηζεο.  

Mε κηα ηέηνηα ιχζε δηεπξχλεηαη ν  δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζε λέα αληηθείκελα θαη έηζη, κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ λέσλ απηψλ αληηθεηκέλσλ, πξνζθέξνληαη ίζεο επθαηξίεο γηα ζχκκεηξε θαιιηέξγεηα θαη κφξθσζε ησλ 

παηδηψλ. H πξφηαζε απηή απνηειεί ηαπηφρξνλα αλαζρεηηθφ παξάγνληα θαη ζπκβάιιεη ζηε δηαθπγή απφ ηνλ 

αλαιθαβεηηζκφ, ηε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θπξίσο ζε πεξηθέξεηεο πςειήο εθπαηδεπηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Βπίζεο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη επηθνηλσλίαο βαίλνκε ζε ζχλζεηεο θνηλσλίεο κε πνιηηηζκηθή 

πνηθηιφηεηα. H Eιιάδα έρεη θάλεη έλα πξψην αλαγθαζηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ηα ζρνιεία καο έρνπλ απνιέζεη ηελ εζληθή θαη πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα πνπ δηαηεξνχζαλ σο ην πξφζθαην 

παξειζφλ. Eίλαη πξνθαλέο φηη ε πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ πνιηηψλ απηψλ ζηελ απξηαλή θνηλσλία εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηξφπν ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζήκεξα ζηα καζεηηθά ζξαλία. Tν Πηινηηθφ Oινήκεξν ρνιείν κε ην 

εκπινπηηζκέλν ηνπ πξφγξακκα θαη ηελ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη, δίλεη  πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο γηα πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη ακνηβαία γλσξηκία ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο. Mε ηνλ ηξφπν απηφ 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο κεηαμχ ησλ  ζεκεξηλψλ καζεηψλ θαη ησλ 

απξηαλψλ πνιηηψλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. 

ην Πηινηηθφ Oινήκεξν ρνιείν φιν ην πξφγξακκα απφ ηελ έλαξμε σο ην θιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα φια αλεμαηξέησο ηα παηδηά. ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ απηνχ δελ ππάξρεη δηάθξηζε πξσηλήο θαη 

κεηακεζεκβξηλήο δψλεο εξγαζίαο. Tν πξφγξακκα είλαη έλα θαη εληαίν θαη, φπσο ειέρζε, ππνρξεσηηθφ γηα φινπο. 

Ώλάκεζα ζηηο δχν δψλεο εξγαζίαο, πξσηλή θαη κεηακεζεκβξηλή (φξνη θαζαξά ηερλεηνί αθνχ ην πξφγξακκα είλαη 

εληαίν), παξεκβάιιεηαη ε κεζεκβξηλή δψλε αλάπαπζεο θαηά ηελ νπνία πξνζθέξεηαη θαγεηφ, δεζηφ ή θάηη πην 

πξφρεηξν, αλάινγα κε ηε ξχζκηζε πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε ζρνιείν. ε κία παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ απηνχ, ηα 

ζρνιεία έρνπλ θνηλφ κφλν ην πξφγξακκα ηεο πξνκεζεκβξηλήο δψλεο εξγαζίαο θαη θαηφπηλ πξνζθέξεηαη έλα 

πξφζζεην πξφγξακκα, κφλν γηα ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ. ζνη φκσο 

δειψζνπλ φηη ζα ην παξαθνινπζνχλ δεζκεχνληαη γηα νιφθιεξν  θαη φρη κφλν γηα έλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Βθείλν πνπ δελ έρεη θαηαλνεζεί επαξθψο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε ζεκαζία ηεο 

«παηδαγσγηθήο ηνπ ρψξνπ». Αελ έρεη θαηαλνεζεί δει. φηη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ρψξνπ κε ηε δηεπζέηεζε ησλ 

επίπισλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απνπλένπλ ηελ δηθή ηνπο παηδαγσγηθή θαη κε ηελ έλλνηα απηή ρψξνο θαη πξφγξακκα 

ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν φιν, θαη ην έλα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ δεκηνπξγεί 

ην άιιν. Μνηξαία ινηπφλ πξνθχπηεη φηη αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππάξμεη, ρσξίο 

απαξαίηεηε αλακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. ε κηα ηέηνηα παξέκβαζε είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθσζνχλ εηδηθνί ρψξνη 

γηα εηθαζηηθά, ζσκαηηθή άζθεζε, βηβιηνζήθε-αλαγλσζηήξην θαη άιινη ρψξνη αλάινγα κε ηα αληηθείκελα πνπ 

επηιέγεη θαη εληάζζεη ζην πξφγξακκά ηεο ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Ώλ δελ ππάξμνπλ νη ρψξνη απηνί είλαη βέβαην 

φηη ζα πνιιαπιαζηαζζεί ε πιήμε θαη ε απέρζεηα ησλ παηδηψλ πξνο ην ζρνιείν θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

επηβαξπλζεί ε θαηάζηαζε πεξηζζφηεξν. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνεγνχκελε ελνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα αλακνξθσζεί ε 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κε αληηκεηαζέζεηο καζεκάησλ απφ ηελ πξσηλή θαη ηελ απνγεπκαηηλή δψλε, 

έηζη πνπ ην πξφγξακκα λα είλαη ελνπνηεκέλν θαη νη ηξεηο δψλεο καδί (πξσηλή, κεζεκβξηλή θαη κεηακεζεκβξηλή) 

λα απνηεινχλ έλα εληαίν φιν.  

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν επηβάιιεηαη ε αιιαγή ζηάζεο θαη κεζνδνινγίαο ησλ δαζθάισλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζεί έλα θαιχηεξν παηδαγσγηθφ θιίκα. Βίλαη δει. πξνθαλέο φηη εθείλν πνπ πξνέρεη ζην Οινήκεξν 

ρνιείν, δελ είλαη κφλν ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ θαη ε επέθηαζε ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, 

αιιά ε αιιαγή εθπαηδεπηηθήο λννηξνπίαο θαη παηδαγσγηθήο αληίιεςεο. Έλαο λένο ηχπνο ζρνιείνπ, φπσο θαη θάζε 

άιιν κεηαξξπζκηζηηθφ κέηξν, είλαη δπλαηφ λα επηηχρεη κφλν αλ βξεη απήρεζε ζηελ ζπλείδεζε ηνπ δαζθάινπ, ν 

νπνίνο θαιείηαη λα ζηξαηεπζεί ζηελ πξαγκάησζή ηνπ. Δ επηηπρία ινηπφλ ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζπλδέεηαη 

αλαγθαζηηθά κε ηελ εζσηεξηθή δηάζεζε ηνπ δαζθάινπ γηα ην ζρνιείν απηφ, απφ ηελ νπνία απνξξέεη θαηφπηλ έλαο 

λένο θνηλσληθφο ξφινο. Ώπηφο πνπ ζέιεη ην δάζθαιν λα απιψλεη ην παηδεπηηθφ ηνπ έξγν θαη πέξαλ ηνπ ζρνιείνπ, 

λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα επηδεηθλχεη γφληκε πξσηνβνπιία θαη δξαζηεξηφηεηα. Ο αλαλεσκέλνο απηφο 

ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζα ηνπ πξνζδψζεη θνηλσληθφ θχξνο  θαη ζα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηε 

ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ ηνπ. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε φηη ζα δηαζαιεπηεί ην σξάξην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα δηαηαξαρζνχλ νη ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, θαζψο θαη επηκνξθσηηθέο δηεκεξίδεο νη νπνίεο ζθνπφ είραλ ηελ 

ελίζρπζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ. Παξά ηαχηα έγηλε θαλεξφ φηη ε επηκφξθσζε 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε θαη ζε φγθν θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, γηα λα αθνκνησζεί θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθεί πνπ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ήηαλ νκαδηθή παξαηεξήζεθε λα  

ζπλσζηίδεηαη κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ φισλ ησλ ειηθηψλ θαη φισλ ησλ ηάμεσλ ζην ίδην ηκήκα κε ην ίδην 

πξφγξακκα θαη ηνλ ίδην δάζθαιν. Aπηφ έδεημε φηη κεηαμχ ησλ καζεηψλ ππήξρε κεγάιε εηεξνγέλεηα, γεγνλφο πνπ 

δπζρέξαηλε ηελ δεκηνπξγία «ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο» θαη ηε κεηάβαζε απφ ην «εγψ» ζην «εκείο».  

Με ηελ έλλνηα απηή ήηαλ επηζπκεηή ε νκαδνπνίεζε ησλ καζεηώλ αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ή ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ε παξάιιειε ελαζρόιεζή ηνπο κε δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ην πξόγξακκα απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ αξρή 

θάζε ζρνιηθνύ έηνπο, δεηνύζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο-καζεηέο ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο  Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ ζηε δηαδηθαζία απηή, θαζώο θαη ζηελ 
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εμεύξεζε παηδαγσγηθνύ πιηθνύ θαη ηελ επηλόεζε δξαζηεξηνηήησλ, θξίζεθε απαξαίηεηε. 

Έηζη ν/ε ζρνιηθόο ζύκβνπινο είρε ηελ επζύλε ηεο έγθξηζεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

θάζε ζρνιηθνύ έηνπο, ην νπνίν θαη δηαβηβαδόηαλε ζηε ζπλέρεηα ζηελ επηζηεκνληθή νκάδα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηώλ αλάινγα 

κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο  έθαλε απαξαίηεηε  ηε δηακόξθσζε ρώξσλ 

γηα ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο. Ο εμνπιηζκόο ησλ αηζνπζώλ αιιά θαη ησλ εηδηθώλ απηώλ  

αηζνπζώλ πέξα από ηελ   ηειεόξαζε, ην Video θαη ην επηδηαζθόπην  πνπ ηνπο παξείρε ην 

πξόγξακκα, πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ζνβαξά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ 

ζεκαληηθά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ ηκεκάησλ απηώλ.  

Βπίζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε εηδηθή αίζνπζα ππνινγηζηψλ κε  δέθα 

ππνινγηζηέο, εθηππσηή, ζχλδεζε δηθηχνπ θαη modem. Έηζη νη καζεηέο ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα πιήξνπο εμάζθεζεο πάλσ ζε Τ/Δ (αληηζηνηρνχζε αλά δχν καζεηέο έλαο ππνινγηζηήο). Βπίζεο κηα 

θαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα άιια καζήκαηα θαη γεληθφηεξα ζέκαηα 

Έρεη ηνληζηεί ήδε αξθεηέο θνξέο ε αλάγθε αλαλέσζεο ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ησλ ζρνιείσλ. Σν θνξπθαίν 

δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζήκεξα γηα κηα ηέηνηα «εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε» είλαη ε αιιαγή ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. 

Σν κνληέιν ηεο δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν 

εθεί φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ζθφπηκν. Θα πξέπεη λα επηδησρζεί ε νκαδηθή δηδαζθαιία. Δ χςηζηε απηή 

πξνηεξαηφηεηα επηβάιιεηαη απφ πνιιέο πιεπξέο. Καη‟ αξρήλ είλαη αλάγθε νη ζεκεξηλνί καζεηέο, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζρνιηθήο νκάδαο, λα ελζηεξληζζνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ δεκηνπξγηθά ζηελ πξάμε ηνπο θαλφλεο ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ρσξίο λα δηαζαιεχεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ. Μφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη 

σο απξηαλνί πνιίηεο, ρσξίο λα δηαζαιεχεηαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δ ίδηα κάιηζηα ε ζπλεξγαζία νθείιεη λα 

απνηειέζεη εηδηθφ ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ πξφθεηηαη γηα ζνβαξή απαίηεζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. ην 

πηινηηθφ νινήκεξν ζρνιείν, θαηαξγήζεθαλ ηα παιηά, ζηαζεξά θαη ακεηαθίλεηα ζξαλία θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

ηα λέα πνπ είλαη ειαθξά, κεηαθηλνχληαη επθνιφηαηα θαη δηεπθνιχλνπλ ζηε ζχλζεζε θαη ηελ αλαζχλζεζε ησλ 

νκάδσλ αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο, πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά.  

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ ν πεξηνξηζκφο ηεο «θαη‟ νίθνλ» 

εξγαζίαο. Βηδηθφηεξα  ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, γηα φια ηα καζήκαηα  θαη εηδηθά ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο  αξηζκεηηθήο δελ ππάξρεη εξγαζία ζην ζπίηη εθηφο ίζσο απφ θάπνηα άζθεζε εκπέδσζεο. Γηα ηηο ηειεπηαίεο 

ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ε εξγαζία ζην ζπίηη πεξηνξίδεηαη ζηα δεπηεξεχνληα καζήκαηα. 

Σν πξφβιεκα σζηφζν δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί, φζν εμαθνινπζεί λα θπξηαξρεί ε ζεκεξηλή 

αληίιεςε πνιιψλ δαζθάισλ κε ηελ αιφγηζηε ζπαηάιε θσηνηππηψλ, πνπ ζπλήζσο δελ απνβιέπνπλ πνπζελά θαη 

δελ νδεγνχλ ζε ηίπνηε. Δ εκπεηξία καο απφ ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε ηα ζρνιεία έρεη δείμεη φηη, ε έιινγε ρξήζε 

ηνπ θσηνηππηθνχ θαη ησλ «θαη‟ νίθνλ» εξγαζηψλ γεληθφηεξα, νδεγεί κε βεβαηφηεηα ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

πξνεηνηκαζίαο, ρσξίο λα επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επίδνζε ηνπ παηδηνχ. ε θακηά πεξίπησζε πάλησο 

δελ δηθαηνινγείηαη έλαο απφθξπθνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δαζθάισλ, γηα ην πνηνο ζα δψζεη πην πνιιέο 

θσηνηππίεο. Ώπηφ νδεγεί κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζην απαξάδεθην θαηλφκελν, λα δίδνληαη δειαδή 

θσηνηππίεο ζρνιηθψλ βνεζεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην ειεχζεξν εκπφξην. ε θάζε πεξίπησζε δελ 
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δηθαηνινγείηαη ν δάζθαινο λα δίλεη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, ηηο νπνίεο δελ έρεη θάλεη θαη δελ έρεη απαληήζεη πην 

κπξνζηά ν ίδηνο, ψζηε λα απνθηήζεη ζαθή εηθφλα ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ απαηηνχληαη. 

Δ κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ ζπλδέεηαη κε δχν αιιαγέο: 

α) Σν παηδί θαιείηαη λα ηηζαζεχζεη ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπ, λα πεηζαξρήζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ πξνζαξκφδνληάο ηνλ ζην πλεχκα ηεο νκαδηθήο δσήο θαη λα ξπζκίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ.  

β) Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαιείηαη λα κεηαβεί απφ ηνλ θφζκν ησλ πξαγκάησλ (πνπ είλαη ν θφζκνο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο) ζηνλ θφζκν ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ ελλνηψλ (πνπ είλαη ν θφζκνο,  ζηνλ νπνίν θηλείηαη θαη‟ 

εμνρήλ ην  ζρνιείν). Δ δπλαηφηεηα κάιηζηα ηνπ παηδηνχ θαη ε επρέξεηα κε ηελ νπνία κεηαβαίλεη απφ ηα πξάγκαηα 

ζηα ζχκβνια δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θνηλσληθφ ζηξψκα θαη απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα απφ ηνλ νπνίν 

εθθνιάπηεηαη ζηε ζπλέρεηα ε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα.  

ε έλα παξφκνην θιίκα θηλείηαη  θαη ην πηινηηθφ νινήκεξν ζρνιείν, δηακνξθψλνληαο θιίκα 

ζπκπαξάζηαζεο θαη βνήζεηαο γηα ην παηδί.  ρη δειαδή ην παηδί λα πξνζαξκνζηεί κνλνκεξψο ζε έλα αλειαζηηθφ 

ζρνιείν, αιιά ην ζρνιείν λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο θαη ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε παηδηνχ. 

Μέζα ζε απηφ ην εληζρπκέλν παηδαγσγηθφ θιίκα νη καζεηέο απφ ηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα 

ππνβνεζνχληαη πεξηζζφηεξν θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ απζφξκεηε ζηελ νξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά, απφ ηα 

πξάγκαηα ζηα ζχκβνια, θαη ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα εκπεδψλνπλ ηηο  

ιεπηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ζπκβνιηθφ θφζκν ησλ ελλνηψλ. Δ παηδαγσγηθή απηή ελίζρπζε ηνπ ζρνιείνπ 

ππνλνκεχεη, ζπλεπψο, ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα ζηνλ ππξήλα ηεο εθθφιαςήο ηεο.  

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη «θνηλσλίαο» είλαη 

κόληκνο θαη θαζεκεξηλόο ζηόρνο, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

απνηεινύλ ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν νη γνλείο κπνξνύλ ύζηεξα από 

πξόζθιεζε ηνπ δαζθάινπ λα έιζνπλ ζηελ ηάμε θαη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα 

εθόζνλ ν δάζθαινο ην επηζπκεί. Ζ παξαθνινύζεζε απηή δίλεη κηαλ άιιε όςε ζηνλ γνλέα 

γηα ην παηδί ηνπ, πνπ δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ην δεη κέζα ζε έλα ζύλνιν ζπλνκειίθσλ 

θαη λα απνθηήζεη ηελ ζπγθξηηηθή ηνπ εηθόλα. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν ζε πνιιά από ηα 

ζρνιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο  νη γνλείο  ζπλεξγάζηεθαλ κε ηα παηδηά θαη ηνπο δαζθάινπο, 

ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο ενξηήο ή ελόο Project ή άιιεο δξαζηεξηόηεηαο. Δπίζεο ζε 

πνιιά ζρνιεία ηδίσο ζηα εθηόο ησλ Αζελώλ νη γνλείο θαιέζηεθαλ λα δηδάμνπλ/ 

ελεκεξώζνπλ ηνπο καζεηέο θάπνησλ ηάμεσλ  γηα επίθαηξα θαη ζπνπδαία δεηήκαηα ή 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ή λα ηνπο πιεξνθνξήζνπλ γύξσ από ηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνπο ρώξν θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Αθόκε πνιιέο θνξέο θαιέζηεθαλ 

γνλείο γηα λα παξαζθεπάζνπλ κε ηνπο καζεηέο ςσκί, θαγεηά ή γιπθά. Μηα πξνέθηαζε ζα 

ήηαλ λα  κπνξεί απηό λα ζπκβεί θαη απηνηειώο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, νπόηε ή έξρεηαη ν πνιίηεο ζην ζρνιείν ή ηνλ επηζθέπηνληαη ηα παηδηά ζην ρώξν 

ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  
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Δίλαη πξνθαλέο όηη όια ηα παξαπάλσ δελ απνηεινύλ απιέο παξαηλέζεηο πνπ ζα 

παξακείλνπλ απνηππσκέλεο ζε έλα ραξηί, αιιά παηδαγσγηθέο αξρέο πςίζηεο ζεκαζίαο 

πνπ πξέπεη λα βξνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε θάζε ζρνιείν θαη θπξίσο ζην νινήκεξν.  

Βπεηδή σζηφζν ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ ηξία δνκηθά ζηνηρεία ηεο χπαξμεο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηνηρεία, πνπ δηαθξίλνληαη απφ εζσηεξηθή ζπλάθεηα θαη ηζρπξή ζπλνρή κεηαμχ ηνπο, ηα 

πξνγξάκκαηα, ε δσή θαη ε δξάζε ηνπ ζρνιείνπ δελ κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ, ρσξίο κηα εληαία θαη ξηδηθή αλαλέσζε 

ησλ ηξηψλ απηψλ δνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ξφινπ. Δ κνξθή αλαλέσζεο ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ηα ηξία απηά δνκηθά ζηνηρεία, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπλάθεηα 

θαη ζπκκεηξία θαη παξάιιεια θαιχπηεη κε επάξθεηα ηηο ζχγρξνλεο ςπρν-παηδαγσγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο 

αλάγθεο είλαη ε κνξθή ηνπ ζρνιείνπ πνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, νλνκάζακε ΠIΛOTIKO 

OΛOHMEPO XOΛEIO. Σν νινήκεξν, κε απηή ηε κνξθή, επηθέξεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο αιιαγέο ζην ρψξν, ην ρξφλν 

θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλεζεί έλα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα, πνπ ζα 

θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπηηηνχ (νηθνγέλεηαο) θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Με ηελ έλλνηα απηή απνηειεί ξεμηθέιεπζε ηνκή ζηα εθπαηδεπηηθά καο δεδνκέλα, ζπκππθλψλεη ηελ πην ζνβαξή 

εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Κνηλσληθνχ  Κξάηνπο Πξφλνηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη, αλ ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά, ζα αλαδνκήζεη, φρη κφλν ην πξφγξακκα θαη ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη απηφ ην ίδην ην 

πξφγξακκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο θνηλσλίαο.  

ήκεξα κε ηελ έλαξμε ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο γίλνληαη θάπνηεο  γεληθόηεξεο πνιηηηθέο αιιαγέο  θαη 

θαζώο θαίλεηαη  ζην ρώξν ηεο παξαγσγήο αληηζηξέθνληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ αλζξώπνπ θαη κεραλήο. Δλώ 

δειαδή κέρξη ζήκεξα, ζηε καδηθή παξαγσγή αγαζώλ, δέζπνδε ην κνληέιν ηεο αλειαζηηθήο κεραλήο πνπ νη 

άλζξσπνη έπξεπε λα ηελ ππεξεηνύλ κεραληθά θαη αζηακάηεηα επαλαιακβάλνληαο ζρεδόλ παλνκνηόηππα 

θαη παζεηηθά ηηο ίδηεο θηλήζεηο, νη λέεο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ αγαζώλ αληηζηξέθνπλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα απηή. Σώξα πιένλ θαίλεηαη λα κεηαβαίλνπκε ζε κηθξήο εκβέιεηαο κνλάδεο παξαγσγήο, 

ζηηο νπνίεο ν άλζξσπνο κπνξεί λα αλαιάβεη ηνλ θπξίαξρν ξόιν έλαληη ηεο κεραλήο ή  ηνπιάρηζηνλ ζα 

κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε καδί ηεο. Θα ηνπ πξνζθέξεηαη δειαδή ε δπλαηόηεηα λα 

κελ παξακέλεη παζεηηθόο ππεξέηεο, αιιά λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη κε ηε δηθή ηνπ έγθαηξε παξέκβαζε 

λα πξνζδηνξίδεη απηόο ην επόκελν βήκα. Απηό απαηηεί ζσζηνύο ζπζρεηηζκνύο, γξήγνξε θαη ζσζηή επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ αληηδξάζεσλ, θαληαζία θαη θξίζε.  

Με άιια ιόγηα, ν άλζξσπνο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο ζα ρξεηαζηεί κηα δηαθνξεηηθή παηδεία 

από εθείλε πνπ γλώξηζε ζε όιν ηνλ 20ό αηώλα. Έηζη εθηηκάηαη π.ρ. όηη νη αλζξώπηλεο γλώζεηο 

δεθαπιαζηάδνληαη θάζε δέθα ρξόληα θαη όηη ην 80% ησλ γλώζεσλ απηώλ είλαη ζην κεηαμύ απαμησκέλεο. 

Καηά ηνλ ίδην ηξόπν εθηηκάηαη όηη ζηνλ 21ν αηώλα ν άλζξσπνο ζα αιιάδεη 7 ή 8 θνξέο επάγγεικα, ώζπνπ 

λα ηεξκαηίζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, ελώ ζε όιν απηό ην δηάζηεκα ζα ρξεηαζηεί λα 

επηζηξέθεη μαλά θαη μαλά ζην ζξαλίν γηα λα αλαλεώλεη θαη λα επηθαηξνπνηεί ηηο γλώζεηο ηνπ, δηαθνξεηηθά 

δελ ζα κπνξεί λα παξακείλεη ελεξγό κέινο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θνηλσλία. Οη αιιαγέο απηέο ζέηνπλ λέεο 

απαηηήζεηο ζην ζρνιείν, πνπ πξέπεη λα εθνδηάδεη πιένλ ηνπο καζεηέο ηνπ κε δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη 

λα θξαηεί ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο ζε κηα δηαξθή εγξήγνξζε. 

Μηα ηέηνηα αληίιεςε δελ παξακέλεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ παξαγσγή, αιιά επηκέλεη ζε κηα ζπκκεηξηθή αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Δ 

απνζηνιή ινηπφλ ηνπ ζρνιείνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηα 
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πιαίζηα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο, αιιά εθηείλεηαη θαη ζηελ πξνζθνξά ηθαλήο 

πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο, απνβιέπνληαο ηαπηφρξνλα ζηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα θνηλσληθά δξψκελα 

Σαπηφρξνλα φκσο ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα επεμεξγάδεηαη ηηο δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη λα ηηο 

ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο ηαμηλνκψληαο ηηο ζπζηεκαηηθά ζε εληαία ζχλνια γλψζεσλ. Ώλ δελ ζπκβεί απηφ ηφηε ν 

καζεηήο αθήλεηαη αβνήζεηνο ζηνλ θπθεψλα ησλ πιεξνθνξηψλ, ρσξίο λα θηάλεη πνηέ ζε βαζχηεξε θαη 

νπζηαζηηθή γλψζε. Σν Πηινηηθφ Οινήκεξν ζρνιείν, έρεη πεηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα λέα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδεη λα αλαπηχζζεη ζηνλ ζεκεξηλφ καζεηή θαη απξηαλφ πνιίηε ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα θαη λα ηνλ εζίδεη λα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν πνπ λα νδεγείηαη κε 

επίγλσζε ζηε γλψζε θαη ελδερνκέλσο ζηε ζνθία θαη νπσζδήπνηε ζε ζπλερή θαιιηέξγεηα ηνπ.  

 

 Ζ νκάδα Τινπνίεζεο ηεο Πξάμεο 

 

 Ώδάκ Ώγγειήο 

Γεψξγηνο Οηθνλφκνπ 

Ώλαζηαζία Πακνπθηζφγινπ 

Ώλδξέαο Σξηαληαθχιινπ 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» 1
ν
 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΗΓΑΛΔΧ  

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Σν 1ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώηγάιεσ, ην πξψην θαη ηζηνξηθφηεξν δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο πφιεο, ηδξύζεθε 

θαη ιεηηνύξγεζε από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1930 σο «Αηηάμην Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίνπ άββα» θαη ζηεγάζηεθε ζε  

μχιηλν παξάπεγκα κε 4 αίζνπζεο, ζηελ νδφ Μνζρνλεζίσλ. Σν 1934 ην ζρνιείν ππάγεηαη ζην ζπλνηθηζκφ Νέσλ 

Κπδσληψλ θαη κεηνλνκάδεηαη ζε «Αηηάμην 1ν Αεκνηηθφ ρνιείν Νέσλ Κπδσληψλ». Σν 1936 πξνάγεηαη ζε 6/ηάμην 

θαη απφ ην 1937-38 ζηεγάδεηαη ζην λεντδξπζέλ 2ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώηγάιεσ. Σν 1952 απφ «6/ηάμην 1ν 

Αεκνηηθφ ρνιείν Νέσλ Κπδσληψλ» κεηνλνκάδεηαη ζε «6/ηάμην 1ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώηγάιεσ» θαη ζηεγάδεηαη 

ζην λέν ιηζφθηηζην Φξεηδεξίθεην θηίξην. Σν 1981 ρηίδεηαη λέν δηδαθηήξην 6 αηζνπζψλ ζην νηθφπεδν ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ιεηηνπξγεί σο 12/ζέζην. 

Σν 1ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώηγάιεσ, πνπ ζηεγάδεηαη ζε έλα απφ ηα ηειεπηαία ελαπνκείλαληα πέηξηλα 

θηίξηα, εθαξκόδεη από ηε ζρνιηθή ρξνληά 1999-2000 ην πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, 

πινπνηψληαο έηζη ην φλεηξν πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηιχνληαο ηαπηφρξνλα ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο 

ησλ ζεκεξηλψλ νηθνγελεηψλ (κειέηε ησλ καζεηψλ, πξφζζεηε βνήζεηα, δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ θ.η.ι.)  

ηελ αξρή, φπσο θαη ζε θάζε εθαξκνγή πξσηνπφξνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ππήξμαλ πξνβιήκαηα ηα 

νπνία επηιχζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ζηήξημεο ηνπ έξγνπ θαη ην Παηδαγσγηθφ 

Ελζηηηνχην. Σα πξνβιήκαηα απηά είραλ ζρέζε θαηαξρήλ κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη 

αθνξνχζαλ ην ρξφλν παξακνλήο  ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Πεξηζζφηεξα απ‟ απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ησλ κεγάισλ ηάμεσλ Β΄ θαη η΄ πνπ είραλ ήδε 

κηα ή πεξηζζφηεξεο πξνγξακκαηηζκέλεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο. 

Βπίζεο ππήξμαλ πξνβιήκαηα θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα κε βαζηθφηεξν 

δήηεκα ηε κία ψξα κειέηεο πνπ έδηλε ην πξφγξακκα ζηηο κεγάιεο ηάμεηο. ην ρξφλν απηφ ήηαλ πνιχ δχζθνιε έσο 

αδχλαηε ε πιήξεο πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ. Έηζη ζην ζρνιείν καο αλαγθαζηήθακε, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, λα πξνζζέζνπκε κηα επηπιένλ ψξα κειέηε ζε θαζεκεξηλή βάζε.   

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο θαηαβάιινληαο ππεξπξνζπάζεηα θαη ζπλεπηθνπξνχκελνη απ‟ ηελ 

επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηφξζσζαλ κέζα ζε ειάρηζην ζρεηηθά ρξφλν λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχζε ε λέα πξαγκαηηθφηεηα. 

Έηζη, ηε δεχηεξε ρξνληά εθαξκνγήο ηνπ (2000-2001), ην  πηινηηθφ πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε άςνγα. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ήηαλ ην ζρνιείν λα γίλεη επξύηεξα απνδεθηό απ’ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα 

απνζπά ζπλερψο ηα επλντθφηεξα  ζρφιηα απ‟ φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο πφιεο αιιά θαη απφ απινχο θαηνίθνπο. 

Ώπηή ηε ρξνληά (2002-2003) νη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ ζηελ Ώ΄ ηάμε απνδεηθλχνπλ ηνλ παξαπάλσ 

ηζρπξηζκφ, θαζψο ππεξπιεξψζεθαλ ηα ηκήκαηα ηεο ηάμεο απηήο . 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα, ηεο έιιεηςεο ρψξνπ, ιχζεθε κε ηελ πξνζζήθε ηξηψλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη 

ελφο ακθηζεάηξνπ αθνινπζψληαο ην αξρηηεθηνληθφ πξφηππν ηνπ αξρηθνχ θηηξίνπ.  

Γηα λα κπνξέζεη φκσο ην πξφγξακκα απηφ λα εθαξκνζηεί ζηελ πιήξε ηνπ έθηαζε ήηαλ αλαγθαίνο ν 

άκεζνο  θαη ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ καο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα. 

 

Κηηξηαθή ππνδνκή- Δμνπιηζκόο: 

 ην ζρνιείν καο θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηή αίζνπζα – εξγαζηήξη Σερληθώλ θαη 

Μνπζηθήο κε πιήξε εμνπιηζκφ. ‟ απηέο ηα παηδηά κπνξνχλ λα μεραζηνχλ γηα ιίγν θαη παξάιιεια λα 

θαιιηεξγήζνπλ ην λνπ θαη ηελ ςπρή ηνπο απνθηψληαο «εηζηηήξην» γηα ην ζαπκαζηφ θφζκν ηεο ηέρλεο. Μπνξνχλ 

λα παίμνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, λα αθνχζνπλ θαη θαηαλνήζνπλ  ρξεζηκνπνηψληαο εληειψο πξσηνπφξα πιηθά 

θαη ηερληθέο θαη λα ληψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο. Βμ‟ άιινπ, ε ηέρλε είλαη ν πην νηθείνο 

ηξφπνο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνλ θάζε άλζξσπν.  

Λεηηνπξγεί αθφκα μερσξηζηή αίζνπζα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ πιήξσο εμνπιηζκέλε. Βδψ νη καζεηέο πεξλνχλ απ‟ 

ηε ζεσξία ζηελ πξάμε εθαξκφδνληαο κε ηελ βνήζεηα ησλ δηδαζθφλησλ φζα έκαζαλ θαη βνεζψληαο ηνπο λα γίλνπλ 

νη ίδηνη « λένη κηθξνί επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο ». 

Μεγάιεο αιιαγέο έγηλαλ θαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ώπηέο επαλαδεκηνπξγήζεθαλ, βάθηεθαλ κε ππέξνρεο 

δηρξσκίεο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζ‟ απηέο θνπξηίλεο κε γήηλα ρξψκαηα γηα λα δεκηνπξγείηαη ζηνπο  καζεηέο  

ραξνχκελε δηάζεζε. 

Πέξα απ‟ απηφ ηνπνζεηήζεθαλ ζ‟ φιεο ηηο ηάμεηο βηβιηνζήθεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ην δάζθαιν θαζψο θαη 

ληνπιαπάθηα γηα ηνπο καζεηέο. Οη ηάμεηο εμνπιίζηεθαλ κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο : Cd 

Players - πξνβνιείο δηαθαλεηψλ, ηειενξάζεηο, video θιπ. 

ην ζρνιείν καο ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ε νπνία έρεη εμνπιηζηεί κε ηθαλφ γηα ην 

ζθνπφ ηεο αξηζκφ βηβιίσλ. ε ζρέζε κ‟ απηή δεκηνπξγήζεθε θαη ιεηηνπξγεί θαη ρψξνο αλαγλσζηεξίνπ, φπνπ ν 



Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο :Πηινηηθή εθαξκνγή  28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ 36 

θάζε καζεηήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ηηο ψξεο πνπ μεθνπξάδεηαη. 

 

ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (2002-2003) 
 

Καββαδίαο Νίθνο Α/ληεο  Κνπηζίθνπ Γηαζεκή Ώλδξηφπνπινο Γηάλλεο 

Φαλφο Παλαγηψηεο ππνδ/ληεο Υηψηε Βιέλε Παπαγηάλλε Βπαγγειία 

Μαληάο Θενδφζεο Γαηαλε Υαξά Υαιθηά Μαξία 

Αέιιηνπ Ώδακαληία Πιέζηε Βιέλε Καξαζαλαζνπνχινπ Μαξία 

Ώξαθιεζηάλνπ Βχε Νηάζε Διέθηξα Φηζηνχξεο Αεκήηξηνο 

Φπρνγηνχ ΐάζσ Νηνχβνπ ΐαξβάξα Παπνχιηα ΐηθησξία 

Γατηάλε Έθε Ματζηξέιν Μαξία  

Γθηφθα Μαξία Παζραιίδνπ Μαξία  

Καηεξγάξε Γεσξγία Ρακπαβίια Λέηα  

Καξνχηδνο Πέηξνο Πξνδξνκίδνπ Καηεξίλα  

Γθνινκάδνπ Αψξα Κσζηαληέινπ Κσζηαληίλα  

Ληγνςπράθε Εσάλλα Σζφηζνπ Βιέλε  

Μαγθνχηαο Γηάλλεο Παπαδφγηαλλε ιγα  

Μπξάηια Λίηζα Διηάδεο πχξνο  

Γθξίηδηνπ Γεσξγία Καπάδαε Σδέλε  

βεληδνχξε Ώξεηή ΐαξδηθνπ Μαξία  

Μπάια Βιέλε   Καξαγεσξγίνπ Παλαγηψηεο  

Παληαδίδνπ Βηξήλε  Μπαηφιαο Γεψξγηνο  

Μακαε Βιέλε Παπαγηάλλε Υξηζηίλα  

πάζε Βπαγγειία Κνληξάξνπ Μαξία  

Κιεξνλφκνπ Φψθε Κνχξηνγινπ Μαξία  

Θαξξελάθεο Μηράιεο Αέζθαο Γεψξγηνο  

Κνινθνηξψλεο Αεκήηξεο Ννβάθνο Γηάλλεο  

Μνζρνπνχινπ Πέγθε ΐαγγαίαο Ώζαλάζηνο  

 

Μέιε ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο : Βπζχκεξνο 

Ώζαλάζηνο , Αήκνπ ΐαζίιεο. 

 

ΣΟ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ 

 

ΣΑΞΖ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 44 48 52 55 

ΐ 51 45 44 48 

Γ 43 40 52 50 

Α 43 42 45 46 

Β 44 38 41 46 

Σ 40 42 39 39 

ύλνιν 265 255 273 284 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Σν πηινηηθφ νινήκεξν ζρνιείν θαιεί ηελ παξάδνζε λα αθνινπζήζεη ηελ εμέιημε θαη λα εκπινπηηζηεί κε 

λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη καζεηέο θηλνχληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θαιαίζζεηνπο θαη ιεηηνπξγηθνχο 

ρψξνπο ηεο βηβιηνζήθεο, ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο αηζζεηηθήο 

αγσγήο θαη κνπζηθήο θαη ηνπ εζηηαηνξίνπ. 

Ξεθεχγνληαο απφ ηελ παξσρεκέλε θαη ζηείξα γλψζε, ην ζρνιείν καο πξνζθέξεη νπζηαζηηθή παηδεία: ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηελ ηέρλε, ηε γλσξηκία κε λέεο ηερλνινγίεο θαη ηξφπνπο κάζεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θπηψξηα 

πνπ ζα εμειηρζνχλ ζε ζπγθξνηεκέλεο πξνζσπηθφηεηεο κε φια ηα εθφδηα γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο. 

Πξσηνπνξία, ηφικε ππέξβαζεο, λένη δξφκνη εθπαίδεπζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα γεληά κε νξάκαηα θαη 

δπλακηθή εμέιημεο ζε έλαλ θφζκν πνπ νη πςειέο απαηηήζεηο θαη ν αληαγσληζκφο απαηηνχλ αλζξψπνπο κε 

πνιπδηάζηαηεο γλψζεηο  θαη ηθαλφηεηεο. 
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Δ δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηέηνηα φπνπ ελαιιάζζνληαη πνηθίια αληηθείκελα θαη νη καζεηέο 

κνηξάδνπλ ην ρξφλν ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θξαηνχλ δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο .   

ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο ην ζρνιείν έρεη μερσξηζηή αίζνπζα πιήξσο εμνπιηζκέλε κε 10 κνλάδεο. 

Σν επίπεδν ησλ καζεηψλ είλαη αμηνζαχκαζην θαζψο δεκηνπξγνχλ παξνπζηάζεηο ζην  power point, γλσξίδνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πην απιά πξνγξάκκαηα φπσο ην word θαη ην  excel, γλψζεηο εληππσζηαθέο αλ 

ιάβεη θαλείο ππ‟ φςηλ ηνπ φηη κηιάκε γηα καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζην ζρνιείν καο 

ηζηνζειίδα θαη επηθνηλσλνχκε κέζσ Internet κε άιια ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. Έηζη νη καζεηέο καο θαηαλννχλ 

«ηελ πηψζε ησλ ηεηρψλ» ζηε γλψζε θαη ζηελ εκπεηξία αληαιιάζζνληαο ηηο δηθέο ηνπο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο κ‟ 

απηέο άιισλ καζεηψλ ζηελ άιιε άθξε ηεο ρψξαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Μπνξνχλ αθφκα λα επηθνηλσλνχλ κε 

κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ (βηβιηνζήθεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ) θαη έηζη λα θαηαλννχλ φηη ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία νη δξφκνη ηεο γλψζεο είλαη πηα ιεσθφξνη ρσξίο αξρή θαη ηέινο. Άιισζηε ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ 

ζρνιείνπ είλαη λα δείρλεη δξφκνπο θαη λα γθξεκίδεη ζχλνξα. 

Σν Θεαηξηθό Παηρλίδη, παηρλίδη κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ, γίλεηαη κέζν ελεξγνπνίεζεο, 

απειεπζέξσζεο ηεο θαληαζίαο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο έθθξαζεο. Σν παηδί εθθξάδεη ξφινπο αβίαζηα θαη 

ππνθεηκεληθά φπσο ηνπο βηψλεη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

Με ηελ Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή Carl Orff ηα παηδηά βηψλνπλ ηηο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο κέζα απφ 

δεκηνπξγηθά παηρλίδηα θαη θηλεηηθνχο απηνζρεδηαζκνχο. 

Με ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ν καζεηήο θαηαλνεί γηαηί ην πεξηβάιινλ είλαη ε δσή καο, ιχλεη 

κέζα απφ πξνζσπηθή έξεπλα θαη ζπκκεηνρή ηα κπζηηθά ηεο θχζεο θαη έηζη γίλεηαη θαη ν ίδηνο ππέξκαρνο ηεο 

πξνζηαζίαο, ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη. 

Μηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ ζρνιείνπ καο απνηειεί ην κάζεκα Παξαδνζηαθώλ Κξνπζηώλ θαη 

Μνπζηθώλ ηνπ Κόζκνπ φπνπ ηα παηδηά μεθεχγνπλ απφ ηηο γλσζηέο κνπζηθέο θφξκεο θαη γλσξίδνπλ  ηνπο 

αξρέγνλνπο ήρνπο θαη ξπζκνχο απζεληηθψλ παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ άιισλ πνιηηηζκψλ πνπ απνηεινχλ καγηά γηα 

θάζε κνπζηθή εμέιημε. 

Βπίζεο ην ζρνιείν καο πξσηνηππεί θαη πξσηνπνξεί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Φσηνγξαθίαο, 

φπνπ ζην ζθνηεηλφ ζάιακν νη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο ηερληθέο εκθάληζεο θσηνγξαθηψλ πνπ νη ίδηνη  έρνπλ 

ηξαβήμεη, αθνχ θαηαλφεζαλ κε πνηνλ ηξφπν νη γχξσ καο εηθφλεο απνηππψλνληαη ζην ραξηί. 

ηνλ ηνκέα ησλ Ξέλσλ Γισζζώλ, εθηφο απφ ηα Αγγιηθά πνπ δηδάζθνληαη ζε επίπεδα, νη καζεηέο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα Γαιιηθώλ θαη Γεξκαληθώλ ζηελ πξναηξεηηθή δψλε.  

ια ηα πην πάλσ αληηθείκελα δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν απφ ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(1999) θαη κέρξη ζήκεξα . 

Ώμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ Μνπζηθνύ Πξνγξάκκαηνο 65 καζεηέο 

παξαθνινπζνχλ αηνκηθά καζήκαηα. 

Πέξα φκσο απφ ην θαζαξά παηδαγσγηθφ θαη καζεζηαθφ ηνκέα, ζην ζρνιείν καο δεκηνπξγήζεθε θνπδίλα 

θαη εμνπιίζηεθε κε επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ςπγεία θαη θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ. Αεκηνπξγήζεθε θαη θαηάιιειε 

αίζνπζα εζηηαηνξίνπ θαη έηζη θαη ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα έγηλε ην θαιχηεξν δπλαηφ κηαο θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε καζεηή λα αθνινπζήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ δηαηηνιφγην. Βδψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη 

ε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ γηα ην ζθνπφ απηφ επηζηεκφλσλ ηεο επηηξνπήο ζηήξημεο ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ 

ζρνιείνπ. 

Σα άξηζηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν» 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ έγγξαθε απάληεζε ηνπ 8νπ Γπκλαζίνπ Αηγάιεσ ζε εξσηεκαηνιόγην ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 1ν Πηινηηθφ 

Οινήκεξν Α.. Ώηγάιεσ ζε ζχγθξηζε κε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια δεκνηηθά ζρνιεία . 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ – ΚΔΦΔΗ 

 

Δ πνξεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξσηνπφξνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Οινήκεξν ρνιείν» πεξηγξάθεηαη ζην 

θείκελν πνπ αθνξά ην ρνιείν καο φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πξνβιήκαηα . Πξνβιήκαηα ζηα νπνία 

δφζεθε άκεζε ιχζε ή κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα  

Μέζα απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηα ρξφληα εθαξκνγήο (1999 έσο ζήκεξα) κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε 

ηα εμήο : 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ , ην νπνίν απαηηεί  επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο θαη παξακνλήο ζην ζρνιείν θαζψο θαη εκπινπηηζκφ κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο , 

απαξαίηεηα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε θαηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή . Πξφβιεκα ζεκαληηθφ πνπ ζην ζρνιείν 

καο επηιχζεθε κεηά απφ ηξία ρξφληα  

Μηα δηνηθεηηθή αδπλακία ε νπνία πξέπεη λα αξζεί  είλαη ε ζπρλή αιιαγή εθπαηδεπηηθψλ (π.ρ. κνληκφηεηα γηα 3 

ρξφληα).  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη θαη ηελ αλάινγε νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ.  

Πξνηείλνπκε επίζεο ηελ ζπλέρηζε θαη παγίσζε ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη 

θαη λα επηιχνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα . Βίλαη πξνθαλέο φηη ζ‟ απηφ ην ζρνιείν επηβάιιεηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία 
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φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ : Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην , δαζθάισλ , καζεηψλ , γνλέσλ θ.ά. θαη ηδηαίηεξα ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ . 

Σέινο πηζηεχνπκε φηη ην νινήκεξν ζρνιείν δίλεη ιχζε ζηηο παηδαγσγηθέο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο .  

Σν ζρνιείν καο κε ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ηνπ εηθφλα, ην ζρνιείν «ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ θνηλσλία», ζπλερίδεη 

θαη ζήκεξα λα γξάθεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία πνπ ην ζέιεη φπσο πάληα λα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή θαη ζηηο θαξδηέο 

φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο . 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξσηαγσληζηέο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα παηδηά πνπ κέζα απφ έλα 

πλεχκα νκαδηθφηεηαο θαη ελζνπζηαζκνχ νδήγεζαλ ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Μηα θαη κνλαδηθή πξφηαζε – 

επρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη : « ια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο λα γίλνπλ ζαλ ηα 28 πηινηηθά 

νινήκεξα»  

 

 Νίθνο Καββαδίαο 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΗΧΣΖ» ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΜΠΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΣΣνν  ρρννιιεείίνν  κκααοο  ββξξίίζζθθεεηηααηη  ζζηηνν  ΑΑήήκκνν  ΏΏξξθθααδδίίσσλλ  θθααηη  ααππέέρρεεηη  66  ρριικκ..  ααππφφ  ηηεελλ  ππφφιιεε  ηηεεοο  

ΓΓααθθχχλλζζννππ..  ΑΑεεκκηηννππξξγγήήζζεεθθεε  ηηνν  ζζρρννιιηηθθφφ  έέηηννοο  11999900--9911  ααππφφ  ηηεε  ζζππγγρρψψλλεεππζζεε  ηηξξηηψψλλ  22//ζζεεζζίίσσλλ  ΑΑεεκκ..  

ρρννιιεείίσσλλ  ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  ηηννππ  ΚΚάάκκππννππ  ηηεεοο  ΓΓααθθχχλλζζννππ  θθααηη  ιιεεηηηηννχχξξγγεεζζεε  ζζηηεελλ  ααξξρρήή  σσοο  66//ζζέέζζηηνν,,  κκεε  

ζζππλλννιιηηθθφφ  ααξξηηζζκκφφ  112200  κκααζζεεηηψψλλ..  ηηεε  ζζππλλέέρρεεηηαα  ππξξννζζρρψψξξεεζζααλλ  θθααηη  άάιιιιαα  δδχχνν  22//ζζέέζζηηαα  ΑΑεεκκννηηηηθθάά  

ρρννιιεείίαα  δδηηππιιααλλψψλλ  ππξξψψεελλ  θθννηηλλννηηήήηησσλλ  κκεε  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  ζζήήκκεεξξαα  λλαα  ιιεεηηηηννππξξγγεείί  σσοο  1144//ζζέέζζηηνν  

ρρννιιεείίνν  κκεε  226600  κκααζζεεηηέέοο..  ΟΟηη  κκααζζεεηηέέοο  κκεεηηααθθέέξξννλληηααηη  θθααζζεεκκεεξξηηλλάά  κκεε  ηηξξίίαα  ζζρρννιιηηθθάά  ιιεεσσθθννξξεείίαα..  
ΜΜεε  ηηεελλ  ααχχμμεεζζεε  ηηννππ  ααξξηηζζκκννχχ  ηησσλλ  κκααζζεεηηψψλλ  δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεθθεε  εε  ααλλάάγγθθεε  ππξξννζζζζήήθθεεοο  δδηηδδααθθηηηηθθψψλλ  ααηηζζννππζζψψλλ..  

ΣΣνν  „„9955  θθηηίίζζηηεεθθααλλ  22  θθααηηλλννχχξξγγηηεεοο  ααίίζζννππζζεεοο  ζζηηνν  ππξξννααχχιιηηνν  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ..    

ΣΣνν  ζζρρννιιηηθθφφ  έέηηννοο  11999999--22000000  κκεεηηάά  ααππφφ  ππξξφφηηααζζεε  ηηννππ  ΠΠ..ΕΕ..  θθααηη  ηηεελλ  ννκκφφθθσσλλεε  ααππφφθθααζζεε  ηηννππ  ππιιιιφφγγννππ  

ΑΑηηδδααζζθθφφλληησσλλ  ηηνν  ζζρρννιιεείίνν  κκααοο    ααξξρρίίδδεεηη  ηηεελλ  ππηηιιννηηηηθθήή  εεθθααξξκκννγγήή  ηηννππ  ζζεεζζκκννχχ  ηηννππ  ΟΟιιννήήκκεεξξννππ  ρρννιιεείίννππ..  

ΥΥξξεεηηάάζζηηεεθθεε  λλαα  γγίίλλννππλλ  ππννιιιιέέοο  θθηηηηξξηηααθθέέοο  ππααξξεεκκββάάζζεεηηοο,,  ιιφφγγσσ  ηηεεοο  εεηηζζααγγσσγγήήοο  λλέέσσλλ  γγλλσσζζηηηηθθψψλλ  

ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ  ζζηηνν  σσξξννιιφφγγηηνν  ππξξφφγγξξαακκκκαα..    ΈΈηηζζηη  δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεθθααλλ  εεξξγγααζζηηήήξξηηαα  εεηηθθααζζηηηηθθψψλλ,,  κκννππζζηηθθήήοο,,  

ππιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο,,  θθππζζηηθθψψλλ  εεππηηζζηηεεκκψψλλ  θθααηη  ρρψψξξννοο  ζζίίηηηηζζεεοο  ηησσλλ  κκααζζεεηηψψλλ..  ΟΟηη  ρρψψξξννηη  εεμμννππιιίίζζηηεεθθααλλ  κκεε  ββηηββιιηηννζζήήθθεεοο,,  

λληηννππιιάάππηηαα  κκααζζεεηηψψλλ  θθααηη  κκεε  ηηννλλ  ααππααξξααίίηηεεηηνν  ππιιηηθθννηηεερρλληηθθφφ  εεμμννππιιηηζζκκφφ  ((ηηεειιεεννξξάάζζεεηηοο,,  ββίίλληηεενν,,ΔΔ//ΤΤ,,θθηηιι))..  

  

ΔΔΚΚΠΠΑΑΗΗΓΓΔΔΤΤΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΧΧΠΠΗΗΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΖΖΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΓΓΤΤΝΝΑΑΜΜΗΗΚΚΟΟ  

ΒΒππσσλλππκκίίαα  ζζρρννιιεείίννππ  
ΟΟξξγγααλληηθθφφηηεεηηααζζρρνν

ιιεείίννππ  

ΏΏξξηηζζκκφφοο  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθψψλλ  

11999999--22000000  22000000--22000011  22000011--22000022  22000022--22000033  

ΠΠηηιιννηηηηθθφφ  ΟΟιιννήήκκεεξξνν  

ΑΑεεκκννηηηηθθφφ  ρρννιιεείίνν  

ΚΚάάκκππννππ  

1144//ΘΘΒΒΕΕΟΟ  2244  2255  2266  2266  

  

ΟΟηη  ΔΔθθππααηηδδεεππηηηηθθννίί  ηηννππ  ρρννιιεείίννππ::  

11..  ΜΜΤΤΛΛΧΧΝΝΏΏ  ΚΚΧΧΝΝΣΣΏΏΝΝΣΣΕΕΝΝΟΟ  ((ΑΑΕΕΒΒΤΤΘΘΤΤΝΝΣΣΔΔ))  

22..  ΚΚΏΏΚΚΟΟΤΤΡΡΔΔ  ΒΒΛΛΒΒΤΤΘΘΒΒΡΡΕΕΏΏ  ((ΤΤΠΠΟΟΑΑΕΕΒΒΤΤΘΘΤΤΝΝΣΣΡΡΕΕΏΏ))  

33..  ΏΏΡΡΐΐΏΏΝΝΕΕΣΣΏΏΚΚΔΔ  ΝΝΕΕΚΚΟΟΛΛΏΏΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

44..  ΥΥΟΟΤΤΛΛΕΕΏΏΡΡΏΏ  ΞΞΏΏΝΝΘΘΔΔ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

55..  ΠΠΔΔΛΛΕΕΚΚΏΏ  ΜΜΏΏΡΡΕΕΏΏ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

66..  ΓΓΕΕΏΏΝΝΝΝΟΟΤΤΛΛΔΔ  ΏΏΝΝΝΝΏΏ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

77..  ΜΜΏΏΡΡΛΛΔΔ  ΓΓΒΒΧΧΡΡΓΓΕΕΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

88..  ΏΏΡΡΐΐΏΏΝΝΕΕΣΣΏΏΚΚΔΔ  ΑΑΕΕΟΟΝΝΤΤΕΕΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

99..  ΣΣΕΕΏΏΝΝΏΏΚΚΏΏ  ΏΏΘΘΏΏΝΝΏΏΕΕΏΏ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

1100..  ΣΣΕΕΡΡΟΟΤΤ  ΒΒΛΛΒΒΝΝΔΔ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

1111..  ΜΜΤΤΛΛΧΧΝΝΏΏ  ΕΕΧΧΏΏΝΝΝΝΔΔ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

1122..  ΣΣΕΕΡΡΕΕΓΓΧΧΣΣΔΔ  ΘΘΒΒΟΟΑΑΧΧΡΡΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

1133..  ΣΣΏΏΝΝΏΏΝΝΏΏΚΚΔΔ  ΛΛΟΟΤΤΑΑΕΕΏΏ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

1144..  ΦΦΏΏΡΡΏΏΟΟ  ΝΝΕΕΚΚΟΟΛΛΏΏΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

1155..  ΜΜΤΤΛΛΧΧΝΝΏΏ  ΏΏΝΝΣΣΧΧΝΝΕΕΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

1166..  ΚΚΟΟΡΡΦΦΕΕΏΏΣΣΔΔ  ΠΠΏΏΡΡΏΏΚΚΒΒΤΤΔΔ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ  ΒΒΕΕΚΚΏΏΣΣΕΕΚΚΧΧΝΝ))  

1177..  ΣΣΕΕΝΝΣΣΒΒΏΏ  ΥΥΡΡΕΕΣΣΕΕΝΝΏΏ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ  ΏΏΓΓΓΓΛΛΕΕΚΚΧΧΝΝ))  

1188..  ΣΣΏΏΚΚΜΜΏΏΚΚΕΕΑΑΔΔ  ΏΏΝΝΣΣΧΧΝΝΕΕΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ  ΦΦΤΤΕΕΚΚΔΔ  ΏΏΓΓΧΧΓΓΔΔ))  
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1199..  ΜΜΤΤΛΛΧΧΝΝΏΏΚΚΔΔ  ΒΒΤΤΣΣΡΡΏΏΣΣΕΕΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ  ΠΠΛΛΔΔΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΕΕΚΚΔΔ))  

2200..  ΦΦΡΡΏΏΓΓΚΚΟΟΤΤΛΛΔΔ  ΑΑΔΔΜΜΔΔΣΣΡΡΕΕΟΟ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

2211..  ΚΚΟΟΚΚΚΚΕΕΝΝΕΕΑΑΔΔ  ΏΏΝΝΒΒΣΣΔΔ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΟΟ))  

2222..  ΜΜΠΠΕΕΡΡΏΏΣΣΔΔ  ΝΝΏΏΣΣΏΏΏΏ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

2233..  ΛΛΕΕΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΒΒΧΧΡΡΓΓΕΕΏΏ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

2244..  ΘΘΒΒΟΟΑΑΧΧΡΡΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  ΒΒΛΛΒΒΝΝΔΔ  ((ΑΑΏΏΚΚΏΏΛΛΏΏ))  

2255..  ΐΐΏΏΕΕΛΛΏΏΚΚΔΔ  ΝΝΕΕΚΚΟΟΛΛΒΒΣΣΣΣΏΏ  ((ΜΜΟΟΤΤΕΕΚΚΟΟ))  

2266..  ΛΛΏΏΓΓΟΟΤΤ  ΒΒΤΤΦΦΡΡΟΟΤΤΝΝΔΔ  ((ΘΘΒΒΏΏΣΣΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟ))  

2277..  ΐΐΒΒΡΡΣΣΓΓΏΏΓΓΕΕΏΏ  ΑΑΕΕΟΟΝΝΤΤΕΕΟΟ  ((ΟΟΛΛΤΤΜΜΠΠΕΕΏΏΚΚΔΔ  ΠΠΏΏΕΕΑΑΒΒΕΕΏΏ))  

  

ΣΣάάμμεεηηοο  θθααηη  ηηκκήήκκααηηαα  κκεε  ηηνν  κκααζζεεηηηηθθόό  δδππλλαακκηηθθόό,,  ααππόό  ηηεελλ  έέλλααξξμμεε  κκέέρρξξηη  ηηννλλ  ΙΙννύύλληηνν  ηηννππ  22000033::  
  11999999--22000000  22000000--22000011  22000011--22000022  22000022--22000033  

ΏΏ  3355  3344  5566  4444  

ΐΐ  4400  3355  4400  5577  

ΓΓ  3333  4411  3377  4422  

ΑΑ  4400  3355  3399  3388  

ΒΒ  3355  4400  4422  4444  

ΣΣ  3355  3355  4400  4444  

ΤΤΝΝΟΟΛΛΟΟ  221188  222200  224466  226699  

  

ΝΝΔΔΑΑ  ΓΓΝΝΧΧΣΣΗΗΚΚΑΑ  ΑΑΝΝΣΣΗΗΚΚΔΔΗΗΜΜΔΔΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΔΔΚΚΠΠΑΑΗΗΓΓΔΔΤΤΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΔΔ  

ΜΜεε  ηηεελλ  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ηησσλλ  λλέέσσλλ  γγλλσσζζηηηηθθψψλλ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ  δδεεκκηηννππξξγγήήζζεεθθααλλ  ααλλάάιιννγγαα  εεξξγγααζζηηήήξξηηαα,,  φφππσσοο::  

ΒΒηηθθααζζηηηηθθψψλλ,,  ΘΘεεααηηξξηηθθήήοο  ΏΏγγσσγγήήοο..  ΜΜννππζζηηθθήήοο,,  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο,,  ΠΠααξξααδδννζζηηααθθψψλλ  ΥΥννξξψψλλ,,  ΦΦππζζηηθθψψλλ  ΒΒππηηζζηηεεκκψψλλ,,  

ΟΟιιππκκππηηααθθήήοο  ΠΠααηηδδεείίααοο..  

ΟΟηη  δδάάζζθθααιιννηη  ηησσλλ  ηηάάμμεεσσλλ,,  ννηη  δδάάζζθθααιιννηη  εεηηδδηηθθννηηήήηησσλλ  θθααηη  ηησσλλ  λλέέσσλλ  γγλλσσζζηηηηθθψψλλ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ  

ππξξααγγκκααηηννππννίίεεζζααλλ  ππννιιιιέέοο  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθέέοο  δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο..  ΒΒλλδδεεηηθθηηηηθθάά  ααλλααθθέέξξννππκκεε::    

  ΣΣηηοο  ζζεεααηηξξηηθθέέοο  ππααξξααζζηηάάζζεεηηοο  ««ΣΣνν  φφλλεεηηξξνν  ηηννππ  ζζθθηηάάρρηηξξννππ»»,,    ««ΔΔ  ααιιεεππννχχ  θθααηη  νν  ζζθθααλληηδδφφρρννηηξξννοο»»  θθ..αα..    

  ΏΏζζιιεεηηηηθθέέοο  εεθθδδεειιψψζζεεηηοο  ((ππ..ρρ..  ππννδδεειιααηηννδδξξννκκίίαα,,  ππηηλλγγθθ--ππννλλγγθθ  θθ..αα..))..  

  ΠΠξξννββννιιήή  ηηααηηλληηψψλλ    

  ΈΈθθζζεεζζεε  εεηηθθααζζηηηηθθψψλλ  έέξξγγσσλλ  ηησσλλ  κκααζζεεηηψψλλ  

  ΠΠααξξννππζζίίααζζεε  ΠΠααξξααδδννζζηηααθθψψλλ  ΥΥννξξψψλλ  

ΜΜεε  ηηεελλ  έέλλααξξμμεε  ηηννππ  ΟΟιιννήήκκεεξξννππ  εεππηηδδηηψψθθεεηηααηη  ααιιιιααγγήή  ζζηηάάζζεεοο  θθααηη  κκεεζζννδδννιιννγγίίααοο  ηησσλλ  δδααζζθθάάιισσλλ,,  ψψζζηηεε  λλαα  

δδηηαακκννξξθθσσζζεείί  έέλλαα  θθααιιχχηηεεξξνν  ππααηηδδααγγσσγγηηθθφφ  θθιιίίκκαα..  ΜΜεε  ηηηηοο  θθααηηλλννηηφφκκεεοο  κκεεζζφφδδννπποο  δδηηδδααζζθθααιιίίααοο  θθααηη  ηηηηοο  λλέέεεοο  δδηηδδααθθηηηηθθέέοο  

ππξξννζζεεγγγγίίζζεεηηοο,,  φφππσσοο  ηηεελλ  ννκκααδδννζζππλλεεξξγγααηηηηθθήή  δδηηδδααζζθθααιιίίαα,,  ηηεε  δδηηααζζεεκκααηηηηθθήή  ππξξννζζέέγγγγηηζζεε,,  ηηεε  κκέέζζννδδνν  PPrroojjeecctt,,  ηηεε  ρρξξήήζζεε  

ηησσλλ  ΝΝέέσσλλ  ΣΣεερρλλννιιννγγηηψψλλ,,  εεππηηρρεεηηξξεείίηηααηη  εε  ππππέέξξββααζζεε  ηηννππ  ππααξξααδδννζζηηααθθννχχ  ζζρρννιιεείίννππ,,  κκεε  ηηνν  δδααζζθθααιιννθθεελληηξξηηθθφφ  

ρρααξξααθθηηήήξξαα  θθααηη  εε  θθααιιιιηηέέξξγγεεηηαα  ππααηηδδααγγσσγγηηθθννχχ  θθιιίίκκααηηννοο  ααππννδδννρρήήοο  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ  κκεε  ηηεελλ  ααλλάάιιεεςςεε  ππξξσσηηννββννππιιηηψψλλ  θθααηη  

δδξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ  εεθθ  κκέέξξννπποο  ηησσλλ  κκααζζεεηηψψλλ..  

ΔΔ  ζζρρννιιηηθθήή  εεξξγγααζζίίαα  ννιιννθθιιεεξξψψλλεεηηααηη  θθααηη  εεμμααλληηιιεείίηηααηη  ζζηηνν  ζζρρννιιεείίνν,,  ψψζζηηεε  νν  κκααζζεεηηήήοο  λλαα  κκεεηηααββααίίλλεεηη  ζζηηνν  ζζππίίηηηη  

ρρσσξξίίοο  ηηνν  άάγγρρννοο  ηηεεοο  εεππφφκκεελλεεοο  κκέέξξααοο..  

ΣΣνν  ζζρρννιιεείίνν  κκααοο  εεθθααξξκκφφδδεεηη  ηηνν  ππξξφφγγξξαακκκκαα::  ««ΜΜΒΒΛΛΕΕΝΝΏΏ  ––  ΒΒΚΚΠΠΏΏΕΕΑΑΒΒΤΤΔΔ  ––  

ΠΠΟΟΛΛΕΕΣΣΕΕΜΜΟΟ»»  ααππφφ  ηηνν  ζζρρννιιηηθθφφ  έέηηννοο  11999966  ––  9977,,  ππννππ  εεηηζζήήγγααγγεε  θθααηηλλννηηφφκκεεοο  ππξξννζζεεγγγγίίζζεεηηοο  ζζηηνν  

ρρψψξξνν  ηηεεοο  εεθθππααίίδδεεππζζεεοο..  
ΔΔ  εεππηηηηππρρήήοο  εεθθααξξκκννγγήή  ηηννππ  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  ««ΜΜΒΒΛΛΕΕΝΝΏΏ--ΒΒΚΚΠΠΏΏΕΕΑΑΒΒΤΤΔΔ  ΚΚΏΏΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΣΣΕΕΜΜΟΟ»»  θθααηη  εε  ζζεεξξκκήή  

ππππννζζηηήήξξηημμεε  ηησσλλ  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθψψλλ  κκααοο  ααππννηηέέιιεεζζααλλ  ηηννπποο  θθππξξηηφφηηεεξξννπποο  ιιφφγγννπποο  ππννππ  εεππεειιέέγγεε  ηηνν  ρρννιιεείίνν  κκααοο  λλαα  γγίίλλεεηη  
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εεππηηκκννξξθθσσηηηηθθφφ  θθέέλληηξξνν,,  ψψζζηηεε  λλαα  ππξξααγγκκααηηννππννηηεεζζεείί  ππηηιιννηηηηθθάά  εε  εεμμααθθηηίίλλσσζζήή  ηηννππ  ζζηηαα  ζζρρννιιεείίαα  ηηννππ  λλννκκννχχ  κκααοο..  

ΈΈππεεηηηηαα  ααππφφ  ζζρρεεηηηηθθήή  ζζηηααηηηηζζηηηηθθήή  έέξξεεππλλαα  ππννππ  ππξξααγγκκααηηννππννηηήήζζεεθθεε  ζζηηνν  ΟΟιιννήήκκεεξξνν  ρρννιιεείίνν  κκααοο,,  

δδηηααππηηζζηηψψζζεεθθεε  φφηηηη  ννηη  κκααζζεεηηέέοο  κκααοο  έέρρννππλλ  ααξξθθεεηηάά  ηηθθααλλννππννηηεεηηηηθθήή  ααππφφδδννζζεε  ζζηηαα  κκααζζήήκκααηηάά  ηηννπποο  θθααηη  ααππννδδέέρρννλληηααηη  ηηνν  

ζζρρννιιεείίνν  σσοο  εεππρράάξξηηζζηηνν  θθααηη  δδεεκκηηννππξξγγηηθθφφ..  

  

ΚΚΡΡΗΗΔΔΗΗ,,  ΥΥΟΟΛΛΗΗΑΑ,,  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΖΖΔΔΗΗ,,  ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΔΔΗΗ  

ΚΚΣΣΕΕΡΡΕΕΏΏΚΚΔΔ  ΤΤΠΠΟΟΑΑΟΟΜΜΔΔ  

ΣΣνν  δδηηδδααθθηηήήξξηηνν  θθηηηηάάρρηηεεθθεε  γγηηαα  λλαα  ζζηηεεγγάάζζεεηη  έέλλαα  66//ζζέέζζηηνν  ΑΑεεκκννηηηηθθφφ  ρρννιιεείίνν  κκεε  ααξξηηζζκκφφ  κκααζζεεηηψψλλ  113300  --  115500..  

ήήκκεεξξαα  ιιεεηηηηννππξξγγεείί  ζζααλλ  1144//ζζέέζζηηνν  κκεε  227700  κκααζζεεηηέέοο  θθααηη  θθππζζηηθθάά,,  γγηηαα  λλαα  κκππννξξέέζζεεηη  λλαα  θθααιιχχςςεεηη  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηηεεοο  

ππααξξννχχζζααοο  δδππλλαακκηηθθφφηηεεηηααοο,,  ηηέέζζζζεεξξηηοο  ααίίζζννππζζεεοο  έέρρννππλλ  ρρσσξξηηζζηηεείί  ζζεε  ννθθηηψψ  θθααηη  ννηη  ααίίζζννππζζεεοο  ΦΦππζζηηθθψψλλ  ΒΒππηηζζηηεεκκψψλλ  θθααηη  

ΜΜννππζζηηθθννθθηηλλεεηηηηθθήήοο  έέρρννππλλ  κκεεηηααηηξξααππεείί  ζζεε  ααίίζζννππζζεεοο  δδηηδδααζζθθααιιίίααοο..  ΏΏθθφφκκαα  ηηνν  γγξξααθθεείίνν  ηησσλλ  δδααζζθθάάιισσλλ  

ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη  ζζααλλ  ααίίζζννππζζαα  ππιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο..  

ηηνν  ρρξξννλληηθθφφ  δδηηάάζζηηεεκκαα  11999900  --  22000044  έέγγηηλλεε  ππξξννζζζζήήθθεε  δδχχνν  ααηηζζννππζζψψλλ  δδηηδδααζζθθααιιίίααοο  θθααηη  κκηηααοο  ηηξξααππεεδδααξξίίααοο  ππννππ  

ββέέββααηηαα  δδεελλ  έέιιππζζεε  ηηνν  θθααππηηφφ  θθηηηηξξηηααθθφφ  ππξξφφββιιεεκκαα  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ..  

  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΏΏΒΒΕΕ  

  ΒΒίίλλααηη  ααππααξξααίίηηεεηηεε  εε  ππξξννζζζζήήθθεε  εεθθηηάά  ααηηζζννππζζψψλλ  δδηηδδααζζθθααιιίίααοο  θθααηη  κκηηααοο  ααίίζζννππζζααοο  ππννιιιιααππιιψψλλ  ρρξξήήζζεεσσλλ..  ΟΟηη  

ππέέλληηεε  ααππ''  ααππηηέέοο  ζζαα  ζζηηεεγγάάζζννππλλ  ηηκκήήκκααηηαα  ηηάάμμεεσσλλ  θθααηη  ννηη  δδχχνν  ααίίζζννππζζαα  ππιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο  θθααηη  ααίίζζννππζζαα  ββηηββιιηηννζζήήθθεεοο  --  

ππξξννββννιιψψλλ..    

  

ΣΣΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΧΧΠΠΕΕΚΚΟΟ  ΣΣΟΟΤΤ  ΥΥΟΟΛΛΒΒΕΕΟΟΤΤ  

ΣΣνν  ππξξννζζσσππηηθθφφ  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ  θθααηηααλλέέκκεεηηααηη  σσοο  εεμμήήοο::    

ΑΑηηεεππζζππλληηήήοο  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ  

ΤΤππννδδηηεεππζζππλληηήήοο  --  ΤΤππεεχχζζππλλννοο  ααππννγγεεππκκααηηηηλλήήοο  δδψψλλεεοο  

1144  ηηκκήήκκααηηαα  ζζηηεειιεερρσσκκέέλλαα  κκεε  1144  δδααζζθθάάιιννπποο  

11  ηηκκήήκκαα  ΤΤππννδδννρρήήοο  κκεε  11  δδάάζζθθααιινν  

44  εεηηδδηηθθφφηηεεηηεεοο  ((ΒΒηηθθααζζηηηηθθψψλλ,,  ΜΜννππζζηηθθήήοο,,  ΦΦππζζηηθθήήοο  ΏΏγγσσγγήήοο,,  ΏΏγγγγιιηηθθψψλλ))    

77  δδάάζζθθααιιννηη  ααππννγγεεππκκααηηηηλλήήοο  δδψψλλεεοο  

11  δδααζζθθάάιιαα  ΘΘεεααηηξξηηθθήήοο  ΏΏγγσσγγήήοο  

11  θθααζζεεγγεεηηήήοο  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΏΏΒΒΕΕ  

OOηη  ααλλααππιιεεξξσσηηέέοο  λλαα  γγίίλλννππλλ  κκφφλληηκκννηη,,  γγηηααηηίί  ηηνν  ππξξννζζσσππηηθθφφ  ααιιιιάάδδεεηη  θθάάζζεε  ρρξξφφλλνν  κκεε  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  λλαα  κκεε  

κκππννξξεείί  λλαα  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζεεηη  ζζσσζζηηάά  εε  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθήή  ννκκάάδδαα..  

ΟΟηη  ζζέέζζεεηηοο  ΘΘεεααηηξξηηθθήήοο  ΏΏγγσσγγήήοο  θθααηη  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο  ααππααηηηηεείίηηααηη  λλαα  εείίλλααηη  κκφφλληηκκεεοο,,  γγηηαα  λλαα  ππππάάξξρρεεηη  ζζππλλέέρρεεηηαα  

θθααηη  ζζππλλέέππεεηηαα  ηησσλλ  γγλλσσζζηηηηθθψψλλ  ααππηηψψλλ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ..  

ΥΥξξεεηηάάδδεεηηααηη  γγξξαακκκκααηηεεηηααθθήή  ππππννζζηηήήξξηημμεε  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ,,  ιιφφγγσσ  ηησσλλ  ααππμμεεκκέέλλσσλλ  γγξξααθθεεηηννθθξξααηηηηθθψψλλ  ααλλααγγθθψψλλ  

ηηννππ  ππννιιππδδχχλλαακκννππ  ααππηηννχχ  ζζρρννιιεείίννππ..  

ΏΏππααηηηηεείίηηααηη  ααθθφφκκεε  κκηηαα  θθννξξάά  ηηνν  δδίίκκεελλνν,,  ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ,,  λλαα  κκεε  ιιεεηηηηννππξξγγεείί  εε  ααππννγγεεππκκααηηηηλλήή  δδψψλλεε,,  έέηηζζηη  ψψζζηηεε  

λλαα  εείίλλααηη  δδππλλααηηήή  εε  ζζππλλεεδδξξίίααζζεε  ηηννππ  ππιιιιφφγγννππ  ΑΑηηδδααζζθθφφλληησσλλ..  ΔΔ  ζζππλλεεδδξξίίααζζεε  ααππηηήή  ζζαα  έέρρεεηη  ηηεε  κκννξξθθήή  εελλδδννζζρρννιιηηθθήήοο  

εεππηηκκφφξξθθσσζζεεοο  --  ααλλααηηξξννθθννδδφφηηεεζζεεοο  ηηννππ  ππξξννζζσσππηηθθννχχ..  
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ΣΣΟΟ  ΧΧΡΡΏΏΡΡΕΕΟΟ  ΛΛΒΒΕΕΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΕΕΏΏ  ΣΣΟΟΤΤ  ΥΥΟΟΛΛΒΒΕΕΟΟΤΤ  

ππσσοο  εείίλλααηη  γγλλσσζζηηφφ  ννηη  κκηηθθξξέέοο  ηηάάμμεεηηοο  ααξξρρίίδδννππλλ  ζζηηηηοο  88::1155 ΄́  θθααηη  ηηεειιεεηηψψλλννππλλ  ζζηηηηοο  1155::0055΄́  θθααηη  ννηη  κκεεγγάάιιεεοο  

ααλληηίίζζηηννηηρραα  ααππφφ  88::1155 ΄́  κκέέρρξξηη  1166::0000..  ΠΠηηζζηηεεχχννππκκεε  φφηηηη  ηηνν  σσξξάάξξηηνν  ααππηηφφ  εείίλλααηη  θθααιιχχηηεεξξνν  ααππφφ  ηηεελλ  ππααιιααηηφφηηεεξξεε  εεθθααξξκκννγγήή  

ηηννππ  σσξξααξξίίννππ::  88::1155΄́  --  1166::0000 ΄́  θθααηη  88::1155΄́  --  1177::0000 ΄́..  ΣΣνν  ππξξσσηηλλφφ  σσξξάάξξηηνν  77::0000 ΄́  --  88::0000 ΄́  δδεελλ  εείίλλααηη  ααππααξξααίίηηεεηηνν  γγηηαα  ηηηηοο  

θθννηηλλσσλληηθθέέοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ  κκααοο..    

ΟΟηη  κκααζζεεηηέέοο  θθααηη  ννηη  γγννλλεείίοο  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ,,  κκέέζζσσ  ηησσλλ  γγλλσσζζηηψψλλ  εεξξσσηηεεκκααηηννιιννγγίίσσλλ  ππννππ  ηηννπποο  δδφφζζεεθθααλλ  ζζηηεελλ  

ααξξρρήή  ηηεεοο  ζζρρννιιηηθθήήοο  ρρξξννλληηάάοο,,  εεμμέέθθξξααζζααλλ  ηηεελλ  εεππηηζζππκκίίαα  λλαα  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζννππλλ  ηηκκήήκκααηηαα  ΏΏζζιιεεηηηηθθψψλλ  ΑΑξξααζζηηεεξξηηννηηήήηησσλλ,,  

δδεεχχηηεεξξεεοο  ΞΞέέλλεεοο  ΓΓιιψψζζζζααοο,,  ΠΠεειιννππιιααζζηηηηθθήήοο  θθααηη  ΦΦσσηηννγγξξααθθίίααοο..  ΦΦππζζηηθθάά  ζζηηνν  ζζρρννιιεείίνν,,  κκεε  ηηηηοο  ππααξξννχχζζεεοο  θθηηηηξξηηααθθέέοο  

ζζππλλζζήήθθεεοο,,  δδεελλ  εείίλλααηη  δδππλλααηηφφλλ  λλαα  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζννππλλ  ηηαα  ηηκκήήκκααηηαα  ααππηηάά..  

ΈΈρρεεηη  δδηηααππηηζζηησσζζεείί  φφηηηη  ννηη  δδηηδδααθθηηηηθθέέοο  ψψξξεεοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  ζζππλλεερρφφκκεελλαα  δδίίσσξξαα,,  γγηηαα  λλαα  ααππννθθεεχχγγννλληηααηη  ηηαα  

ππννιιιιάά  δδηηααιιεείίκκκκααηηαα  θθααηη  ζζεε  θθαακκίίαα  ππεεξξίίππηησσζζεε  εε  δδηηδδααθθηηηηθθήή  ψψξξαα  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  κκηηθθξξφφηηεεξξεε  ααππφφ  4455΄́..    

ΣΣνν  δδηηδδααθθηηηηθθφφ  σσξξάάξξηηνν  ηηννππ  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθννχχ  ππξξέέππεεηη  λλαα  κκεεηησσζζεείί,,  γγηηααηηίί  ππξξααθθηηηηθθάά  θθααηη  ννππζζηηααζζηηηηθθάά  ααππααηηηηεείίηηααηη  

ππεεξξηηζζζζφφηηεεξξννοο  ρρξξφφλλννοο  ννξξγγάάλλσσζζεεοο  θθααηη  ππξξννεεηηννηηκκααζζίίααοο  ηησσλλ  κκααζζεεκκάάηησσλλ  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηηεεοο  ππεεηηξξαακκααηηηηθθήήοο  κκννξξθθήήοο  ηηννππ  

ζζρρννιιεείίννππ  

  

ΣΣΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΏΏΜΜΜΜΏΏ  

ΌΌζζηηεεξξαα  ααππφφ  ηηέέζζζζεεξξαα  ρρξξφφλληηαα  εεθθααξξκκννγγήήοο  ηηννππ  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  θθααηηααιιήήμμαακκεε  ζζηηαα  εεμμήήοο  ζζππκκππεεξξάάζζκκααηηαα::  

11))  ΣΣνν  ππξξφφγγξξαακκκκαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  εελληηααίίνν  θθααηη  κκεεξξηηθθάά  κκααζζήήκκααηηαα  φφππσσοο  ππ..ρρ..  ««ΒΒκκεείίοο  θθααηη  νν  ΚΚφφζζκκννοο»»,,  

ΓΓεεσσγγξξααθθίίαα  θθ..  άά  λλαα  δδηηδδάάζζθθννλληηααηη  ζζηηεελλ  ααππννγγεεππκκααηηηηλλήή  δδψψλλεε  

22))  ΔΔ  ΜΜεειιέέηηεε  --  ΠΠξξννεεηηννηηκκααζζίίαα  λλαα  γγίίλλεεηηααηη,,  θθααηηάά  ππξξννηηίίκκεεζζεε,,  ααππφφ  ηηννλλ  δδάάζζθθααιινν  ηηεεοο  ηηάάμμεεοο  

33))  ΣΣνν  ΓΓεεχχκκαα  --  ΥΥααιιάάξξσσζζεε  ααππννηηεειιεείί  κκάάζζεεκκαα  θθννηηλλσσλληηθθννππννίίεεζζεεοο  ηησσλλ  κκααζζεεηηψψλλ  θθααηη  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  

ππππννββααζζκκίίδδεεηηααηη  

44))  ΣΣαα  λλέέαα  γγλλσσζζηηηηθθάά  ααλληηηηθθεείίκκεελλαα  λλαα  δδηηδδάάζζθθννλληηααηη  θθππξξίίσσοο  ζζηηεελλ  ααππννγγεεππκκααηηηηλλήή  δδψψλλεε  

  

ΣΣΏΏ  ΝΝΒΒΏΏ  ΓΓΝΝΧΧΣΣΕΕΚΚΏΏ  ΏΏΝΝΣΣΕΕΚΚΒΒΕΕΜΜΒΒΝΝΏΏ  

ηηνν  ρρννιιεείίνν  κκααοο  δδηηδδάάζζθθννλληηααηη  ηηαα  ππααξξααθθάάηησσ  ΝΝέέαα  ΓΓλλσσζζηηηηθθάά  ΑΑλληηηηθθεείίκκεελλαα::  

11))  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηθθήή  --  ΏΏίίζζννππζζαα  ΠΠιιεεξξννθθννξξηηθθήήοο  

22))  ΒΒηηθθααζζηηηηθθάά  --  ΒΒξξγγααζζηηήήξξηη  ΒΒηηθθααζζηηηηθθψψλλ  

33))  ΘΘεεααηηξξηηθθήή  ΏΏγγσσγγήή  --  ΏΏίίζζννππζζαα  ππννιιιιααππιιψψλλ  ρρξξήήζζεεσσλλ  

44))  ΠΠααξξααδδννζζηηααθθννίί  ΥΥννξξννίί  ––  ΣΣξξααππεεδδααξξίίαα  

55))  ΜΜννππζζηηθθήή  --  ΏΏίίζζννππζζαα  ππννιιιιααππιιψψλλ  ρρξξήήζζεεσσλλ  

66))  ΛΛααννγγξξααθθίίαα  --  ΓΓ΄́  θθααηη  ΑΑ΄́  ηηάάμμεεηηοο  

77))  ΣΣννππηηθθήή  ΕΕζζηηννξξίίαα  --  ΒΒ΄́  θθααηη  ηη΄́  ηηάάμμεεηηοο  

  

ΟΟηη  δδάάζζθθααιιννηη  κκεε  ββάάζζεε  ηηνν  λλέένν  ππξξφφγγξξαακκκκαα  ζζππννππδδψψλλ  ηηννππ  ΠΠ..  ΕΕ  ππξξννγγξξαακκκκααηηίίδδννππλλ  ηηεε  δδηηδδααζζθθααιιίίαα  ηησσλλ  λλέέσσλλ  

γγλλσσζζηηηηθθψψλλ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ,,  ππααξξάάιιιιεειιαα  φφκκσσοο  θθάάλλννππλλ  θθξξηηηηηηθθήή  θθααηη  ππξξννηηάάζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεε  ββεειιηηίίσσζζήή  ηηννππ..  

ΜΜεε  ηηαα  λλέέαα  ααππηηάά  γγλλσσζζηηηηθθάά  ααλληηηηθθεείίκκεελλαα  ννηηθθννδδννκκεείίηηααηη  ηηνν  λλέένν  ζζρρννιιεείίνν  θθααηη  δδεεκκηηννππξξγγεείίηηααηη  κκηηαα  ζζππννππδδααίίαα  

θθννππιιηηννχχξξαα  ππννππ  θθααίίλλεεηηααηη  ήήδδεε  ζζηηνν  ζζρρννιιεείίνν  κκααοο  κκεε  ηηεελλ  ππξξψψηηεε  κκααηηηηάά..  

  

ΣΣΟΟ  ΏΏΝΝΟΟΕΕΓΓΜΜΏΏ  ΣΣΟΟΤΤ  ΥΥΟΟΛΛΒΒΕΕΟΟΤΤ  ΣΣΔΔΝΝ  ΣΣΟΟΠΠΕΕΚΚΔΔ  ΚΚΟΟΕΕΝΝΧΧΝΝΕΕΏΏ  

ΣΣνν  ζζρρννιιεείίνν  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  ααλλννηηθθηηφφ  ζζηηεελλ  θθννηηλλσσλλίίαα  θθααηη  ηηεε  δδσσήή..  ππγγρρξξφφλλσσοο  θθααηη  εε  θθννηηλλσσλλίίαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  
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ζζππκκκκεεηηέέρρεεηη  ζζηηεε  ζζρρννιιηηθθήή  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  κκέέζζσσ  θθππξξίίσσοο  ηηννππ  ππιιιιφφγγννππ  ΓΓννλλέέσσλλ  θθααηη  ΚΚεεδδεεκκφφλλσσλλ,,  νν  ννππννίίννοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  έέρρεεηη  

ιιφφγγνν  ζζηηαα  δδξξψψκκεελλαα  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ,,  ππααξξάάιιιιεειιαα  φφκκσσοο  λλαα  ππξξννζζθθέέξξεεηη  θθααηη  ζζηηεελλ  ππιιηηθθννηηεερρλληηθθήή  ππππννδδννκκήή  ηηννππ  

((εεμμννππιιηηζζκκφφοο,,  ζζππλληηήήξξεεζζεε  θθηηηηξξίίννππ  θθ  άά..))..  

ΣΣεε  ζζρρννιιηηθθήή  ρρξξννλληηάά  ππννππ  δδηηααλλχχννππκκεε  ηηνν  ζζρρννιιεείίνν  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηνν  ΚΚέέλληηξξνν  ΠΠξξφφιιεεςςεεοο  ΒΒμμααξξηηεεζζηηννγγφφλλσσλλ  

ΟΟππζζηηψψλλ  ΝΝ..  ΓΓααθθχχλλζζννππ  ««ΔΔ  ηηννξξγγήή»»  ίίδδξξππζζεε  ρρννιιήή  ΓΓννλλέέσσλλ,,  εε  ννππννίίαα  ιιεεηηηηννππξξγγεείί  θθάάζζεε  ΣΣεεηηάάξξηηεε  1199::0000 ΄́  --  2211::0000 ΄́  ..  ΣΣαα  

έέσσοο  ηηψψξξαα  ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  εείίλλααηη  ζζεεηηηηθθάά  θθααηη  εελλζζααξξξξππλληηηηθθάά  γγηηαα  ηηεε  ζζππλλέέρρηηζζεε  ααππηηήήοο  ηηεεοο  ππξξννζζππάάζζεεηηααοο..  

  

ΑΑΕΕΏΏΦΦΟΟΡΡΒΒ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΏΏΒΒΕΕ  

ΣΣαα  ΠΠεεηηξξαακκααηηηηθθάά  ζζρρννιιεείίαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεππεεθθηηααζζννχχλλ  ζζεε  φφιιεε  εε  ρρψψξξαα  ((ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ  έέλλαα  ζζεε  θθάάζζεε  λλννκκφφ))..  

ΣΣαα  ΠΠεεηηξξαακκααηηηηθθάά  ζζρρννιιεείίαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  γγίίλλννππλλ  θθέέλληηξξαα  εεμμααθθηηίίλλσσζζεεοο  γγηηαα  ηηαα  ιιννήήκκεεξξαα  ζζρρννιιεείίαα..  

ΔΔ  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεε  ηησσλλ  ΠΠεεηηξξαακκααηηηηθθψψλλ  ζζρρννιιεείίσσλλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  κκεεγγααιιχχηηεεξξεε,,  ιιφφγγσσ  ηησσλλ  ηηεεξξάάζζηηηησσλλ  

ααλλααγγθθψψλλ  ππννππ  δδεεκκηηννππξξγγννχχλληηααηη  ((ΏΏππμμεεκκέέλλαα  ιιεεηηηηννππξξγγηηθθάά  έέμμννδδαα,,  εεππννππηηηηθθφφ  ππιιηηθθφφ  θθ..  άά..))..  

ΏΏππααξξααίίηηεεηηεε  ππξξννυυππφφζζεεζζεε  ηηεεοο  ζζσσζζηηήήοο  εεθθααξξκκννγγήήοο  ηησσλλ  ΝΝέέσσλλ  ΣΣεερρλλννιιννγγηηψψλλ  ζζηηεελλ  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  ηηεεοο  κκάάζζεεζζεεοο  

εείίλλααηη  εε  ζζππλλεερρήήοο  ηηεερρλληηθθήή  ππππννζζηηήήξξηημμεε,,  γγηηαα  ηηεελλ  ααξξηηηηφφηηεεξξεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  φφιισσλλ  ααππηηψψλλ  ηησσλλ  κκέέζζσσλλ  ((ΤΤππννιιννγγηηζζηηέέοο,,  

θθσσηηννηηππππηηθθάά,,  δδηηααθθααλλννζζθθφφππηηαα,,  ηηεειιεεννξξάάζζεεηηοο  θθ  άά..))..  

  

  

  ΚΚσσλλζζηηααλληηηηλλννοο  ΜΜππιισσλλάάοο  

ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΔΤΡΗΠΗΓΖ» 1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Σν 1
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο ηδξχζεθε ην 1979 κε νξγαληθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 12 ζέζεσλ. 

Με ηε θζίλνπζα πνξεία πνπ αθνινχζεζε ην καζεηηθφ δπλακηθφ εμ αηηίαο ησλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ θαη 

ηνπ γλσζηνχ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο εμαζέζην κε 165 καζεηέο. πζηεγάδεηαη κε ην 

Βηδηθφ Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο θαη ζπιιεηηνπξγεί κε ην 7
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο. 

Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 ην ζρνιείν καο ιεηηνπξγεί σο Πηινηηθό Οινήκεξν ρνιείν ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ «ρνιεία Βθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Βθπαίδεπζεο» πνπ πινπνηεί ην Παηδαγσγηθφ 

Ελζηηηνχην.  

Καηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έγηλαλ νη απαξαίηεηεο θηηξηαθέο παξεκβάζεηο έηζη 

ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη κηα άλεηε θαη επξχρσξε ηξαπεδαξία δίπια ζηελ νπνία δηακνξθψζεθε θνπδίλα. ηνλ ηνκέα 

ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο εμαζθαιίζηεθε ν πξνβιεπφκελνο εμνπιηζκφο ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη 

επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο ψζηε ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ λα απνηειεί κηα ζχγρξνλε θπςέιε δεκηνπξγίαο φπνπ νη 

καζεηέο ζα αλαπηχζζνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο απαηηήζεηο θαη ζα 

νινθιεξψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. ην πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζην ζρνιείν καο πέξα απφ ηηο 6 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ιεηηνπξγνχλ επίζεο:  εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

εξγαζηήξην Βηθαζηηθψλ κε πάγθνπο εξγαζίαο γηα θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο, εξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ κε 

πάγθνπο εξγαζίαο, θνξηακνχο κε φξγαλα θαη πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ, βηβιηνζήθεο κε ηηο 

θαηαζθεπέο ησλ παηδηψλ θαη πινχζην εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο, ΐηβιηνζήθε–Ώλαγλσζηήξην 

κε πιεζψξα βηβιίσλ ηαμηλνκεκέλσλ έηζη ψζηε ηα παηδηά λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην γισζζηθφ 

κάζεκα , λα  δηαβάδνπλ βηβιία θαη λα εμαζθαιίδνπλ πιηθφ γηα ηα ινγνηερληθά δεθαπελζήκεξα, αίζνπζα 

Μνπζηθήο κε πηάλν , αθνξληεφλ , θηζάξα, αξκφλην θαη πνηθηιία θξνπζηψλ θαη πλεπζηψλ νξγάλσλ, Ώίζνπζα 

Μνπζηθνθηλεηηθήο, Θεαηξηθήο αγσγήο θαη Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, Πεξηβαιινληηθήο Ώγσγήο  θαη εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο. Σέινο ππάξρεη αίζνπζα ζίηηζεο ησλ καζεηψλ πνπ θαιχπηεη θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ . 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν καο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, 2002-2003, είλαη νη παξαθάησ: 

1. σηεξφπνπινο Δξαθιήο, Αηεπζπληήο 

2. Μπνχληαιε Μαξία, αλαπιεξψηξηα Αηεπζχληξηα -δαζθάια  

3. πκεσλίδνπ ηακαηίλα, δαζθάια  

4. Κνπηζνχξε Βηξήλε, δαζθάια  

5. Ώξβαλίηε Φσηεηλή, δαζθάια 

6. Φξαγθνχιε Βπηπρία, δαζθάια  

7. Νηθνιάνπ Κπξηαθή, δαζθάια  

8. ηξαηεγαξέα Ώλησλία, δαζθάια  

9. Λίπα Μαξία, δαζθάια  

10. Παιακίδε Άλλα, δαζθάια  

11. Ααπίδ Νηθνιέηα, θαζεγήηξηα Ώγγιηθψλ  

12. Μσξαίηνπ Πελειφπε, θαζεγήηξηα Ώγγιηθψλ  

13. Μπέιινο Ώλαζηάζηνο, θαζεγεηήο σκαηηθήο Ώγσγήο 

14. Σζνχξθα Λακπξηλή, θαζεγήηξηα Μνπζηθήο. 

15. ηξσκαηάο Νηθφιανο, δάζθαινο  

16. Λέιε Ώζελά, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο. 

17. Παπαληθνιάνπ Άξηεκηο, θαζεγήηξηα Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ. 

18. Καιεξάληε Παλαγηψηα, θαζεγήηξηα Μνπζηθνθηλεηηθήο Ώγσγήο. 

19. ΐαζηιεηάδε Βπθξνζχλε, θαζεγήηξηα Βηθαζηηθψλ. 

20. Κσλζηαληηλάθνπ Ώηθαηεξίλε, θαζεγήηξηα Θεαηξηθήο Ώγσγήο. 

21. Ώπνζηφινπ Κσλζηαληίλα, θαζεγήηξηα Οιπκπηαθήο Παηδείαο. 

Δ εμέιημε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ καο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Σάμεηο 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ΄ 27 28 23 

ΐ΄ 26 32 20 

Γ΄ 28 29 26 

Α΄ 23 36 28 

Β΄ 28 27 27 

η΄ 44 34 18 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

Πέξα απφ ηα καζήκαηα θνξκνχ θαη εηδηθνηήησλ δηδάζθνληαη επηπιένλ ηα θαησηέξσ 

γλσζηηθά αληηθείκελα: 
 Πιεξνθνξηθή ζηνπο καζεηέο Β΄ & η΄ ηάμεο. 

 Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή ζε Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ & Α΄ ηάμε κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε αξκνλίαο θαη ειέγρνπ ζηελ 

θίλεζε θαη ηε δπλαηφηεηα αθνχγνληαο κνπζηθή λα εθθξάδνληαη κέζα απ΄απηή. 

 Θεαηξηθή αγσγή. Γλσξηκία κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο (ξφινη, ρψξνο, ρξφλνο, 

κεηακθίεζε). Βηδηθά γηα ηα κεγαιχηεξα παηδηά αλάπηπμε θαη αλαπαξάζηαζε κχζνπ/ηζηνξίαο. 
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 Παξαδνζηαθνί ρνξνί ζε φιεο ηηο ηάμεηο κε ζηφρν ηε κχεζε ησλ παηδηψλ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηελ 

γλσξηκία κε έζηκα θαη ρνξνχο πνπ ηείλνπλ λα ραζνχλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ηελ εθκάζεζε ρνξψλ 

πνπ ζπλαληηνχληαη θαη ζήκεξα. Βπίζεο κέζα απφ ηνπο ρνξνχο καζαίλνπλ ηα παηδηά λα θνηλσληθνπνηνχληαη θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη αθφκε θαιχηεξα. Ώμηνζεκείσηε επίζεο είλαη, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο, ε γλσξηκία κε ηα 

παξαδνζηαθά φξγαλα, πνπ κέρξη ηψξα ηνπο είλαη άγλσζηα. 

 Πεξηβαιινληηθή αγσγή κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε πξνβιήκαηα ξχπαλζεο–

κφιπλζεο, κε έγγξαθν πιηθφ, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ζπλεληεχμεηο, θσηνγξαθίεο, αθίζεο, θχηεπζε. 

 Γηαζεκαηηθή Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη Λνγνηερλία.  Με δεδνκέλε ηε γισζζηθή θαη 

πνιηηηζκηθή πνηθηιία ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ν δηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ απνθάζηζαλ 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο-παξάιιεια κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα-κε ην νπνίν ζα 

δηλφηαλ ε επθαηξία κέζα απφ κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε ινγνηερλία λα πινπνηεζεί ε ζεσξία ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο . Έηζη, ηελ επνρή ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο θαη θπξηαξρίαο, ην ζρνιείν καο απνθάζηζε 

λα δψζεη έκθαζε ζηε ινγνηερλία θαη ην βηβιίν σο κέζν έθθξαζεο  ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ησλ ιαψλ. 

Καζηεξψζεθαλ κεληαία εκίσξα αθηεξσκέλα ζε Έιιελεο θαη Βπξσπαίνπο ινγνηέρλεο, πνπ επεξέαζαλ ηελ 

πλεπκαηηθή δσή ηνπ ηφπνπ ηνπο ηελ ίδηα επνρή. Δ παξνπζίαζε γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ησλ κεγάισλ 

ηάμεσλ πνπ θαηά νκάδεο έρνπλ δνπιέςεη κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηνπο θαη ηνπ δαζθάινπ πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ην πξφγξακκα. Δ παξνπζίαζε πιαηζηψλεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε κεινπνηεκέλσλ έξγσλ, φπνπ 

απηφ είλαη εθηθηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε  ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

άξηηα εμνπιηζκέλε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ζπληεξψληαο έηζη ηελ αγάπε γηα ην βηβιίν. 

 Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο. Αεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο δηαθφξσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,(Μπάζθεη 

– ΐφιετ – Πνδνζθαίξνπ - Βπηηξαπέδηαο Ώληηζθαίξηζεο), νη νπνίεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα δηαζρνιηθά 

πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλεη ν Αήκνο καο θαη άιινη θνξείο, κε πςειέο επηδφζεηο θαη αξθεηέο δηαθξίζεηο. 

Λεηηνπξγεί θαη ππφγεηα αίζνπζα επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο κε 4 ηξαπέδηα, ρξήζε ηεο νπνίαο θάλεη θαη ν 

αζιεηηθφο νξγαληζκφο ηνπ Αήκνπ καο. Σηο πξνπνλήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ηηο ζπλαληήζεηο έρεη αλαιάβεη ν 

γπκλαζηήο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 Αηζζεηηθή Αγσγή. θνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο είλαη ε δηαηήξεζε, ελζάξξπλζε θαη 

δηεχξπλζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά γλσξίδνπλ απιέο ηερληθέο δσγξαθηθήο, 

εμνηθεηψλνληαη κε  πξαγκαηηθά πιηθά θαη γλσξίδνπλ ηελ παξάζεζε ρξσκάησλ. Σα κεγαιχηεξα παηδηά έρνπλ 

δηδαρζεί ηε ρξσκαηηθή ζεσξία ελψ ηα κηθξφηεξα εμαζθνχληαη ζηα   ρξσκαηηθά παηρλίδηα, καζαίλνπλ γηα ηα θνιάδ 

θαη πξνζεγγίδνπλ ηελ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ. Δ εμνηθείσζε κε ηελ εηθαζηηθή γιψζζα βνεζά ηα παηδηά ζηε 

θαηαλφεζε άιισλ καζεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην κάζεκα ηεο  η΄ ηάμεο «Σα αλαπηχγκαηα 

ησλ ζηεξεψλ». Σα παηδηά θαηαζθεχαζαλ απφ ραξηφλη θχβνπο θαη νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα θαη ηηο 

θαηαζθεπέο απηέο ηηο κεηέηξεςαλ ζε καθέηα κε ζέκα  « Δ Πφιεο καο».  

 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 πνπ άξρηζε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πηινηηθή Βθαξκνγή 28 

Οινήκεξσλ ρνιείσλ» ρξεζηκνπνηνχληαη έμη (6) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη έληεθα (11) αίζνπζεο-εξγαζηήξηα, 

απφ ηηο νπνίεο άιιεο πιεφλαδαλ θη άιιεο δεκηνπξγήζεθαλ κε θαηάηκεζε ή άιιεο θηηξηαθέο παξεκβάζεηο. 

Βμαζθαιίζηεθε ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ζε έπηπια, ζθεχε θαη νπηηθναθνπζηηθφ επνπηηθφ πιηθφ πνπ 
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νινθιεξψζεθε ζηα επφκελα ρξφληα. αλ ρψξνο εζηηαηνξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε θάπνηεο κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ  θνπδίλα θαη ηνλ ρψξν 

ζεξβηξίζκαηνο. Βπεηδή φκσο ε αίζνπζα απηή θαιχπηεη θαη πνιιέο άιιεο αλάγθεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

νκαδηθέο εθδειψζεηο-δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ, απαηηεί ζπρλέο αλαδηαηάμεηο ησλ 

επίπισλ. Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηεμάγνληαη ζην κεγάιν θαη εηδηθά δηακνξθσκέλν αχιεην ρψξν ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, φηαλ βέβαηα ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αηεμάγνληαη φκσο πιεκκειψο ή θαη θαζφινπ, 

φηαλ δελ επλνεί ν θαηξφο. Πηζηεχνπκε φηη επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία ελφο θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ πνπ ζα 

θηινμελεί ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ δχν ζρνιείσλ, δεδνκέλνπ φηη ν ρψξνο επαξθεί γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ηέηνηνπ θηίζκαηνο. 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο αξηζκεί ηνπο είθνζη δχν (22), απφ ηνπο νπνίνπο νη: 

9 αλήθνπλ ζην ηαθηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, 2 αλήθνπλ ζην νινήκεξν, 4 ζηηο εηδηθφηεηεο θαη 7 ζην σξνκίζζην 

πξνζσπηθφ. Βπίζεο 4 δάζθαινη εξγάδνληαη ζηελ απνγεπκαηηλή δψλε ακεηβφκελνη ππεξσξηαθά.  

Δ ζρνιηθή εξγαζία αξρίδεη ζηηο 7:15 πξσηλή ψξα κε ηελ ππνδνρή έμη καζεηψλ, ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ 

έρεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. ηηο 8:10 αξρίδεη ε πξσηλή εξγαζία, πνπ ηειεηψλεη ζηηο 15:10 γηα ηηο Ώ΄ θαη ΐ΄ 

ηάμεηο θαη ζηηο 16:00 γηα ηηο Γ΄, Α΄, Β΄ θαη η΄ ηάμεηο. ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα εληάζζνληαη ηα καζήκαηα 

θνξκνχ, ε μέλε γιψζζα (αγγιηθά), πνπ δηδάζθεηαη ζε δχν επίπεδα απφ ηελ ηξίηε ηάμε, νη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. ‟ απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Δ Πιεξνθνξηθή, πνπ δηδάζθεηαη ζηηο Γ΄, Α΄, Β΄ θαη η΄ ηάμεηο. 

 Δ Μνπζηθνθηλεηηθή αγσγή, πνπ δηδάζθεηαη ζηηο Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ θαη Α΄ ηάμεηο. 

 Οη Παξαδνζηαθνί Υνξνί θαη ε Θεαηξηθή Ώγσγή πνπ δηδάζθνληαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο. 

 Δ Ξπινλαππεγηθή ηέρλε πνπ δηδάζθεηαη ζηηο Α΄, Β΄ θαη η΄ ηάμεηο. 

 Κάπνηα απφ ηα παξαπάλσ αληηθείκελα δηδάζθνληαη παξάιιεια κε θξηηήξην θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη ηνλ ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ θηινμελνχλ ηα ηκήκαηα. Μεγαιχηεξε 

δπζθνιία παξαηεξείηαη ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, φπνπ ε ζρέζε αξηζκνχ Δ/Τ θαη καζεηψλ είλαη 

δπζαλάινγε. 

 ην πιαίζην ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο κηθξέο νκάδεο καζεηψλ κε ηελ επζχλε ησλ δαζθάισλ ζηνπο 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο μεπεξλνχλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπο, θπξίσο ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ζηα 

καζεκαηηθά. 

 ηνλ ηνκέα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ώγσγήο θαη ηεο Ώγσγήο Τγείαο, επαηζζεηνπνηνχληαη νη καζεηέο καο 

ζε ζέκαηα ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα παηδηά ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, παίξλνπλ 

ζπλεληεχμεηο, ζπγθεληξψλνπλ θσηνγξαθηθφ πιηθφ, αλαθπθιψλνπλ πιηθά, θπηεχνπλ θπηά θαη αλαιακβάλνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπο. πκκεηέρνπλ επίζεο ζε πξνγξάκκαηα πγείαο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ππεχζπλσλ δαζθάισλ. 

 ην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο-δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ινγνηερλίαο, πνπ γηα ηξίηε ζπλερή 

ζρνιηθή ρξνληά εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν καο, θέηνο ζηακαηνχκε ζ‟ έλαλ ηνπηθφ ινγνηέρλε θαη ιανγξάθν, φπνπ 

νη καζεηέο καο, ππεξεηψληαο δηάθνξνπο ξφινπο ζηηο νκάδεο πνπ έρνπλ νξίζεη νη δάζθαινί ηνπο, αλαδεηθλχνπλ 

ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο πξνζθνξά ζηελ ηνπηθή θνηλσλία καο, κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ζπλεληεχμεηο, 

αλάγλσζε πνηεηηθψλ θεηκέλσλ, δξακαηνπνίεζε παξακπζηψλ θαη παξνπζίαζε κνπζηθνθηλεηηθψλ δξψκελσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ην κνληέιν απηφ μεθεχγεη απφ ηα ζηεξεφηππα ηνπ κέρξη ζήκεξα ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ 

δεκηνπξγψληαο ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ζρνιείνπ-θνηλσλίαο, θαιχπηνληαο πνιιαπιά ελδηαθέξνληα, πνπ ζηελ 
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πεξηνρή καο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, δπζθνιεχεηαη ε νηθνγέλεηα λα 

ηθαλνπνηήζεη. 

Σέινο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ απηνχ, πξέπεη λα πξνζερζνχλ νη παξαθάησ 

παξάκεηξνη: 

 Δ ζηειέρσζε ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα. 

 Δ παξακνλή λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε γηα λα εμειίζζεηαη θαιχηεξα ην θάζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. 

 Δ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ λα είλαη ζπλερήο θαη πάληα πξνζαξκνζκέλε ζηα θαηλνχξηα 

δεδνκέλα. 

 Σα ηκήκαηα λα είλαη νιηγνκειή, έηζη ψζηε νη ζπλζήθεο εξγαζίαο λα είλαη πην επλντθέο, ε παξακνλή ησλ 

καζεηψλ πην επράξηζηε, ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ νκάδα πην νπζηαζηηθή θαη ε θνηλσληθνπνίεζε πην εθηθηή. 

 

 

 Ζξαθιήο σηεξόπνπινο 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΛΜΟΤΕΟ» 2ν 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΔΛΗΗΧΝ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 Δ ίδξπζε ηνπ ζρνιείνπ δεκνζηεχηεθε ην 1954 ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

άξρηζε ην ζρνιηθφ έηνο 1955-56. Σν  ζρνιείν ζηελ αξρή ζηεγάζηεθε κε ελνίθην ζε έλα θηίζκα ηζφγεην, πιεζίνλ 

ηνπ ζεκεξηλνχ θηηξίνπ. Ήηαλ κνλνζέζην θαη είρε πεξίπνπ 120 καζεηέο. Σν ζρνιηθφ έηνο 1957-58 ην ζρνιείν έγηλε 

δηζέζην θαη ζπλέρηζε λα ζηεγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν κέρξη ην 1961. 

 Σν 1961 ρηίζηεθε λέν ζρνιείν πνπ ήηαλ ηζφγεην κε 3 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ιεηηνχξγεζε σο ηξηζέζην. 

ηε ζπλέρεηα ην ζρνιείν έγηλε εμαζέζην θαη θαηαζθεπάζηεθαλ άιιεο 3 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πάλσ ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο. 

 Σν 1997-99 έγηλε ε λέα πηέξπγα ηνπ ζρνιείνπ κε 4 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, γξαθείν δηεπζπληή, γξαθείν 

δαζθάισλ, ηνπαιέηεο, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, απνζήθεο. Σν ζρνιείν έρεη γίλεη νθηαζέζην, αιιά ιεηηνπξγεί 

κε 9 ηκήκαηα κέρξη θαη ην 1999. 

 Ώπφ ην 1999 κε απφθαζή ηνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρψξεζε ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζε 28 Αεκνηηθά ρνιεία ηεο Βιιάδαο. Σν 2
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Μειηζζίσλ είλαη έλα απφ 

απηά. Πξνεγήζεθε ζπδήηεζε ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ δαζθάισλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ππήξμε 

νκνθσλία κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 

ίδηνπ έηνπο έγηλαλ νη απαξαίηεηεο θηηξηαθέο ηξνπνπνηήζεηο ψζηε ην ζρνιείν λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

νινήκεξε βάζε. Ώθφκε, ην ζρνιείν καο εμνπιίζηεθε κε ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή (βηβιηνζήθεο, 

ξάθηα, θαλαπέδεο, ηειενξάζεηο, βίληεν, θιπ) ζε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο.Δ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

κεηεηξάπε ζε εζηηαηφξην θαη θνπδίλα κε 4 ςπγεία θαη 4 θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ.  

Βπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθαλ νη παξαθάησ αίζνπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: 

 ρνιηθή Βηβιηνζήθε κε πνιιά βηβιία θαη εγθπθινπαίδεηεο θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί σο δαλεηζηηθή.  

 Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, ηελ 

εθηέιεζε πεηξακάησλ, ηελ εμεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ θ.ά. 

 Αίζνπζα Μνπζηθήο κε χπαξμε αξκνλίνπ θαζψο θαη άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

 Δξγαζηήξην Δηθαζηηθώλ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εμνηθείσζε θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε 

ησλ καζεηψλ ζηηο δηάθνξεο ηέρλεο : δσγξαθηθή, πειφ, θαηαζθεπέο θ.ά. 

 Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο κε ελλέα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

 Αίζνπζα Αγγιηθώλ: ηα Ώγγιηθά δηδάζθνληαη ζε επίπεδα. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Δπσλπκία ζρνιείνπ 
Οξγαληθόηεηα 

ζρνιείνπ 
Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ 

2
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν 

Μειηζζίσλ «Ώιέμαλδξνο 

Αεικνχδνο» 

8/ζέζην σο ην 2000 

 

6/ζέζην κεηέπεηηα 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

21 21 21 21 
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Οη Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ : 

ην ζρνιείν καο θέηνο ππεξεηνχλ 21 ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί. Ώπ‟ απηνχο 11 είλαη κφληκνη, 6 

αλαπιεξσηέο θαη 4 σξνκίζζηνη. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζήκεξα ζην ζρνιείν καο: 

Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό Οινήκεξνπ Γεκ. ρ. Μειηζζίσλ (2002-2003) 

Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Σάμε/Παξαηεξήζεηο 

Υαξαιακπφπνπινο Θεφδσξνο Αάζθαινο Αηεπζπληήο 

Σζηπιεηάξε Μαξία Ααζθάια Ώ‟ Σάμε 

Μπξίθνπ Βπζαιία Ααζθάια ΐ‟ Σάμε 

Αεκνπνχινπ Εσάλλα Ααζθάια Γ‟ Σάμε 

ηπιηαλίδνπ Ώζπαζία Ααζθάια Α‟ Σάμε 

Φάιαξε Βιέλε Ααζθάια Β‟ Σάμε 

Θενδσξή Μαξία Ααζθάια η‟Σάμε 

Παπιίδεο Ώληψλεο Αάζθαινο Βπφπηεο 

Παπαδφπνπινο Νίθνο Ώγγιηθψλ Με νξγαληθή ηνπνζέηεζε 

Γσγξάθνπ Ώζελά Μνπζηθήο Με νξγαληθή ηνπνζέηεζε 

Μαηζνχθα Κιεηψ Ααζθάια Ώλαπιεξψηξηα 

Παγψλε Διέθηξα Ααζθάια Ώλαπιεξψηξηα 

Μηράιε Ώλδξνλίθε Ααζθάια Ώλαπιεξψηξηα 

Ώξβαληηίδνπ ΐαζηιηθή σκαηηθήο Ώγσγήο Ώλαπιεξψηξηα 

Υαηδεπέκνπ Υξπζή Οιπκπηαθή Παηδεία Ώλαπιεξψηξηα 

Κνπηξνπκπίλα νθία Ααζθάια ππνδνρήο Ώλαπιεξψηξηα 

Μειηγσλίηεο Παλαγηψηεο Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ Χξνκίζζηνο 

Μηξκίξε Υξχζα Πιεξνθνξηθήο Χξνκίζζηα 

Ληβαλνχ νθία Βηθαζηηθψλ Χξνκίζζηα 

Πεηξνκηρειάθε Ώζελά Θεαηξηθήο Ώγσγήο Χξνκίζζηα 

 

Σάμεηο θαη Σκήκαηα ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ από ηελ έλαξμε σο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003 

 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Α 28 16 16 20 

Β 28 26 13 19 

Γ 28 27 17 13 

Γ 24 26 24 16 

Δ 34 23 11 23 

Σ 35 34 21 11 

ΤΝΟΛΟ 177 152 102 102 
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ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 δηδάρηεθαλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Οινήκεξνπ Πηινηηθνχ ρνιείνπ: 

Βηθαζηηθά, Θεαηξηθή Ώγσγή, Υνξφο, Ώγσγή Τγείαο, Πιεξνθνξηθή. 

Καηά ην ζρνιηθά έηε 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 δηδάρηεθαλ ηα: Βηθαζηηθά, Θεαηξηθή Ώγσγή, 

Υνξφο, Πιεξνθνξηθή. 

πγθεθξηκέλα, ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα εληάρζεθαλ ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα σο εμήο: 

 Αγσγή Τγείαο ζηηο ηάμεηο Α, Β θαη η, κία ψξα ηελ εβδνκάδα. 

 Θεαηξηθή Αγσγή ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, αλά κία ψξα ηελ εβδνκάδα ζηηο κεγάιεο 

ηάμεηο θαη αλά δχν ζηηο κηθξφηεξεο. 

 Παξαδνζηαθνί ρνξνί ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ αλά κία ψξα ηελ εβδνκάδα. 

 Πιεξνθνξηθή ζηηο ηάμεηο Β θαη Σ αλά 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

 Δηθαζηηθά αλά 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζηηο ηάμεηο Ώ, ΐ θαη Γ θαη αλά κία ψξα ζηηο ηάμεηο Α, Β 

θαη Σ. 

 Μνπζηθή ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ (κε καζήκαηα αξκνλίνπ) αλά 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

 Οιπκπηαθή Παηδεία ζηηο ηάμεηο απφ ηε Γ κέρξη ηε Σ, αλά 1 ψξα ηελ εβδνκάδα. 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ εηζήρζε θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ πνπ γίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Εδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ. Οη καζεηέο κεηά ην 

πέξαο ησλ καζεκάησλ θεχγνπλ γηα ην ζπίηη ηνπο θαηά θαλφλα έηνηκνη γηα ηελ επφκελε κέξα. 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ απφ ην ζρνιείν καο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ησλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο, project. Με ηε κέζνδν απηή ν εθπαηδεπηηθφο παξαρσξεί ηελ πξσηνβνπιία δηεξεχλεζεο ηνπ καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζην καζεηή, έρνληαο φκσο ν ίδηνο ηε γεληθή επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε. ια απηά γίλνληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ κέζνδν «θάθεινο πιηθνχ», Portfolio, πξνζαξκνζκέλε, βέβαηα, ζηηο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ καο. Οη ίδηνη ζέηνπλ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ειέγρνπλ ηελ 

πνξεία πινπνίεζήο ηνπο ζπλδπάδνληάο, ηαπηφρξνλα, θαη ηελ επίηεπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

δεμηνηήησλ. 

Βπίζεο, εθαξκφδνπκε ηελ ππέξβαζε ηνπ καζήκαηνο (emerging curriculum) ή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

(cross curriculum approaches). ηηο ηάμεηο καο δηακνξθψλνληαη κηθξέο νκάδεο ησλ 2-6 αηφκσλ, φπνπ 

εθαξκφδεηαη ε εηαηξηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, κε ηελ αλάινγε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κεζφδνπ. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: 

Βλ θαηαθιείδη, ζα αλαθεξζνχκε ζηε Αηεκεξίδα ησλ 28 Πηινηηθψλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ, πνπ έιαβε 

ρψξα ζηηο 27 θαη 28 Μαξηίνπ 2003, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θπζηθά θαη ην ζρνιείν καο: Μεηά απφ ζπιινγηθή 

δνπιεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ καο, ην απνηέιεζκα ήηαλ εθπιεθηηθφ! Καηλνηνκήζακε θαη 

πξσηνηππήζακε ζε πνιιά πξάγκαηα: εηνηκάζακε θειινπίλαθεο κε δσγξαθηθέο θαηαζθεπέο, κε αλαπαξαζηάζεηο 

θνζκεκάησλ αξρατθψλ, κε ηζηνξηθά θαη ινγνηερληθά ζέκαηα. Βλεξγνπνηήζακε ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε θαη ηε 

θαληαζία ησλ καζεηψλ καο : γξάςαλε παξακχζηα θαη πνηήκαηα, θάλαλε γχςηλεο θαηαζθεπέο, αλαπαιαίσζαλ 
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ζξεζθεπηηθέο εηθφλεο, θάλαλε γεσγξαθηθέο εξγαζίεο. Σα παηδηά ζπκκεηείραλ ζε απηή ηε Αηεκεξίδα κε κεγάιν 

ελζνπζηαζκφ θαη δήιν!  

ηα πιαίζηα ηεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο, νη καζεηέο καο παξνπζίαζαλ απφ ηηο 14-17 Μαξηίνπ 2003 ηηο 

εηθαζηηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο ζε πεξίπηεξν ζην Οιπκπηαθφ Πάξθν, φπσο επίζεο θαη αξραηνειιεληθνχο ρνξνχο. 

ηελ Οιπκπηαθή Γηνξηή, πνπ έιαβε ρψξα ηελ Σεηάξηε 11 Ενπλίνπ 2003, ζην γήπεδν Μειηζζίσλ, ηα 

παηδηά ζπκκεηείραλ ζε εθδήισζε ησλ ηξηψλ ζρνιείσλ (2
ν
, 3

ν
 θαη 5

ν
) παξνπζηάδνληαο ηελ παξάζηαζε 

«ΚΏΛΛΕΠΏΣΒΕΡΏ», ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο ιακπαδεδξνκίεο θαη ςέιλνληαο ηνλ Οιπκπηαθφ Όκλν. Βπίζεο, ην 

ζρνιείν καο παξνπζίαζε θαη ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηίηιν «ΣΟ ΠΏΡΏΜΤΘΕ ΜΒ ΣΏ ΥΡΧΜΏΣΏ». Δ 

εθδήισζε έθιεηζε κε παξαδνζηαθνχο ρνξνχο θαη δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνχδεζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο καο. 

 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ  

ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 Δ ιεηηνπξγία ηνπ πεηξακαηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ απαηηεί θαηάιιειε  θηηξηαθή ππνδνκή, ε νπνία ζε 

γεληθέο γξακκέο ππάξρεη ζην ζρνιείν καο. Τπάξρνπλ δειαδή ρψξνη θαη αίζνπζεο γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

εμνπιηζκέλεο θαηάιιεια γηα φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Τπάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ: 

1. ρνιηθή ΐηβιηνζήθε 

2. Βξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ 

3. Βξγαζηήξην Βηθαζηηθψλ 

4. Βξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

5. Ώίζνπζα Μνπζηθήο 

6. Ώίζνπζα Ώγγιηθψλ 

7. Ώίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ιεηηνπξγεί θαη σο ηξαπεδαξία) 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 Πξηλ ιεηηνπξγήζεη γηα πξψηε θνξά σο πηινηηθφ νινήκεξν, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ δελ ελεκεξψζεθε 

επαξθψο κε απνηέιεζκα έλα κέξνο ηνπ λα κελ εθαξκφζεη λέεο θαηλνηνκίεο θαη λα κελ αληαπνθξηζεί 

ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ώθφκα, ε ζπρλή αιιαγή ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ήηαλ έλα αθφκα αξλεηηθφ ζηνηρείν. Πξνηείλνπκε ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ηνπνζεηνχληαη ζην 

ζρνιείν καο θαηφπηλ επηινγήο ηνπο θαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ εθ‟ φζνλ ην επηζπκνχλ θαη λα ηνπο 

δίλνληαη θάπνηα θίλεηξα φπσο επίδνκα ή κφξηα. 

Έηζη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο λέσλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία απαηηνχλ ρξφλν γηα λα ζρεδηαζηνχλ, λα 

πινπνηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο πξαγκαηηθφ πεηξακαηηθφ 

ζρνιείν θαη έηζη ζα ιπζνχλ πξνβιήκαηα πξνζσπηθνχ (σξνκίζζηνη – αλαπιεξσηέο). 

 

ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεηξακαηηθνχ νινήκεξνπ κε 

ηελ εηζαγσγή λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ώθφκα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδφκελσλ γνλέσλ.  
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ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Γίλεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ ζσζηφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ κε ζηφρν ηελ 

εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Καηά ηελ ηεηξάρξνλε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

δηαπηζηψζακε φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο πξνεηνηκαζίαο ζηηο κεγάιεο ηάμεηο ψζηε ηα παηδηά λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο γξαπηέο ηνπο εξγαζίεο ζην ζρνιείν. Ώθφκα πξνηείλνπκε ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε φισλ ησλ 

καζεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε απφ ην θξάηνο ησλ 

παξερφκελσλ γλψζεσλ (δίδνληαο ζρεηηθφ ηίηιν) ψζηε λα κε ρξεηάδνληαη νη καζεηέο λα θαηαθεχγνπλ ζε 

θξνληηζηήξηα γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο. 

 

ΣΑ ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

 Σν ζρνιείν καο κε ηε δηδαζθαιία θαηλνηφκσλ καζεκάησλ θαη ηελ πνηθηιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνκείο θαη ρψξνπο πνπ ζε άιια 

ζρνιεία δελ ζα κπνξνχζαλ. Έηζη αλαδεηθλχνληαη ηα ηαιέληα θαη νη θιίζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ζε άιιε πεξίπησζε 

ζα έκελαλ θξπκκέλα. Ώλνίγνληαη έηζη λένη νξίδνληεο θαη δίλνληαη ζηνπο καζεηέο εξεζίζκαηα γηα λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθά ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. ια απηά βέβαηα πξέπεη λα ζπλδένληαη 

κε ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη λα αληηκεησπίδνληαη σο ζπλέρεηα απηψλ κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο.  

 Ώπαξαίηεηνη παξάγνληεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ εκπινπηηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

θαηάιιειε επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε γελλαία επηρνξήγεζε 

φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πεηξακαηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ.  

Γηα λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, πξσηνπφξα πξνγξάκκαηα θαη λέα γλσζηηθά αληηθείκελα ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο επίζεο 

θαη λα αθνινπζεί επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

πξνζζήθεο ή/θαη δηνξζψζεηο ψζηε λα πεηπραίλνπκε ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ εμέιημε θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πιεξέζηεξε αλάπηπμε θαη πξφνδν ησλ καζεηψλ καο.  

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θξίλεη φηη πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπζηεκαηηθά γηα έξεπλεο θαη εθδφζεηο γηα 

ηηο λέεο εμειίμεηο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ησλ νπνίσλ 

ε ζπλεξγαζία θαη ε αξσγή είλαη απαξαίηεηε. 

 

ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Απζηπρψο θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ καο δελ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

θαη δελ πάξζεθαλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα ελεκεξσζεί ζσζηά ε ηνπηθή θνηλσλία γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έλα ηέηνην ζρνιείν κπνξεί λα πξνζθέξεη. Σα ηξία πξψηα ρξφληα δελ έγηλε θακία πξνζπάζεηα 

αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε απνηέιεζκα λα απνρσξήζνπλ  77 καζεηέο. Σα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα (2002 – 2004) θαηαβάιινληαη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ λα 

ζηακαηήζεη ε «εζσζηξέθεηά» ηνπ θαη λα παξνπζηάζεη ηε δνπιεηά ηνπ, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
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πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο. Ώλ ιάβνπκε ππ‟ φςε καο θαη ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν φπνπ ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδφκελσλ κεηέξσλ είλαη κηθξφο, θαηαιαβαίλνπκε πφζε κεγάιε πξνζπάζεηα πξέπεη λα γίλεη αθφκα απφ ην 

ζρνιείν αιιά θαη απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ψζηε λα ε ηνπηθή θνηλσλία λα εθηηκήζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαη λα εμαιεηθζνχλ παξφκνηα πξνβιήκαηα. 

 

Σν Οινήκεξν Πηινηηθφ ρνιείν, αλάκεζα ζηα άιια θαη ην δηθφ καο, εδξαηψλεηαη ζηγά ζηγά ζηε 

ζπλείδεζε ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζην βαζκφ πνπ ηνπ αμίδεη. Ο ζηφρνο θαη ε ζηξαηεγηθή 

καο είλαη : «Δ Ώιιαγή ηνπ ρνιείνπ καο κέζα απφ ηελ Καζεκεξηλή ΐειηίσζή ηνπ». 

ην ρνιηθφ Έηνο 2002-2003 παξνπζηάζηεθαλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο θαη πηζηεχνπκε πσο ζην λέν 

ζρνιηθφ έηνο, ε πξνζπάζεηα ζα εληαζεί πξνζδνθψληαο αθφκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 

 Θεόδσξνο Υαξαιακπόπνπινο 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΚΑΑΝΓΡΟ»  2o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΓΗΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

Σν ζρνιείν καο είλαη ην πξψελ 32
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Θεζζαινλίθεο, πνπ βξηζθφηαλ επί ηεο νδνχ 

Παλεπηζηεκίνπ 2 ηεο Βπαγγειίζηξηαο θαη ήηαλ εμ νινθιήξνπ μχιηλε θαηαζθεπή. Ώπφ ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ 

θαίλεηαη φηη ηδξχζεθε ην 1944. Με ηελ νλνκαζία απηή θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ιεηηνχξγεζε σο ην 1992 

νπφηε θαη κεηαθέξζεθε ζην λεφθηηζην θηίξην επί ηεο νδνχ Σέξκα Τδξαγσγείνπ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ δάζνπο ηνπ 

έηρ-νπ, ζην βφξεην ηκήκα ηεο Βπαγγειίζηξηαο, ζπλνηθίαο ηνπ Αήκνπ Ώγίνπ Παχινπ θαη ην 1995 

κεηνλνκάζζεθε ζε 2
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίνπ Παχινπ. 

Τπάγεηαη ζην 4
ν
 Γξαθείν Π. Β. Α/λζεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο θαη ιεηηνχξγεζε σο ζπκβαηηθφ 

ζρνιείν κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1998-1999. 

Με ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1998-1999 γίλεηαη πξφηαζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 4
νπ

 Γξαθείνπ 

ψζηε ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγήζεη σο νινήκεξν. Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε νκφθσλα. 

Σν δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Ώπγνχζηνπ αξρίδνπλ νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ ηνπ 

θηηξίνπ, κε δαπάλε ηνπ Αήκνπ Ώγίνπ Παχινπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο επηπιένλ αίζνπζεο. 

Αεκηνπξγνχληαη νη αίζνπζεο ηεο ηξαπεδαξίαο, ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, ησλ Βηθαζηηθψλ, ηεο ΐηβιηνζήθεο, ηεο 

Μνπζηθήο θαη ησλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη ειαηνρξσκαηίδεηαη ην ζρνιείν. Παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο 

δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ιφγσ ζεξηλψλ δηαθνπψλ θαη έιιεηςεο ζπλεξγείσλ. 

ηηο αξρέο επηέκβξε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν 

ν Τπνπξγφο Παηδείαο κε θιηκάθην ηνπ ΤΠΒΠΘ. ην ζρνιείν δελ έρνπλ ηειεηψζεη νη εξγαζίεο θαη ππάξρεη ε 

αλεζπρία φηη δελ ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Λφγσ ηνπ ζεηζκνχ ησλ Ώζελψλ, 

κεηαηίζεηαη ν θαζηεξσκέλνο Ώγηαζκφο κηα βδνκάδα κεηά. Με ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο φισλ, ην ζρνιείν είλαη 

έηνηκν θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ αξρίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηελ εκέξα ηνπ Ώγηαζκνχ. 

Μαζεηέο θαη γνλείο γλσξίδνπλ έλα θαηλνχξην ζρνιείν σο πξνο ηηο θηηξηαθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο, κε εξγαζηήξη 

Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Βηθαζηηθψλ, Πιεξνθνξηθήο, αίζνπζα Μνπζηθήο θαη έμη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο βακκέλεο 

δίρξσκα κε έληνλα θαη επράξηζηα ρξψκαηα,  εμνπιηζκέλε ε θάζε κηα κε βίληεν, ηειεφξαζε, πξνβνιέα δηαθαλψλ 

εηθφλσλ, εξκάξηα καζεηψλ, βηβιηνζήθε δαζθάινπ, βηβιηνζήθε καζεηψλ, κε δπν ηεηξαζέζηνπο θαλαπέδεο γηα 

ραιάξσζε-αλάπαπζε ησλ καζεηψλ, ηξαπεδάθηα θαη κνθέηα ζην πάησκα. Σν ζρνιείν κε έμη ηάμεηο-έμη ηκήκαηα, 

κηα ηάμε ππνδνρήο θαη 124 καζεηέο αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν. 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟ ΠΡΟΧΠΕΚΟ ΚΏΕ ΜΏΘΔΣΕΚΟ ΑΤΝΏΜΕΚΟ 

Βθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 
Δπσλπκία ζρνιείνπ Οξγαληθόηεηα 

ζρνιείνπ Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

 

Πηινηηθφ Οινήκεξν 

ρνιείν 

2
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν 

 

6/ζέζην 

 

17 

 

17 

 

14 

 

17 



Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο :Πηινηηθή εθαξκνγή  28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ 56 

Ώγίνπ Παχινπ 

Θεζζαινλίθεο 

«Κάζζαλδξνο» 

 

Καηάζηαζε ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2002-2003 
Σδνχλαο Υξήζηνο, Γνχζηνο Γεψξγηνο, Πίζπαο ηέξγηνο, Σεξιέθεο Αεκήηξηνο, Ώδακίδνπ ΐαζηιηθή, Ξέλνπ 

νπιηάλα, Μπαγηψηα Νίθε, Ώδά Ώηθαηεξίλε, Κφιηζηνπ Βπαγγειία, Παπαληθνιάνπ Ξελνθψλ, Αειήο Εσάλλεο, 

Χξαηνπνχινπ Ώζαλαζία Γθνχηδνπ Βπθξνζχλε, Λέθθαο Γεψξγηνο, Μετκαξίδνπ Ώιίθε, Υάηδνπ Θενδψξα, Κηζθίλε 

Γσή 

 

Μαζεηηθό δπλακηθό 
 

ΣΏΞΒΕ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Α΄ 18 18 20 18 

Β΄ 25 15 19 20 

Γ΄ 16 24 18 16 

Γ΄ 20 16 25 18 

Δ΄ 19 16 16 25 

Σ΄ 26 19 13 15 
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ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Νέα γλσζηηθά αληηθείκελα 
 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

 Μνπζηθνθηλεηηθή 

 Τπνινγηζηέο 

 Θεαηξηθή αγσγή 

 Βηθαζηηθά 

 Ώζιεηηθέο δξ/ηεο 

 Σνπηθή ηζηνξία 

 Αεκνηηθνί ρνξνί 

 Ώγσγή πγείαο 

 Μνπζηθνθηλεηηθή 

 Τπνινγηζηέο 

 Θεαηξηθή αγσγή 

 Βηθαζηηθά 

 Ώζιεηηθέο δξ/ηεο 

 Λνγνηερλία 

 Αεκνηηθνί ρνξνί 

 Κπθινθνξηαθή αγσγή 

 Μνπζηθνθηλεηηθή 

 Τπνινγηζηέο 

 Θεαηξηθή αγσγή 

 Βηθαζηηθά 

 Ώζιεηηθέο δξ/ηεο 

 Λνγνηερλία 

 Αεκνηηθνί ρνξνί 

 Κπθινθνξηαθή αγσγή 

 Λατθή παξάδνζε 

 Έιιελεο δσγξάθνη 

 Αηαπνιηηηζκηθή 

αγσγή 

 Ώγσγή πγείαο 

 Οιπκπηαθή παηδεία 

 Μνπζηθνθηλεηηθή 

 Τπνινγηζηέο 

 Θεαηξηθή αγσγή 

 Βηθαζηηθά 

 Ώζιεηηθέο δξ/ηεο 

 Λνγνηερλία 

 Αεκνηηθνί ρνξνί 

 Καηαζθεπή θνχθιαο 

 Μπζνινγία-παξακχζη 

 Λατθή παξάδνζε 

 Οκαδηθά αζιήκαηα 

 Οιπκπηαθή παηδεία 

 

ην 2ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίνπ Παχινπ, απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο 

Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα αιιαγήο φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο ψζηε ην ζρνιείν λα είλαη Πηινηηθφ σο πξνο ηελ νπζία ηνπ θη φρη κφλν σο πξνο ην 

σξνιφγην πξφγξακκά ηνπ. Δ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο, ε εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο γίλεηαη θαζεκεξηλή πξαθηηθή κάζεζεο. Δ δηάηαμε ησλ 

ζξαλίσλ είλαη έηζη ψζηε ηα παηδηά λα θάζνληαη ζε νκάδεο. Έηζη εληζρχεηαη ε θνηλσληθνπνίεζή 

ηνπο θαη ππνζηεξίδεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, πνπ είλαη ν ππξήλαο ησλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο  θαη ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Καηλνηφκεο πξαθηηθέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ζηελ δηδαζθαιία ηεο πξψηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο κέζα απφ παξακχζηα, κχζνπο θνχθιεο, 

ηξαγνχδηα  θιπ. Δ δηδαζθαιία ησλ Ώγγιηθψλ θαη ησλ Τπνινγηζηψλ γίλεηαη ζε επίπεδα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα καζήκαηα ησλ Βηθαζηηθψλ θαη ηεο Μνπζηθήο.  
Οη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν θαίλνληαη ζηα ζρέδηα εξγαζίαο 

πνπ έγηλαλ ζην ζρνιείν:  

ρνιηθό έηνο 1999 – 2000: Tα θπηά (ΐ΄ ηάμε), Σα παξακχζηα ηεο εηξήλεο (ΐ΄ ηάμε), Ο γχξνο ηνπ θφζκνπ ζε 80 

εκέξεο (Γ΄ ηάμε), Σα βπδαληηλά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο (Β΄ ηάμε), Οη Ββξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο (Σ΄ ηάμε), 

Δ ζεκαία (η΄).  

ρνιηθό έηνο 2000-2001: Σα ςάξηα (Ώ΄ ηάμε), Σν λεξφ (ΐ΄ ηάμε), Σα δψα (Γ΄ ηάμε),  Γλσξίδσ ηελ Βιιάδα (Α΄ 

ηάμε), Έιιελαο πνιίηεο–Βπξσπαίνο πνιίηεο (Β΄ ηάμε), Πξσηλφ άζηξν (Β΄ - Σ΄ ηάμεηο), εηζκνί θαη αληηζεηζκηθή 

πξνζηαζία (Σ΄ ηάμε). 

 ρνιηθό έηνο 2001 2002: Σν παξακχζη ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο (Ώ΄ ηάμε), Δ ινγνηερλία πεγή έκπλεπζεο (ΐ΄ 

ηάμε), Οη επνρέο θαη ηα δψα (ΐ΄ ηάμε), Σν δσδεθάκελν (Γ΄ ηάμε), Ώπφ πνχ πεξεθαλεχεζαη πσο είζαη; (Α΄ ηάμε), 

Βιιαδηθά (Β΄ - Σ΄ ηάμεηο), Πξνο ηελ Βλσκέλε Βπξψπε (Β΄ ηάμε), ΐαιθάληα (Σ΄ ηάμε), Τγξφηνπνη (Σ΄ ηάμε), 

Αηαηξνθή (Σ΄ ηάμε).  

ρνιηθό έηνο 2002-2003: Σν δηθφ κνπ αιθαβεηάξη (Ώ΄ ηάμε), Μπζνινγία-Παξακχζη (ΐ΄ ηάμε), Κπθινθνξψ θαη 
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ηαμηδεχσ (Γ΄ ηάμε), Ώλαδεηψληαο ηελ Βιιάδα (Α΄ ηάμε), Σν θξαζί ζηε Μαθεδνλία (Α΄ ηάμε), Οκαδηθά αζιήκαηα 

(Β΄-Σ΄ ηάμεηο). 

 

πκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε πξνγξάκκαηα θαη εθδειώζεηο 
 

Σν ζρνιείν καο έρεη ηηκεζεί θαη ραξαθηεξηζηεί απφ ηε Unicef σο «ζρνιείν ππεξαζπηζηήο ησλ παηδηψλ», 

έρεη νξγαλψζεη εθζέζεηο βηβιίσλ ζην ρψξν ηνπ, ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

δηνξγάλσζε εθζέζεηο δσγξαθηθήο, ζπκκεηείρε ζε αζιεηηθνχο αγψλεο θαη ζπκκεηείρε ζε πξφγξακκα Ώγσγήο 

Τγείαο σο κέινο  δηθηχνπ δέθα ζρνιείσλ ηεο Ώλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. 

ηηο 3/4/2000 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ηειεδηάζθεςε ζηα Πηινηηθά Οινήκεξα ρνιεία, κε 

ζπκκεηνρή ηνπ 3
νπ

 Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Λαπξίνπ, ηνπ ρνιείνπ καο θαη ηνπ 76
νπ

 Αεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Πεηξαιψλσλ. 

Δπίινγνο 
Ο ζεζκφο ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο έγηλε απνδεθηφο. 

Τπήξμαλ ιίγεο αληηδξάζεηο ιφγσ ηνπ σξαξίνπ θπξίσο  αιιά κε ζπλερείο ζπλειεχζεηο ησλ γνλέσλ θάζε ηάμεο θαη 

φινπ ηνπ ζρνιείνπ, νη γνλείο πείζηεθαλ θαη ππάξρεη πιένλ θαζνιηθή ζπκπαξάζηαζε ζην ζεζκφ ηνπ Οινήκεξνπ 

ρνιείνπ. 

ινη νη ππεχζπλνη ησλ επηηξνπψλ, ηα κέιε ηνπο θαη νη νκάδεο ζηήξημεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, 

εξγάζηεθαλ επζπλείδεηα θαη κε δήιν γηα ην ζεζκφ ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. 

 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

Οη έμη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα εξγαζηήξηα Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Βηθαζηηθψλ, Πιεξνθνξηθήο, νη 

αίζνπζεο Μνπζηθήο, ΐηβιηνζήθεο θαη Σξαπεδαξίαο κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ ηνπο, βξίζθνληαη ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε. Ώπαξαίηεηε θξίλεηαη ε θαηαζθεπή ελφο θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ θαη νη αίζνπζεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κε παξεκβάζεηο ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζρνιείνπ, [ΐηβιηνζήθεο θαη Μνπζηθήο], λα κεηαθεξζνχλ, 

αθνχ θηηζηνχλ άιιεο ζηνλ αχιεην ρψξν. Έγηλαλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πξνο ηνπο θνξείο γηα θαιπηέξεπζε ηνπ 

θηηξηαθνχ. 

Μεηά ηελ έληαμε ηνπ ζρνιείνπ ζην Πξφγξακκα, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απμήζεθε θαη εληάρζεθε ζ‟ 

απηφ ην πξνζσπηθφ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηα Νέα Γλσζηηθά Ώληηθείκελα, είηε κε ηε κνξθή κνλίκσλ, είηε κε ηε 

κνξθή σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, 08.10΄έσο 16.00΄, φπνπ νινθιεξψλνληαη φιεο νη εξγαζίεο ησλ 

καζεηψλ, απνηειεί θαηλνηφκν ιχζε γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη εληαίν θαη δε ρσξίδεηαη ζε πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή δψλε. Δ δίσξε 

δηδαζθαιία ζρεδφλ φισλ ησλ καζεκάησλ θαη φρη κφλν ηεο Γιψζζαο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Με ηελ εηαηξηθή δηδαζθαιία θαη φισλ ησλ αλσηέξσ επηηπγράλεηαη ε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 
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δηδαθηηθψλ σξψλ. 

Δ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαζηζηά 

απηφκαην θαη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε θάζε είδνπο εθδειψζεηο, πνιηηηζηηθέο, 

εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, αζιεηηθέο. 

 

Σδνύλαο Υξήζηνο 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΑΝΣΧΝΖ ΑΜΑΡΑΚΖ» 2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΑΓ. Η. ΡΔΝΣΖ  

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Σν ζρνιείν καο βξίζθεηαη ζην Αήκν Ώγ. Ε. Ρέληε , ζηελ πεξηνρή ηνπ Άλσ Ρέληε (Π. Κνθθηληά). 

Ηδξύζεθε ην 1964 θαη ιεηηνχξγεζε σο δηζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν. ηεγαδφηαλ ζε ρψξν κέζα ζηηο εξγαηηθέο 

πνιπθαηνηθίεο ζηηο νδνχο Θεβψλ θαη Θεζζαινλίθεο. Σν θηίξηφ ηνπ άξρηζε λα  θαηαζθεπάδεηαη ην 1985. Σν 1988 

κεηαζηεγάζηεθε ζην θαηλνχξην θηίξην θαη ιεηηνχξγεζε σο εμαζέζην. Σν 1999 είρε νξγαληθφηεηα 7ζέζηνπ θαη 

ζήκεξα 10ζέζηνπ.  Αηαηεξείηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε κε ηε θξνληίδα φισλ καο. Βίλαη απφ ηα πξψηα ζρνιεία 

ζηελ Βιιάδα  κε πξνζσλπκία. Με κηα ιακπξή ηειεηή ζηηο 3-6-1999 νλνκάζηεθε «ΏΝΣΧΝΔ ΏΜΏΡΏΚΔ».  

Δ έληαμε ηνπ ζρνιείνπ καο ζην πξφγξακκα έγηλε ηνλ Ενχιην ηνπ 1999. Αφζεθε ζθιεξή κάρε κε ην ρξφλν 

θαη είραλ νινθιεξσζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο σο ηα ηέιε επηεκβξίνπ (λένη ρξσκαηηζκνί, δεκηνπξγία 

λέσλ ρψξσλ θιπ.) κε ηελ θαζνξηζηηθή βνήζεηα ηνπ Αήκνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν έγηλε θαη ε πξνκήζεηα ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ (εξκάξηα, θνπξηίλεο, ηειενξάζεηο, Δ/Τ θ.ά ). Σν ζρνιείν καο άιιαμε φςε, 

κεηακνξθψζεθε. Αψζακε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ 

ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ κε πξσηαγσληζηέο ηα ίδηα ηα παηδηά.  

Έγηλε επίζεο πξνκήζεηα πινχζηνπ & πνηθίινπ επνπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ πιηθνχ: Υάξηεο , 

εθπαηδεπηηθέο βηληενθαζέηεο, εκπινπηηζκφο βηβιηνζήθεο, εθπαηδεπηηθά Cd-Rom, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, 

καγλεηνπίλαθεο, παηδαγσγηθφ πιηθφ Ώγγιηθψλ, δηαθαλνζθφπηα, θ.ά.  

Σνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο βηψζακε φπσο ήηαλ αλακελφκελν κηα πεξίνδν πξνζαξκνγήο ζην 

πξφγξακκα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (δ/ισλ, καζεηψλ, γνληψλ).  ε θαζεκεξηλή βάζε θαηαγξάθνληαλ 

πξνβιήκαηα, ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο θαη γίλνληαλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα αληηκεηψπηζή ηνπο. Ώπφ ην 

κήλα Φεβξνπάξην ην πξφγξακκα είρε βξεη ην ξπζκφ ηνπ  θαη άξρηζε λ‟ απνδίδεη. Οη εθπαηδεπηηθνί δνχιεπαλ 

νκαδηθά θαη είραλ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία. Γίλνληαλ ζπλερείο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο. Ώπφ ην 2ν ρξφλν 

θαζηεξψζεθαλ ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο κε ζπγθεθξηκέλε εκεξήζηα δηάηαμε.  

Σα καζήκαηα αξρίδνπλ ζηηο 8:10 π.κ. θαη νινθιεξψλνληαη  γηα ηηο ηάμεηο Ώ΄ θαη ΐ΄ ζηηο 3:15 κ.κ. θαη γηα 

ηηο κεγαιχηεξεο ζηηο 4:05 κ.κ.  

Λεηηνπξγεί ηκήκα πξσηλήο δψλεο 7.00 – 8.00 π.κ. θαη ηκήκα γηα ηα παηδηά εξγαδφκελσλ γνλέσλ 3.15 – 4.05 

κ.κ.(Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμεσλ). Βπίζεο  ιεηηνπξγεί  πξναηξεηηθή  δψλε καζεκάησλ (4:15 – 5:00 κ.κ. ) φπνπ νη καζεηέο 

πνπ έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή ζ‟ απηήλ παξαθνινπζνχλ Γεξκαληθά, Υνξσδία  θαη Ώζιεηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο.  
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

ΥΟΛΕΚΟ 

ΒΣΟ 

ΟΡΓΏΝΕΚΟΣΔΣΏ 

ΥΟΛΒΕΟΤ 

ΏΡΕΘΜΟ 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ 

1999 – 2000 7/ ζέζην 23 

2000 – 2001 8/ ζέζην 26 

2001 – 2002 9 / ζέζην 28 

2002 – 2003 10 / ζέζην 32 

  

ΜΏΘΔΣΒ / ΒΣΟ 1999 – 2000  2000 – 2001  2001 – 2002   2002 – 2003  

Ώ 32 34 38 31 

ΐ 34 32 35 39 

Γ 20 32 34 35 

Α 27 20 31 35 

Β 27 27 23 30 

Σ 35 28 28 22 

ΤΝΟΛΟ 175 173 189 192 

 

Οη Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ: ην ζρνιείν καο ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά (2002-2003) εξγάδνληαη νη παξαθάησ 

εθπαηδεπηηθνί :  

ONOMATΒΠΧΝΤΜΟ ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΏ 

ΣΡΕΚΟ ΑΔΜΔΣΡΕΟ Α/ΝΣΔ 

ΜΔΝΏ ΜΏΡΕΏ Τ/ΑΝΣΡΕΏ 

ΏΑΏΚΣΤΛΟ ΕΜΟ Σ.ΒΝΣΏΞΔ 

ΏΡΐΏΝΕΣΏΚΔ ΏΝΑΡΕΏΝΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΏΡΐΏΝΕΣΔ ΐΏΕΛΕΚΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΓΒΡΟΛΟΤΚΏ ΓΏΥΏΡΟΤΛΏ ΜΏΡΕΟΝΒΣΏ 

ΑΏΛΑΏΚΔ ΦΧΣΒΕΝΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΑΒΡΜΏΣΔ ΣΤΛΕΏΝΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΑΕΏΚΟΤΜΔ ΚΧΣΏ ΟΛ.ΠΏΕΑΒΕΏ 

ΔΛΕΏΑΔ ΓΒΧΡΓΕΟ ΏΓΓΛΕΚΧΝ 

ΚΏΛΛΒΡΓΔ ΒΛΒΝΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΚΏΜΠΟΤΡΠΏΡΕΔ ΜΏΓΑΏΛΔΝΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΚΏΡΏΜΕΥΏΛΒΛΔ ΠΏΝΏΓΕΧΣΏ Θ. ΠΏΕΥΝΕΑΕ 

ΚΏΡΏΜΠΏ ΔΛΕΏ Φ. ΏΓΧΓΔ  

ΚΕΝΝΏ ΕΏΚΧΐΟ ΑΔΜ.ΥΟΡΟΕ 

ΚΟΓΟΜΠΟΛΔ ΒΤΏΓΓΒΛΟ Σ.Ώ.Α. 

ΚΟΛΛΕΏ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ ΣΒΥΝΕΚΏ 

ΚΟΤΡΜΠΒΛΔ ΒΛΒΝΔ ΓΒΡΜΏΝΕΚΏ 

ΚΤΡΕΣΔ ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ ΑΏΚΏΛΟ 

ΚΤΡΜΠΏΣΟ ΏΝΣΧΝΕΟ ΜΟΤΕΚΟ. 

ΜΏΚΡΤΓΕΏΝΝΔ ΠΏΡΏΚΒΤΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΜΏΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΏΓΓΒΛΕΚΔ  ΓΏΛΛΕΚΏ 

ΜΠΏΛΚΏ ΟΦΕΏ ΜΟΤ/ΣΕΚΔ 

ΜΠΏΡΣΓΟΤΚΏ ΒΕΡΔΝΔ ΣΒΥΝΕΚΏ 
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ΝΏΓΟΤ ΒΤΏΓΓΒΛΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΠΏΠΏΓΒΧΡΓΕΟΤ ΏΓΓΒΛΕΚΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΠΏΠΏΠΏΝΏΓΔ ΚΧΝ/ΝΟ ΑΏΚΏΛΟ 

ΠΏΠΟΤΛΕΏ ΝΕΚΟΛΏΟ ΑΏΚΏΛΟ 

ΏΛΟΤΦΏΚΟ ΛΒΧΝΕΑΏ Σ.ΤΠΟΑΟΥΔ 

ΕΏΦΔ ΠΤΡΕΑΟΤΛΏ ΑΏΚΏΛΟ 

ΣΒΦΏΝΟΠΟΤΛΟ ΘΒΟΑΧΡΟ Δ / Τ  

ΣΒΡΕΓΟΓΛΟΤ ΛΏΜΠΡΕΝΔ ΑΏΚΏΛΏ 

ΣΟΤΣΔ ΏΛΒΞΏΝΑΡΏ ΑΏΚΏΛΏ 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ: 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα ήηαλ :  

Σν ζρνιηθό έηνο 1999–2000: Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Παξαδνζηαθνί Υνξνί, Δηθαζηηθά, Μπζνινγία–

Παξακύζη–Λνγνηερλία, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Οκάδεο πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο (Θεάηξνπ, Φσηνγξαθίαο, 

ύληαμεο Δθεκεξίδαο, Οξρήζηξαο, Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο).  

Σν ζρνιηθό έηνο 2000–2001: Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Μνπζηθνθηλεηηθή, Παξαδνζηαθνί Υνξνί, Δηθαζηηθά, 

Αγγεηνπιαζηηθή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Οκάδα πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ρνξσδίαο.  

Σν ζρνιηθό έηνο 2001–2002: Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Μνπζηθνθηλεηηθή, Παξαδνζηαθνί Υνξνί, Δηθαζηηθά, 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.  

Σν ζρνιηθό έηνο 2002–2003: Μνπζηθνθηλεηηθή, Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Παξαδνζηαθνί Υνξνί, Δηθαζηηθά, 

Μπζνινγία–Παξακύζη–Λνγνηερλία, Κνύθια-Μαξηνλέηα, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Γεύηεξε μέλε γιώζζα 

(Γαιιηθά). Έγηλε δηάρπζε καζεκάησλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ώπφ ην δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  θαζηεξψζεθε  θαη 2ν δίσξν δηδαζθαιίαο.  

Οη ηάμεηο Β΄ θαη Σ΄ έρνπλ  πέληε (5) ψξεο Πξνεηνηκαζία ηελ εβδνκάδα θαη νη ππφινηπεο 7 σο 10 ψξεο. Οη ηξεηο 

κηθξφηεξεο ηάμεηο κπνξνχκε λα πνχκε φηη νινθιεξψλνπλ  ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο αληίζεηα κε ηελ Β΄ θαη Σ΄ 

ηάμε πνπ ν ρξφλνο δελ είλαη  αξθεηφο. Σν δηαθνξεηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ απνηέιεζε θαη απνηειεί πξφβιεκα 

ζηελ πξνεηνηκαζία. Ο ηξφπνο νξγάλσζήο ηεο είλαη θάηη πνπ απαζρνιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δ αληηκεηψπηζε ησλ 

γνληψλ ζε φηη αθνξά  ηελ πξνεηνηκαζία πνηθίιεη. Δ ηεηξάρξνλε εκπεηξία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο καο 

έδεημε φηη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζίγνπξα βνεζήζεθαλ νη αδχλαηνη καζεηέο. 

Πηζηεχνπκε φκσο φηη βειηηψζεθε ε επίδνζε & ε απφδνζε φισλ ησλ καζεηψλ. 

Βθαξκφζηεθε πξφγξακκα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ κε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Αεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο 2-3 καζεηψλ αλά ηκήκα κε 1 έσο 2 ψξεο εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο. Τπάξρεη  ζπληνληζκφο ησλ ηκεκάησλ Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο  κε ην Σκήκα 

Έληαμεο. θαη ηελ Σάμε Τπνδνρήο ζηελ θαηαλνκή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο  θαη ζηελ ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ.  

 

Σν θαγεηό θαη ε αλάπαπζε ησλ καζεηψλ έρεη δηάξθεηα κηα δηδαθηηθή ψξα θαη νινθιεξψλεηαη ηελ 6ε θαη 7ε ψξα 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Έρεη πξνζιεθζεί απφ ηε ρνιηθή Βπηηξνπή κηα γπλαίθα κε θαζήθνληα ηξαπεδνθόκνπ. 

Βδψ αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί ε εζεινληηθή πξνζθνξά 15-20 κεηέξσλ πνπ θαζεκεξηλά 1-2 απ‟ απηέο βνεζνχλ ζην 

ζεξβίξηζκα ησλ θαγεηψλ ζηνπο καζεηέο. Σν εβδνκαδηαίν δηαηηνιόγην πνπ είρε δνζεί ζηνπο καζεηέο δελ 

αθνινπζείηαη απφ ηνπο γνλείο, παξά ηηο ζπλερείο ζπζηάζεηο καο, παξά κφλν ζε πνζνζηφ 50 %. Έλα πνζνζηφ 3%-

5% δελ θέξλεη θαζφινπ θαγεηφ ή θέξλεη ηξνθή ζάληνπηηο. 

 

ιεο νη ηάμεηο εξγάδνληαη ζην πλεχκα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. Δ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ έρεη γίλεη 

φπσο πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν. ιεο νη ηάμεηο θάλνπλ ρξήζε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ( 

βίληεν, projector, θαζεηφθσλν, δηαθαλνζθφπην, H/Y).  

Σν έλα ηκήκα ηεο Α΄ ηάμεο εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Τπάξρεη θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία 

ηνπ δαζθάινπ ηνπ θάζε ηκήκαηνο κε ηνπο δαζθάινπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηε Μειέηε – Πξνεηνηκαζία θαη ε 

νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ. 

Οη καζεηέο ησλ Β΄θαη η΄ ηάμεσλ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο πξαγκαηνπνίεζαλ  έξεπλεο γηα ηελ 

ηειεφξαζε, γηα ηε ζπαηάιε ηνπ λεξνχ  θ. ά.  

 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ νινήκεξνπ αλαπηχζζνληαλ Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζήκεξα 

γίλνληαη πεξηζζφηεξα θαη πην νξγαλσκέλα. Έρεη εληαρζεί ην ζρνιείν καο ζην πξφγξακκα «Οηθνινγηθά ρνιεία» 

ηεο Βιιεληθήο Βηαηξίαο Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη βξαβεχηεθε γηα ηε δξάζε ηνπ. Ώλαπηχζζνληαη επίζεο 

πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο.  

Σαπηφρξνλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, ην ζρνιείν καο εληάρζεθε θαη ζην 
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πξφγξακκα «Μειίλα – Βθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο». Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν απηψλ πξνγξακκάησλ κφλν ζεηηθά 

ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί. Σν νινήκεξν παξείρε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ «Μειίλα» θαη ην «Μειίλα» ιεηηνχξγεζε σο δεμακελή ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ θαη κε ην πνιχ 

θαιφ παηδαγσγηθφ πιηθφ ηνπ, ζπλέβαιε ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νινήκεξνπ. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο: Σν νινήκεξν καο έδσζε  δπλαηφηεηα γηα πνηθίιεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο & εθδειψζεηο, φπσο: 

Έθδνζε ηξηκεληαίαο εθεκεξίδαο «Σα κειηζζάθηα» (εθδφζεθε ήδε ην 9ν ηεχρνο). Μνπζηθνζεαηξηθέο εθδειώζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο νη νπνίεο ερνγξαθήζεθαλ θαη ζε CD.  

Αεκηνπξγήζακε πξνζσξηλά ιανγξαθηθή γσληά κε αληηθείκελα πνπ έθεξαλ καζεηέο θαη δάζθαινη. Κάζε ρξφλν 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηξία εβδνκαδηαία αθηεξώκαηα κε ζέκαηα φπσο: Βπξψ, Κπθινθνξηαθή Ώγσγή, Παηδηθφ 

ΐηβιίν, Ραηζηζκφο, Παηδί θαη Παηρλίδη θ.ά. 

Πηζηεχνπκε φηη ε βηβιηνζήθε πξέπεη λα απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ Οινήκεξνπ θαη γη‟ απηφ ηελ εκπινπηίδνπκε 

δηαξθψο. Γεηήζακε θαη καο δφζεθε δσξεάλ από ηνλ ΖΑΠ έλα βαγόλη. ηήζεθε ζηελ απιή , αλαθαηλίζηεθε απφ 

ην Αήκν θαη είλαη έηνηκν λα ζηεγάζεη ηε βηβιηνζήθε καο.  

ηνλ ηέηαξην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο φινη έρνπκε ηελ αίζζεζε φηη  είλαη πην «ψξηκν». Έρνπκε 

επίζεο ηελ αίζζεζε φηη ππεξεηνχκε ην ζηφρν πνπ ιέεη φηη ε αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ πξνέξρεηαη κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ βειηίσζε.  

Πηζηεχνπκε φηη ην Οινήκεξν ρνιείν είλαη ην ρνιείν ηνπ κέιινληνο. Βίκαζηε βέβαηνη φηη ζα επηηχρεη απφιπηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ φηαλ θαζηεξσζνχλ ζχγρξνλνη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη θαηά ζπλέπεηα  αληηθαηαζηαζνχλ ηα 

ππάξρνληα βηβιία ψζηε λα είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ κεζφδσλ.  

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ – ΚΔΦΔΗ 

ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα απαηηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο. Σν θηηξηαθφ 

πξφβιεκα ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη νμχ. Ώπαηηνχληαη άκεζα κηα αίζνπζα εζηηαηνξίνπ θαη πέληε αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο.Έρεη δξνκνινγεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 2
νπ

 Ν/γείνπ πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε 2 

αηζνπζψλ θαη επηπιένλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ γηα ρξήζε απ‟ ην Αεκνηηθφ. Έρεη ππνβιεζεί αίηεκα απφ ην Αήκν γηα 

θαηαζθεπή δχν αηζνπζψλ. Ώλ  πινπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ, ζα απαηηείηαη πιένλ ε θαηαζθεπή κηαο αίζνπζαο 

εζηηαηνξίνπ.Πηζηεχνπκε αθφκε φηη ζην ζρνιείν καο ,φπσο θαη ζε θάζε Οινήκεξν ρνιείν, είλαη απαξαίηεηε ε 

αλακφξθσζε ηεο απιήο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε αθφκε θαη ηα δηαιείκκαηα λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ.Έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ζηνλ ΟΚ.  

 

 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην πνζνζηφ ζεηηθήο ζηάζεο ησλ γνληψλ απέλαληη ζην πξφγξακκα 

ήηαλ γχξσ ζην 70%.Βθηηκψ φηη ζήκεξα ην πνζνζηφ απηφ έρεη απμεζεί. Βίλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη γνλείο απφ ην 

πξφγξακκα ,ρσξίο λα ιείπνπλ νη ελζηάζεηο θάπνησλ ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία, ην θαγεηφ ή ηελ θφπσζε ησλ 

καζεηψλ. Ώμίδεη λα αλαθέξσ εδψ δπν ζηνηρεία. Σν πξψην είλαη φηη απ‟ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη 

απμεζεί θαηά 25% ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη δεχηεξνλ φηη ππάξρνπλ αηηήκαηα εγγξαθήο καζεηψλ θαη απφ 

άιινπο Αήκνπο .Σν 5% ησλ καζεηψλ έρνπλ έξζεη κε κεηεγγξαθή απφ ηδησηηθά ζρνιεία.   

 

ΜΔΛΔΣΗ-ΠΡΟΔΣΟΜΑΙΑ-ΔΝΙΥΤΣΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ινη νη καζεηέο ησλ ηάμεσλ Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ θαη Α΄ νινθιεξψλνπλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά ηε κειέηε ηνπο γηα ηελ 

επφκελε κέξα. Ώπνηειεί θνηλή πεπνίζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δαζθάισλ, φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κείσζε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ,γηαηί ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά ζηε ζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξα θνηλσληθά 

,νηθνλνκηθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα . 

Καηαιπηηθφο  ήηαλ θαη ν ξφινο ηεο Βληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. Δ 

Βληζρπηηθή Αηδαζθαιία ήηαλ απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα 

ζπλερηζζεί (2-3 ψξεο εβδνκαδηαίσο γηα θάζε ηκήκα). 

 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ-ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην ζρνιείν πξνκεζεχηεθε πινχζην εμνπιηζκφ πνπ αλαβάζκηζε  ην 

επίπεδν δηδαζθαιίαο. Βπίζεο πξνκεζεχηεθε κεγάιν αξηζκφ ραξηψλ, βηβιίσλ Ώγγιηθψλ, ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, cd 

rom θ.ά. 

Παξαηήξεζε: Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ππάξρεη θσδηθφο ζην ηερληθφ δειηίν γηα αγνξά εμνπιηζκνχ. 

 

ΝΔΑ ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ 

Σν ζρνιείν έρεη εληάμεη ζην πξφγξακκα πνιιά λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. Ώλάινγα κε ην βαζκφ 

απνδνρήο ηνπο απφ ηνπο καζεηέο, θάπνηα εληάζζνληαλ θαη ηελ επφκελε ρξνληά θαη θάπνηα έδηλαλ ηε ζέζε ηνπο ζε 

άιια. 
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ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

Αελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα έιιεηςεο πξνζσπηθνχ δαζθάισλ θαη σξνκηζζίσλ εηδηθνηήησλ. 

Σα δχν πξψηα ρξφληα ν ζεκαληηθφο αξηζκφο αλαπιεξσηψλ ήηαλ αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ,ιφγσ έιιεηςεο ηεο απαηηνχκελεο εκπεηξίαο.  

Παξακέλεη πξφβιεκα ε, αλαπφθεπθηε ζ‟ έλα βαζκφ ,θαη‟ έηνο κεξηθή  αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

( ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20-30%). 

Γηα λα κεηξηαζζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ απηψλ, γίλνληαη ζπλερείο ελεκεξσηηθέο ζπλεδξηάζεηο ,θαη‟ ηδίαλ 

ελεκεξψζεηο θαη ζηήξημε ησλ λέσλ απφ ηνπο παιηφηεξνπο. 

Σξνρνπέδε απνηέιεζε γηα ην πξφγξακκα ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δαζθάισλ θαη εηδηθνηήησλ 

).Ώπαηηείηαη ζπλερήο θαη δηαξθήο επηκφξθσζε ζηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε πξνηαζεί. 

 

ΙΣΙΗ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Δ ζίηηζε ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεη ηα εμήο πξνβιήκαηα : 

α. Δ ρξήζε ηεο αίζνπζαο εθδειψζεσλ σο ρψξνο ζίηηζεο πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνζσξηλή ιχζε. Δ ζπλέρηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απαηηεί θαηαζθεπή μερσξηζηνχ ρψξνπ κε πξνδηαγξαθέο εζηηαηφξηνπ. 

β. Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο ζίηηζεο δελ είλαη θαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο (δέζηακα ζε θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ, 

δηαθνξεηηθά θαγεηά, θάπνηνη καζεηέο πνπ δελ θέξλνπλ θαγεηφ).Τπάξρνπλ ελζηάζεηο απ‟ ηνπο γνλείο. Πξέπεη λα 

δξνκνινγεζνχλ άιιεο ιχζεηο. 

γ. Σν εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί. Βπίζεο πξέπεη λα απμεζεί θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Σν πξφγξακκα ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ πηζηεχσ φηη είλαη έλα απφ ηα πιένλ πεηπρεκέλα 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δ αιιαγή ησλ βηβιίσλ θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε 

πξνγξάκκαηνο. Έρσ ηελ πεπνίζεζε φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζα είλαη 

εληππσζηαθά αλ ζπκβνχλ ηα παξαπάλσ. 

 

ΠΡΟΣΑΖ 

Σέζζεξα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα θαη αμηφπηζηεο πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ψζηε σο ζεζκφο λα 

παξακείλεη ε αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Γψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ φια απηά ηα ρξφληα έρνπλ απνθξπζηαιισζεί πιένλ κέζα κνπ πξνηάζεηο πνπ 

ζα θάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζρνιείνπ πην επέιηθην, πην απνηειεζκαηηθφ θαη πην δεκηνπξγηθφ.Θα ‟ζεια λα 

ζαο θαηαζέζσ ηελ πξφηαζε κνπ ,ε νπνία αλ γίλεη θαη‟ αξρήλ δεθηή ,κπνξψ λα επαλέιζσ λα ζαο ηελ αλαιχζσ 

δηεμνδηθφηεξα. 

Πξνηείλσ ην ζρνιηθφ  έηνο 2004-2005 ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ησλ καζεηψλ λα είλαη σο ηηο 14.30΄(ζηηο 15:15 γηα 

ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη  Σ΄).Βάλ δερηνχκε φηη νη Βπηθνηλσληαθέο ζρέζεηο –Γεχκα δελ είλαη ππνρξεσηηθφ, ηφηε ην 

ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα  κπνξεί λα ηειεηψλεη ζηηο 14:00, κε παξαπέξα δηεχξπλζε ηεο πξναηξεηηθήο δψλεο .ζνη 

καζεηέο επηζπκνχλ κπνξνχλ λα παξακέλνπλ σο ηηο 16:00. 

Δ πξναηξεηηθή δψλε ζα είλαη απφ 14:30 έσο 17:00.ην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ζα έρνπλ εληαρζεί  Δ/Τ, 

Θεαηξηθή Ώγσγή, Βηθαζηηθά, Σνπηθή Εζηνξία θαη Λατθή Παξάδνζε. 

Σα ππφινηπα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα ζα δηδάζθνληαη ζηελ πξναηξεηηθή δψλε κε ειεχζεξε επηινγή. 

Με ηελ πξφηαζε απηή επηηπγράλνπκε ηα εμήο: 

α. Σν πξφγξακκα γίλεηαη πην επέιηθην. 

β. Ώληηκεησπίδεη ηηο επηθξίζεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή παξακνλή σο ηηο 16:00. 

γ. Γίλεηαη πην νηθνλνκηθφ απφ ηε κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ σξψλ.  

δ. Δ δηδαζθαιία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή εθφζνλ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο 

θαηφπηλ επηινγήο ηνπο. 

ε. Οπζηαζηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. 

ζη. Βκπινπηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αθφκα πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο.. 

 

Γεκήηξεο ηξίθνο  

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΘΟΡΗΚΟ» 3ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΛΑΤΡΗΟΤ 

 ΕΣΟΡΕΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΒΕΟΤ 

Σν 3
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Λαπξίνπ ηδξχζεθε σο ηεηξαζέζην ην 1954. 

Μέρξη ην 1969 ρξεζηκνπνηνχζε καδί κε ην 1
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν ην παιαηφ δηδαθηήξην θνληά ζηελ πιαηεία ηεο 

πφιεο. 

ηε ζπλέρεηα ζηεγάζηεθε ζην λεφθηηζην εμαζέζην ζρνιείν ζε νηθφπεδν νθηψ ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή 

Κππξηαλφο επί ηεο Λεσθφξνπ Ώζελψλ – Λαπξίνπ.  

Έγηλαλ θαηφπηλ 2 δηαδνρηθέο πξνζζήθεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο 

ηνπ δσδεθαζέζηνπ πιένλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Μεηά ηξηάληα ρξφληα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ δηδαθηεξίνπ, έγηλε πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηνπ θαη 

θαηαζθεπάζηεθαλ κία Ώίζνπζα-εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη Υψξνο Σξαπεδαξίαο γηα λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο Οινήκεξν. 

Παξάιιεια κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΟΚ Ώ.Β. έγηλε δηακφξθσζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ 

ζρνιείνπ κε νηθνινγηθή κνξθή θαη θαηαζθεπή πέηξηλνπ ακθηζέαηξνπ, ζεξκνθεπίνπ θαη 

ιίκλεο. 
Κηηξηαθή ππνδνκή – Γηακόξθσζε εξγαζηεξίσλ:  

Σν 3
ν
 Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Λαπξίνπ πιεξνί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο θηηξηαθέο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σα εξγαζηήξηα ηνπ ζρνιείνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαθάησ θαηάζηαζε: 

-Δ ρνιηθή Βηβιηνζήθε, εκβαδνχ 60η.κ. θαηαζθεπάζηεθε εμ αξρήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Έρεη ζχζηεκα 

ππξαζθάιεηαο, ξάθηα ηνπνζέηεζεο βηβιίσλ, ηξαπέδηα αλαγλσζηεξίνπ, ζχζηεκα πξνβνιήο κέζσ 

βηληενπξνηδέθηνξα, ερεηηθφ ζχλνιν, κεραλή πξνβνιήο ζιάτηο, θ.α. 

-Σν Δξγαζηήξην Ξέλσλ Γισζζώλ, ην νπνίν παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, εκβαδνχ 50 η.κ. έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο πην απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ησλ γχξσ πεξηνρψλ. 

-Σν Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, εκβαδνχ 100η.κ.είλαη εμνπιηζκέλν κε πάγθν πεηξακάησλ, πξνζήθεο κε 

φξγαλα Φπζηθήο-Υεκείαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

«Βξεπλψ ην θπζηθφ θφζκν» θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε. 

-Σν Δξγαζηήξην Μνπζηθήο, εκβαδνχ 30η.κ. είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα κνπζηθά φξγαλα. 

 -Σν Δξγαζηήξην Καιώλ Σερλώλ, εκβαδνχ 80 η.κ. θαηαζθεπάζηεθε εμ αξρήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Βίλαη 

ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο καζεηέο θαη ηελ ππεχζπλε εθπαηδεπηηθφ.  

-Δ Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ θαη Πξνβνιώλ, εκβαδνχ 150η.κ. είλαη εμνπιηζκέλε κε φια ηα απαξαίηεηα 

κεραλήκαηα γηα πιήξε ερεηηθή θάιπςε θαη πξνβνιή ζε γηγαληννζφλε κέζσ βηληενπξνηδέθηνξα, κε ειεθηξηθέο 

θνπξηίλεο ζπζθφηηζεο. 

-Δ Αίζνπζα Γπκλαζηηθήο, εκβαδνχ 150η.κ., έρεη απνδπηήξηα θαη ινπηξά, είλαη εμνπιηζκέλε κε κπαζθέηεο , 

ηξαπέδη ηνπ πηλγθ πνλγθ θαη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε.  

-Ο ρώξνο εζηίαζεο ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, εκβαδνχ 80η.κ. απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Ώίζνπζαο 

Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ, είλαη θαηλνχξηα θαηαζθεπή κε πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οη καζεηέο 

εμππεξεηνχληαη άλεηα ηξψγνληαο ζε δχν βάξδηεο. 

 

 

Δθπαηδεπηηθό πιηθό – Τιηθνηερληθή ππνδνκή:  

Γηα ηελ πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ απνθαζίδεη ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ ηνπ 

ρνιείνπ, φπσο: 

 -Πξνκήζεηα πηλάθσλ καξθαδφξσλ θαη νζνλψλ πξνβνιήο. 

-ΐηβιία εγθπθινπαηδηθά θαη παηδηθήο ινγνηερλίαο γηα ηελ Ώίζνπζα ΐηβιηνζήθεο. 

-Αηάθνξα εθπαηδεπηηθά cd, αλαιψζηκα πιηθά (κειάληα εθηππσηψλ, ραξηηά, δηζθέηεο, cd, θίιηξα νζνλψλ, 

θαιχκκαηα πξνζηαζίαο, θ.α.) γηα ην Βξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. 

-ΐηληενθαζέηεο εθπαηδεπηηθέο , δηαθάλεηεο δηάθνξεο γηα πξνβνιή κέζσ βεξρελη, ράξηεο. 

-Ώλαιψζηκα πιηθά γηα ην Βξγαζηήξην Καιψλ Σερλψλ. 

-Αηάθνξα κνπζηθά φξγαλα (αξκφλην, θ.α.) γηα ηελ Ώίζνπζα Μνπζηθήο. 

-Οξηζκέλα φξγαλα γηα ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ Φπζηθήο – Υεκείαο.  

ην 3ν Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Λαπξίνπ νη ππνινγηζηέο, ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θαη ην δηαδίθηπν 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία έθθξαζεο, δηδαζθαιίαο, κάζεζεο θη επηθνηλσλίαο γηα φια ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ. 
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Υξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο φρη κφλν σο κέξνο ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη σο εξγαιεία 

κάζεζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί εληάζζνπλ ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (βηβιία, εγθπθινπαίδεηεο, cd θαη βίληεν, 

ράξηεο, θ.α.) ζε κεγάιν βαζκφ ζην κάζεκά ηνπο, δηφηη ππήξρε  εκπεηξία θαη πιηθφ απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

ζηε ζρνιηθή πξνεηνηκαζία, ζηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο (Πεξηβαιινληηθή  

Βθπ/ζε, Σνπηθή Εζηνξία, Ώγσγή Τγείαο, θ.α.), θαζψο θαη δηφηη έρνπλ επηκνξθσζεί απφ ην Ε.Σ.Τ. θαη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζεκηλάξηα δεθάδσλ σξψλ. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηεκαηηθά ηνπο ππνινγηζηέο γηα ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ κε πιηθφ 

απφ cd, γηα δεκηνπξγία θαη εθηχπσζε αζθήζεσλ, θ.α. 

Βηδηθά νη καζεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά cd ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο. Γεληθά νη καζεηέο ηνπ ρνιείνπ καο έρνπλ κεγάιε άλεζε ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

γηαηί ιεηηνπξγνχζε εδψ θαη πνιιά ρξφληα εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο κε ηε θξνληίδα ηνπ ρνιηθνχ πλεηαηξηζκνχ 

ηνπ ρνιείνπ. 

ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ρνιείνπ καο νη καζεηέο κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε 

Σειεδηάζθεςε, ζπλδέζεθαλ δσληαλά κε ζπκκαζεηέο ηνπο ζε άιια Οινήκεξα ρνιεία θαη ζπκκεηείραλ κέζσ 

γηγαληννζφλεο, παξνπζηάδνληαο έλα ζέκα Σνπηθήο Εζηνξίαο (αξραίν ζέαηξν Θνξηθνχ) κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ΕΝΣΒΡΝΒΣ. 

Οη καζεηέο επίζεο κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εθδίδνπλ έγρξσκν πεξηνδηθό ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζηέιλνπλ e-mail ζε ζπκκαζεηέο ηνπο ζε άιια ζρνιεία. 

Δ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ρνιείνπ καο (ηειενξάζεηο θαη βίληεν, πξνβνιείο overhead πνπ απνθηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο <Οινήκεξν ρνιείν> ρξεζηκνπνηείηαη  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ηκεκάησλ γηα ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ κε επνπηηθφ πιηθφ, απφ εθείλνπο πνπ θάλνπλ ζρνιηθή 

πξνεηνηκαζία(κε ηε βνήζεηα δηαθαλεηψλ), απφ ηνπο εθπ/θνχο πνπ δηδάζθνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά θαη απφ 

ηνπο σξνκηζζίνπο. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

1
ν
) Οξγαληθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνί από ηελ έλαξμε ηνπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Οινήκεξν ρνιείν» σο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 3νπ Οινήκεξνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Λαπξίνπ είλαη 

πεξίπνπ 22. Οη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη σο ππεχζπλνη ησλ 12 ηκεκάησλ ηνπ ρνιείνπ , θάλνπλ εκπέδσζε θαη 

εκβάζπλζε ησλ καζεκάησλ, θαη δηδάζθνπλ θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Βίλαη αθφκα ππεχζπλνη γηα ηελ 

ππνδνρή ησλ καζεηψλ ην πξσί, ηελ επίβιεςή ηνπο ζηελ ηξαπεδαξία θαη ηελ πξναηξεηηθή δψλε ην απφγεπκα. 

Τπάξρεη  δηνξηζκέλε εθπ/θφο Ώγγιηθήο γιψζζαο,  κνπζηθφο, θαη εθπ/θφο θπζηθήο αγσγήο.  Βπίζεο ππάξρνπλ 

σξνκίζζηνη εθπ/θνί νη νπνίνη δηδάζθνπλ λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ 

 

 

2
ν
) Σάμεηο κε ην καζεηηθό δπλακηθό από ηελ έλαξμε ηνπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο  

«Οινήκεξν ρνιείν» σο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003 

 

ΣΏΞΔ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 37 42 40 39 

ΐ 38 43 40 42 

Γ 30 39 39 40 

Α 29 40 41 40 

Β 46 34 38 46 

Σ 29 32 33 37 

Δπσλπκία 

ζρνιείνπ 

Οξγαληθόηεηα 

ζρνιείνπ 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

3
ν
 Πηινηηθφ Οινήκεξν 

Αεκνηηθφ ρνιείν 

Λαπξίνπ 

12/ζέζην 

24 θαη ν 

Α/ληεο 

24 θαη ν 

Α/ληεο 

23 θαη ν 

Α/ληεο 
20 θαη ν Α/ληεο 

Αξηζκόο σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθώλ 

8 9 18 23 
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ΤΝΟΛΟ 209 230 231 244 

 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 3
νπ 

ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΛΑΤΡΗΟΤ 

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2002-2003 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΟΤΛΟΤΡΕΧΣΔ ΦΧΣΒΕΝΔ Μφληκε Ααζθάια 

ΚΏΣΕΚΔ ΒΛΒΤΘΒΡΕΏ Μφληκε Ααζθάια 

ΓΚΕΝΔ ΏΝΑΡΕΏΝΏ Μφληκε Ααζθάια 

ΓΏΡΜΠ ΜΏΡΕΏ Μφληκε Ααζθάια 

ΒΤΣΏΘΕΟΤ ΒΤΏΓΓΒΛΟ Μφληκνο Αάζθαινο 

ΣΏΜΏΣΏΚΔ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ Μφληκε Ααζθάια 

ΠΏΡΕΏΝΟ ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ Μφληκνο Αάζθαινο 

ΏΚΒΛΛΏΡΕΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ Μ Μφληκνο Αάζθαινο 

ΠΟΤΛΔΜΒΝΟΤ ΏΛ/ΝΑΡΏ Μφληκε Ααζθάια 

ΛΒΨΜΟΝΕΣΔ ΜΏΡΕΏ Μφληκε Ααζθάια 

ΛΏΓΒΝΚΏ ΣΒΦΏΝΟ Μφληκνο Βθπ/θνο Φπο.Ώγσγήο 

ΜΠΕΝΟΤ ΠΒΣΡΟΤΛΏ Μφληκε Ααζθάια 

ΜΠΕΣΔ ΜΏΡΕΏ Μφληκε Βθπ/θνο μέλσλ γισζζψλ 

ΜΏΛΕΏΚΔ ΏΓΓΒΛΕΚΔ Μφληκε Μνπζηθφο 

ΥΏΏΠΔ ΜΏΡΕΏ Ώλαπιεξψηξηα Ααζθάια 

ΣΏΟΤΏΝΔ ΝΏΟΤΜ Ώλαπιεξσηήο Αάζθαινο 

ΚΏΡΏΣΏΜΏΣΔ ΒΤΝΕΚΔ Ώλαπιεξψηξηα Ααζθάια 

ΏΡΓΤΡΕΏΑΟΤ ΜΏΡΕΏ Ώλαπιεξψηξηα Ααζθάια 

ΠΟΠΔ ΏΣΒΡΕΟ Ώλαπιεξσηήο Αάζθαινο 

ΚΏΛΛΕΝΣΒΡΔ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ Ώλαπιεξψηξηα Ααζθάια 

ΛΒΝΔ ΟΦΕΏ Ώλαπιεξψηξηα Ααζθάια 

ΓΏΡΜΠ ΏΝΝΏ Χξνκίζζηα Βθπ/θνο Γαιιηθήο γιψζζαο 

ΚΤΣΏΡΕΟΛΟΤ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ Χξνκίζζηα `` 

ΐΛΏΥΟΤ ΒΛΒΝΔ Χξνκίζζηα `` 

ΦΤΣΡΟΤ ΚΏΛΟΜΟΕΡΏ Χξνκίζζηα `` 

ΑΟΤΐΛΒΚΏ ΏΝΏΣΏΕΏ Χξνκίζζηα Βθπ/θνο Ώγγιηθήο γιψζζαο 

ΟΕΚΟΝΟΜΟΤ ΜΏΡΕΏ Χξνκίζζηα `` 

ΏΝΑΡΒΏΚΔ ΒΛΒΝΔ Χξνκίζζηα `` 

ΐΏΦΒΕΏΑΟΤ ΣΏΤΡΟΤΛΏ Χξνκίζζηα Βθπ/θνο Φπζηθήο Ώγσγήο 

ΜΠΏΜΠΛΕΏ ΏΝΝΏ Χξνκίζζηα `` 

ΠΒΡΡΒΏ ΏΝΏΣΏΕΏ Ώλαπιεξψηξηα `` 

ΑΒΛΔΓΕΏΝΝΔ ΏΝΑΡΒΏ Χξνκίζζηνο `` 

ΚΟΤΡΏΚΟΤ ΓΧΔ Χξνκίζζηα `` 

ΜΧΡΟΓΛΟΤ ΜΏΡΕΏ Χξνκίζζηα `` 

ΣΏΤΡΕΏΝΟ ΚΤΡΕΏΚΟ Χξνκίζζηνο `` 

ΐΛΏΥΏΚΔ ΒΛΒΝΔ Χξνκίζζηα `` 

ΏΓΓΒΛΕΑΟΤ ΥΡΤΟΤΛΏ Χξνκίζζηα `` 

ΜΔΣΟΠΟΤΛΟ ΠΏΝΏΓ. Χξνκίζζηνο Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 

ΚΏΡΚΏΛΒΣΕΟ ΕΧΏΝΝΔ Χξνκίζζηνο Βθπ/θνο Θεαηξ. Ώγσγήο 

ΚΡΔΣΕΚΟΤ ΜΏΡΕΏ Χξνκίζζηα Ααζθάια ρνξνχ 

ΏΛΐΏΣΟΡΒ ΜΠΒΣΔ Χξνκίζζηνο Μνπζηθφο 

ΦΏΡΡΏ ΒΤΦΡΟΤΝΔ Χξνκίζζηα Μνπζηθφο 

ΜΒΣΏΞΏ ΓΧΓΡΏΦΕΏ Χξνκίζζηα Γσγξάθνο 

ΓΚΡΏΝΕΏ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΔ Χξνκίζζηα 
Πηπρηνχρνο ζρνιήο θαιψλ 

ηερλψλ 

ΥΏΣΓΔΓΕΏΝΝΔ ΒΤΏΓΓΒΛ. Χξνκίζζηα Βθπ/θνο Γαιιηθήο γιψζζαο 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:  

Έσο ηηο 10-1-2003 Α/ληήο ήηαλ ν θ. Λνπθάο Αεκήηξηνο θαη Τπ/ληξηα ε θ.Κνπινπξηψηε 

Φσηεηλή. 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ πνπ δηδάρζεθαλ θαη ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάζε ζρνιηθό έηνο από ηελ έλαξμε ηνπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Οινήκεξν ρνιείν» 

σο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003 

 

Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 3νπ Οινήκεξνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Λαπξίνπ πεξηιακβάλεη:  

Μαζήκαηα ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, Μειέηε θαζεκεξηλά επί δίσξν, Γξαζηεξηόηεηεο 

(Μαζεζηαθέο, Δξεπλεηηθέο, Πνιηηηζηηθέο, Κνηλσληθέο, πκκεηνρηθέο), Μπζνινγία, Λνγνηερλία, Παξακύζη, Σνπηθή 

Ιζηνξία, Καηαζθεπέο-Καιιηέξγεηεο, Θεαηξηθή Αγσγή, Αηζζεηηθή Αγσγή –Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, Δληζρπηηθή 

δηδαζθαιία, Πιεξνθνξηθή, Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή, Άζιεζε, Ξέλεο Γιώζζεο (Αγγιηθά ζε επίπεδα θαη Γαιιηθά), 

Γηδαζθαιία παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Αγσγή Τγείαο, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Αγσγή 

Καηαλαισηή θαη Οιπκπηαθή Παηδεία. 

Βπίζεο ζηελ πξναηξεηηθή δψλε απφ ηηο 16.00 κέρξη ηηο 17.00  νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: Γεύηεξε μέλε γιώζζα Γαιιηθά ,Γεξκαληθά, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζεαηξηθή 

αγσγή, εθκάζεζε κνπζηθώλ νξγάλσλ, θ.α.   

Με ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ πξναλαθεξζέλησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, πξνζηίζεληαη ζην πξφγξακκα καζήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα εξεζίζνπλ, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο φισλ αλεμαηξέησο ησλ 

παηδηψλ. Ώθφκα ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν πιένλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο αληηθεηκέλσλ πνπ πξψηα 

εμαζθαιίδνληαλ κφλν απφ ην ρψξν ηεο ηδησηηθήο παηδείαο, βειηηψλεη ζπλνιηθά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

παηδηψλ ησλ θαησηέξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, πνπ είλαη ζπλήζσο απηά πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο νπηηθέο. 

 

Καηλνηόκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 Σα επηπξόζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη θαηαλεκεκέλα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο  εκέξαο. 

 Ώξθεηνί εθπ/θνί έρνπλ πξνρσξήζεη ζε δηαθνξνπνηήζεηο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, αιιάδνληαο ηε 

δαζθαινθεληξηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ησλ κε ηε δηεξεπλεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή κέζνδν. 

 Δ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο ζηελ ηάμε ηνπο βνεζά λα εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά κε απνηέιεζκα ηελ 

θαιχηεξε επίηεπμε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ. 

 Χο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πνπ ππήξραλ δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα, εθηφο απφ ηα λέα γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ κπήθαλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Χο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ δίλεηαη βαξχηεηα ζηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

κε ηε βνήζεηα ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζηε δηαζεκαηηθή  πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο κέζα απφ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εξγαζίεο καζεηψλ ,θαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο κε άιινπο εθπ/θνχο θνξείο κέζσ ηνπ 

ΕΝΣΒRΝΒΣ.  

 Δ πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη ε νινθιήξσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  

νινθιεξψλεηαη ζην ζρνιείν. Οη καζεηέο ηεο Β΄ θαη Σ΄ ηάμεο ελδερνκέλσο λα παίξλνπλ νξηζκέλεο εκέξεο 

γηα ην ζπίηη εξγαζίεο ζε δεπηεξεχνληα καζήκαηα. Ώπαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζχληαμε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, λα κελ θνξηψλεηαη πνιχ θάπνηα κέξα, αιιά λα θαηαλέκνληαη ηα καζήκαηα ζε 

φιεο ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο. 

 Δ νινθιήξσζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ, ηα δχν πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείην  ζηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο δίσξεο κειέηεο γηα θάζε ηάμε 

απφ άιινλ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ ίδην ην δάζθαιν.Σνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν εθαξκφζακε ηε πξναλαθεξφκελε κέζνδν κφλν ζηελ Ώ΄ ηάμε, ελψ ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δίδαζθαλ ηε Γιώζζα θαη ηα Μαζεκαηηθά, είραλ θαη ηελ επζύλε ηεο εκπέδσζεο θαη 

εκβάζπλζεο απηψλ ησλ καζεκάησλ. Καηά γεληθή νκνινγία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ρνιείνπ, ε 

ιεηηνπξγία ησλ ηάμεσλ κε ην λέν ηξφπν θαηαλνκήο ησλ καζεκάησλ ησλ ηάμεσλ, είρε πάξα πνιιά 

πιενλεθηήκαηα. 

 

πκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε άιια πξνγξάκκαηα ή εθδειώζεηο 
ην ζρνιείν καο εθαξκόδεηαη πξόγξακκα επέιηθηεο δώλεο .Σν πξφγξακκα απηφ βαζίδεηαη ζηελ 

αλακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πξσηνβνπιηαθήο, ζπλεξγαηηθήο θαη δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο αιιά θαη αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηεο 

βησκαηηθήο δξάζεο ηνπ καζεηή κέζα απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα εξγαζίαο (project). ηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επέιηθηεο δψλεο νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηχπσζαλ 

ηα παξαθάησ βηβιία κε ηα εμήο ζέκαηα: Παξακπζνκπεξδέκαηα ( Ο θαιφο γίγαληαο θαη ε πεηαινπδέληα),Σα 

επαγγέικαηα, Τγηεηλή δηαηξνθή, Σν λεξφ, Σα κέζα κεηαθνξάο, Δ Παλαγία.)   

Δ ιεηηνπξγία ρνιηθνύ πλεηαηξηζκνύ ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ, έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ ζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ρνιείνπ. Σα έζνδα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαθύθισζε ραξηηνύ θαη αινπκηλίνπ, ηε δηαρείξηζε ηνπ θπιηθείνπ, απφ ηε πώιεζε 

θαηαζθεπώλ θαη απφ ηελ θαζηεξσκέλε ιαρεηνθόξν αγνξά θαη εθζέζεηο παηδηθνχ θαη εθεβηθνχ βηβιίνπ. Έηζη κε ηα 

επηπιένλ έζνδα πνπ έρνπκε, δεκηνπξγήζακε 2 εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο ζην ρνιείν θαη έλα παξάξηεκα ζε 
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γεηηνληθή πόιε θαη πήξακε Πηζηνπνίεζε γηα 18 πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ησλ εθπ/θψλ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο.   

Οη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο  δεκηνύξγεζαλ ειαηώλα κε 130 

δέλδξα, θπηώξην δηαθφξσλ θπηψλ θαη ζρνιηθφ θήπν.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο ζε ζπλεξγαζία 

θαη κε άιια ζρνιεία ηεο πφιεο καο εθπνλήζεθε πξόγξακκα κε ηίηιν «Υηίδνληαο γέθπξεο» κε ζθνπφ ηε 

γλσξηκία αιιά θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ καζεηψλ καο κε αλζξψπνπο πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. 

 Αηνξγαλψζακε επίζεο Ζκεξίδα  γηα ηε πξνψζεζε ηνπ λένπ ζεζκνχ: «Ο ζπλήγνξνο ηνπ παηδηνύ»  ζηελ νπνία ηα 

παηδηά πήξαλ πξσηνβνπιία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη καζεηψλ άιισλ ζρνιείσλ. 

Δθδειώζεηο ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνύ έηνπο:  

ην ρνιείν κε ηε ιήμε θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο νξγαλψλεηαη  Έθζεζε Παηδηθνύ θαη Δθεβηθνύ Βηβιίνπ, 

θαζψο θαη Έθζεζε έξγσλ ησλ καζεηώλ ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ ζην Καιιηηερληθφ Βξγαζηήξην ηνπ ρνιείνπ, κε 

ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο ησλ εηθαζηηθψλ. Ώμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε παγθφζκην Αηαγσληζκφ δσγξαθηθήο ζηε 

Θεζζαινλίθε βξαβεχηεθαλ 2 έξγα καζεηψλ καο. Πξαγκαηνπνηνχληαη αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ζηνλ 

αχιεην ρψξν ηνπ ρνιείνπ, φπνπ νη καζεηέο παίδνπλ κεηαμχ ηνπο πνδφζθαηξν πεηνζθαίξηζε θαη κπάζθεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ παξαδνζηαθνύο θαη κνληέξλνπο ρνξνύο, ρνξεπηηθό αεξόκπηθ, ξπζκηθή γπκλαζηηθή θαη 

δηάθνξα ςπραγσγηθά παηδαγσγηθά παηρλίδηα. Πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο παξνπζηάζεηο ζεαηξηθώλ έξγσλ (νη 

καζεηέο ηνπ ρνιείνπ αλέβαζαλ ζε δηαζθεπή ηελ «Βηξήλε», ηε «Λπζηζηξάηε» θαη ηνπο «ξληζεο» ηνπ 

Ώξηζηνθάλε, «Σα κάγηα ηεο πεηαινχδαο» ηνπ Λφξθα θαη άιια ζεαηξηθά έξγα) ζην ππαίζξην ζεαηξάθη ηνπ 

ρνιείνπ καο.Πξαγκαηνπνηείηαη έλα θεζηηβάι παηδηθώλ ζεαηξηθώλ έξγσλ ζην ακθηζέαηξν ηνπ ρνιείνπ θαη 

παξνπζίαζε  εξγαζηώλ ζρεηηθέο κε ην Πεξηβάιινλ πνπ εθπνλνχλ καζεηέο ρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο.  

Γηαπηζηώζεηο- Πξνηάζεηο:  

Ώξθεηά ζπρλά αληηκεησπίδνπκε θαηαζηάζεηο καζεηψλ πνπ έρνπλ δηαπηζησκέλα αλάγθε κηαο 

κεγαιχηεξεο, πην εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο απ` απηήλ πνπ νη δάζθαινη  είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ. Έηζη 

ηδηαίηεξα ζην νινήκεξν ζρνιείν είλαη επηηαθηηθά αλαγθαίν λα παξεπξίζθνληαη ζα ζχκβνπινη, ζρνιηθνί 

ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ, λα ζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα 

θαζνδεγνχλ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. 

 Οη δάζθαινη ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κέλνπλ  ηνπιάρηζηνλ κηα ηξηεηία ζε απηά ηα 

ζρνιεία.  

Να θαζηεξσζεί εηήζηα ζπλάληεζε ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ θαη έθζεζε ηεο δνπιεηάο ησλ.  

Βπεηδή ζηα Πηινηηθά Οινήκεξα ππάξρεη ηερλνινγηθή ππνδνκή ( χπαξμε Δ/Τ, ινγηζκηθφ, INTERNET θ.α) 

ζεσξνχκε ζθφπηκε ηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

ην Οινήκεξν ζρνιείν πέξα απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο (κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπγθιίλνπζαο αιιά θαη ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο ),  απνηειεί ηνλ θπξίαξρν 

ζηφρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ελφο νινήκεξνπ ζρνιείνπ. Δ πξνζθνξά έηνηκεο γλψζεο ζην καζεηή ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ δηδάζθνληα. 

Όζηεξα απφ 4 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφο ν ηχπνο 

ζρνιείνπ αλαβαζκίδεη θαη εκπινπηίδεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο κε απνηέιεζκα λα ζπκκεηέρνπλ, λα 

ζπλεξγάδνληαη, λα παξάγνπλ, λα βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη ηειηθά λα πξνάγνληαη θαη λα βειηηψλνληαη σο 

άλζξσπνη θαη πνιίηεο.  

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ  
 

α) ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

ην 3
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Λαπξίνπ πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ππήξρε ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε θηηξηαθή ππνδνκή θαη ηα απαξαίηεηα εξγαζηήξηα: 

 Βξγαζηήξην Φπζηθψλ επηζηεκψλ-Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο 

Βξγαζηήξην Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο, Καιιηέξγεηαο Αεμηνηήησλ 

ΐηβιηνζήθε-Ώλαγλσζηήξην 

Ώίζνπζα Μνπζηθήο 

Ώίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

Ώίζνπζα Γπκλαζηεξίνπ 

Βξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο  

 Γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο έγηλαλ νη εμήο παξεκβάζεηο: 

Μεγάισζε ε αίζνπζα ππνινγηζηψλ  

Καηαζθεπάζηεθε ηξαπεδαξία  

Ώλαπιάζηεθε ν αχιεηνο ρψξνο κε νηθνινγηθά πιηθά 

Καηαζθεπάζηεθε γήπεδν κπάζθεη κε ηαξηάλ 
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Καηαζθεπάζηεθε εμσηεξηθφ ακθηζέαηξν 

Καηαζθεπάζηεθε παηδηθή ραξά 

Ώπηή ηε ζηηγκή έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Ο..Κ ψζηε λα θαηαζθεπαζηνχλ: έλαο εκηππαίζξηνο ζηεγαζκέλνο ρψξνο 

γπκλαζηηθήο 200 η.κ 

4 λέεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

Βπίζεο έγηλε εμσηεξηθφο ειαηνρξσκαηηζκφο ηνπ ζρνιείνπ κε ρξψκαηα νηθνινγηθά ηα νπνία ελαξκνλίδνληαη κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Φπηεχηεθαλ δέληξα ζηνλ αχιεην ρψξν θαη ζην ρψξν γχξσ απφ ην ζρνιείν κε απνηέιεζκα λα αιιάμεη ην 

κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. 

ε ζπλεξγαζία κε ην Αήκν ηεο πφιε καο ηνπνζεηήζεθαλ ειηαθνί ζπιιέθηεο ζηελ νξνθή ηνπ ζρνιείνπ έηζη ψζηε 

λα ππάξρεη ςχμε θαη ζέξκαλζε ρσξίο δαπάλε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Βθφζνλ απνπεξαησζνχλ ηα έξγα ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί, ε θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ ζα είλαη ζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηφηη ζα ππάξρνπλ φιεο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα πξνβιεπφκελα εξγαζηήξηα απφ ην 

πξφγξακκα ηνπ Οινεκέξνπ . 

β) ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εθπ/θσλ ηνπ 3
νπ

 Οινήκεξνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Λαπξίνπ είλαη πεξίπνπ 40. 

Οη δάζθαινη εξγάδνληαη σο ππεχζπλνη ησλ 12 ηκεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, θάλνπλ εκπέδσζε-εκβάζπλζε ησλ 

καζεκάησλ, δηδάζθνπλ λέα γλσζηηθά αληηθείκελα .Βίλαη αθφκα ππεχζπλνη γηα ηελ ππνδνρή ησλ καζεηψλ ην πξσί 

θαη ηελ επίβιεςή ηνπο ζηελ ηξαπεδαξία. 

ην 3
ν
 Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Λαπξίνπ ππάξρεη δηνξηζκέλε εθπ/θφο Ώγγιηθήο γιψζζαο, Μνπζηθφο θαη 

εθπ/θφο Φπζηθήο Ώγσγήο. Βπηπξνζζέησο ππάξρνπλ σξνκίζζηνη εθπ/θνί νη νπνίνη δηδάζθνπλ λέα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Σνπο κφληκνπο εθπ/θνχο ηνπ ζρνιείνπ θαιχπηεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηνπο δε σξνκίζζηνπο ην Παηδαγσγηθφ 

Ελζηηηνχην. Οη πεξηζζφηεξνη εθπ/θνί εξγάδνληαη απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Οινήκεξνπ ρνιείνπ έηζη έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία. Ώξθεηνί απφ απηνχο είλαη απφ ηελ πφιε ηνπ Λαπξίνπ θαη 

έρνπλ ζηεξίμεη κε ηε δνπιεηά ηνπο ην ζεζκφ ηνπ Οινήκεξνπ. 

γ) ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 3
νπ

 ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΓΖΜ.Υ.ΛΑΤΡΗΟΤ  

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δψλεο: 

1
ε
 :πξσηλή δώλε 

Τπάξρνπλ 3 δίσξα καζεκάησλ κε 2 15ιεπηα δηαιείκκαηα 

2
ε
 :κεζεκεξηαλή δώλε 

ξα θαγεηνχ θαη αλάπαπζεο 

3
ε
 :απνγεπκαηηλή δώλε 

Αηαξθεί κέρξη ηηο 17:00 

Δ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αξρίδεη κε ηελ πξναηξεηηθή πξνζέιεπζε ησλ 

καζεηψλ ζηηο 7:00π.κ θαη ιήγεη γηα ηηο δπν πξψηεο ηάμεηο ζηηο 15:15κ.κ κε δπλαηφηεηα παξακνλήο ηνπο κέρξη ηηο 

16:00 θαη γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ιήγεη ζηηο 16:00κ.κ. 

ηε ζπλέρεηα ππάξρεη ε πξναηξεηηθή δψλε απφ ηηο16:00κ.κ κέρξη ηηο 17:00κ.κ ζηελ νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. εκεηψλνπκε φηη ηελ ψξα ηεο πξναηξεηηθήο δψλεο παξακέλεη κεγάινο 

αξηζκφο καζεηψλ 

Σα πεξηζζφηεξα καζήκαηα είλαη δηάξθεηαο 45 ιεπηψλ θαη νξηζκέλα 40 ιεπηψλ. 

Δ δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο θαη ηεο ψξαο αλάπαπζεο είλαη 40 ιεπηά. 

Βμαζθαιίζακε 45 δηδαθηηθέο ψξεο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ,αληί ησλ  πξνηεηλνκέλσλ 40 απφ ηε Α/λζε πνπδψλ 
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ηνπ ΤΠΒΠΘ, κεηψλνληαο κφλν θαηά 5 ιεπηά ηηο ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο θαη ηα 2 κεγάια δηαιείκκαηα θαη 

παξαηείλνληαο ιίγν ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν . 

δ) ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ 3
νπ

 ΠΗΛΟΣΗΚΟΤ ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΓΖΜ.Υ.ΛΑΤΡΗΟΤ 

Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 3
νπ

 Οινήκεξνπ Αεκ.ρ.Λαπξίνπ εθηφο απφ ηα καζήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη εκπινπηηζηεί κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

παξαθάησ, θαη κε καζήκαηα επηινγήο ζχκθσλα  κε ηηο αηηήζεηο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ, πνπ εθθξάδνπλ ηηο 

επηζπκίεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηηο δηθέο ηνπο. 

Σα καζήκαηα επηινγήο ηα νπνία γίλνληαη ζηελ πξναηξεηηθή δψλε ηνπ ζρνιείνπ είλαη :Αεχηεξε μέλε 

γιψζζα(Γαιιηθά) ,αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεαηξηθή αγσγή, εθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ θ.α 

ε) ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ  

Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 3
νπ

 Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ Αεκ.ρ.Λαπξίνπ πεξηιακβάλεη: 

Μαζήκαηα ηα νπνία νξίδνληαη από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, Μειέηε θαζεκεξηλά επί δίσξν, 

Γξαζηεξηόηεηεο(Μαζεζηαθέο- Δξεπλεηηθέο-Πνιηηηζηηθέο -Κνηλσληθέο-πκκεηνρηθέο) , Μπζνινγία, 

Λνγνηερλία, Παξακύζη, Σνπηθή Ηζηνξία, Καηαζθεπέο-Καιιηέξγεηεο, Θεαηξηθή Αγσγή, Αηζζεηηθή Αγσγή-

Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ, Δληζρπηηθή δηδαζθαιία, Πιεξνθνξηθή ,Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή, Άζιεζε, Ξέλεο 

Γιώζζεο(Αγγιηθά ζε επίπεδα θαη Γαιιηθά),Γηδαζθαιία παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, Πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε, Αγσγή Τγείαο, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Αγσγή Καηαλαισηή θαη Οιπκπηαθή Παηδεία. 

Με ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ πξναλαθεξζέλησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ,πξνζηίζεληαη ζην πξφγξακκα καζήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα εξεζίζνπλ , κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο φισλ αλεμαηξέησο 

ησλ παηδηψλ. Ώθφκα ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν πιένλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο αληηθεηκέλσλ πνπ πξψηα 

εμαζθαιίδνληαλ κφλν απφ ην ρψξν ηεο ηδησηηθήο παηδείαο, βειηηψλεη ζπλνιηθά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν φισλ ησλ 

παηδηψλ θαη πεξηζζφηεξν ησλ θαησηέξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ,πνπ είλαη ζπλήζσο απηά πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο νπηηθέο. 

ζη) ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Σν ζρνιείν παξακέλεη αλνηρηφ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ,απφ ηηο έμη ην απφγεπκα 

έσο ηηο ελλέα πξνθεηκέλνπ νη δάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ καο αιιά θαη ησλ άιισλ ζρνιείσλ  θαζψο θαη νη πνιίηεο 

ηνπ Λαπξίνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή ,ηε θσηνγξαθία θ.α 

ην ζρνιείν καο ππάξρεη ζρνιηθφο ζπλεηαηξηζκφο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ καζεηέο ,εθπαηδεπηηθνί, γνλείο. Δ 

ιεηηνπξγία ζρνιηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, έρεη βνεζήζεη ζηε ζπλεξγαζία καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ζρνιείνπ. Σα έζνδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ θαη αινπκηλίνπ ,απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θπιηθείνπ, απφ ηελ πψιεζε 

θαηαζθεπψλ. απφ εθζέζεηο παηδηθνχ θαη εθεβηθνχ βηβιίνπ θαζψο θαη απφ ηελ θαζηεξσκέλε ιαρεηνθφξν αγνξά. 

 

 Φσηεηλή Κνπινπξηώηε 

Γηεπζύληξηα 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΑΓΑΜΑΝΣΗΟ ΚΟΡΑΖ» 4ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ  

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Σν 4
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ ηδξχζεθε ην 1965. ηεγάζηεθε ζε έλα ηδησηηθφ θηίξην ζηελ 

νδφ Αηζηφκνπ θαη ιεηηνχξγεζε σο 6/ζέζην. Σν 1974 εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ καζεηψλ (έξρνληαλ πνιιά παηδηά 

απφ ηε γεηηνληθή πεξηνρή ηνπ Αήκνπ Ειίνπ) ελνηθηάζηεθε θηίξην ζηελ νδφ ΐχξσλνο αξ.6 θαη  ιεηηνχξγεζε σο  

12/ζέζην. Σν 1994 κεηαζηεγάζηεθε ζε θαηλνχξην ηδηφθηεην θηίξην πνπ θηίζηεθε ζε νηθφπεδν 4 (ηεζζάξσλ) 

ζηξεκκάησλ πνπ παξαρσξήζεθε απφ ην 301 εξγνζηάζην βάζεο (ζηξαηφπεδν) θαη ιεηηνχξγεζε κε νξγαληθφηεηα 

10/ζέζηνπ. Σν 1999 εληάρζεθε ζην πξφγξακκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ησλ 28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ. Σν ζρνιείν πήξε ηελ επσλπκία «Ώδακάληηνο  Κνξαήο». 

Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 ην 4ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ ιεηηνπξγεί σο πηινηηθφ 

ΟΛΟΔΜΒΡΟ – έλα απφ ηα 28 πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζχκθσλα κε ην Νφκν 2525/97 γηα ηελ εθπαίδεπζε – φπνπ 

δεκηνπξγνχληαη λέεο ζπλζήθεο ζρνιηθήο δσήο θαη δηαδηθαζίαο κάζεζεο, κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, κε 

αλαβαζκηζκέλεο ππνδνκέο θαη κε αλαπξνζαξκνζκέλν σξνιφγην πξφγξακκα. 

Οξγάλσζε θαη εμνπιηζκόο ηάμεσλ – δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ:  

Οη ηάμεηο αλαβαζκίζηεθαλ αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά φπσο: βάςηκν θαη θνπξηίλεο αλαιφγνπ 

ρξψκαηνο θαη θαηαζθεπή ζαινληνχ γηα ηε κεζεκβξηλή ραιάξσζε, θαηαζθεπή βηβιηνζήθεο θαη εξκαξίσλ γηα ηα 

πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ καζεηψλ, εμνπιηζκφο κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο (βίληεν, 

TV, δηαθαλνζθφπην). 

Αηακνξθψζεθαλ θαη εμνπιίζηεθαλ “εηδηθέο αίζνπζεο” φπσο: 

αίζνπζα Αηζζεηηθήο Αγσγήο - Σερλνινγίαο 

αίζνπζα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Υεκείν) 

Αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο 

αίζνπζα Μνπζηθήο 

Αίζνπζα Βηβιηνζήθεο – Αλαγλσζηήξην 

 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Βπσλπκία 

ζρνιείνπ: 

 

Οξγαληθφηε

ηα ζρνιείνπ 

 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

4ν Πηινηηθφ 

Οινήκεξν 

Αεκνηηθφ ρνιείν 

Ώγ. Ώλαξγχξσλ 

10/ζέζην 21 21 21 19 
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Αηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 

 

Αηεπζπληήο: Σζνβφιαο Γεψξγηνο 

 

Πεηξφπνπινο Κσλ/λνο, Τπ/ληήο 

Παζηά Μαξίλα 

 Κάππνπ Πελειφπε 

Ληαλφο Παξαζθεπάο 

Υαηδεπαξίζε Αέζπνηλα 

Παπαδάηνπ Υξηζηίλα 

Σζηκπνγηάλλε Υαξνχια 

Γθηληίδνπ ΐαζηιηθή (Ώγγιηθψλ) 

Μπαξηδψθα Παξαζθεπή (Ώγγιηθψλ) 

Αξνχγθαο Φψηηνο (Γπκλαζηήο) 

 

Παπάξα Υξπζνχια, Ώλ. Τπεχζ 

Σζνχλε Γεσξγία 

Κεξακηδή Παλαγηψηα 

Γαθπλζπλνχ Ώλαζηαζία 

Πξνζσπάξε ππξ. (Μνπζηθφο) 

Παιαηνιφγνπ Νεθηαξία (Δ/Τ) 

Σζακνπξά Ώζελά(Θεαηξ. Παηρλ.) 

Ώγγειάθε Παξαζθ.(Βηθαζηηθά) 

 

 

Σάμεηο θαη ηκήκαηα κε ην καζεηηθό δπλακηθό, από ηελ έλαξμε κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003 

 

ΣΏΞΔ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 28 26 29 18 

ΐ 30 30 23 26 

Γ 24 32 23 24 

Α 26 24 33 25 

Β 19 15 22 31 

Σ 31 15 20 21 

ΤΝΟΛΟ 158 142 150 145 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάρηεθαλ  ηελ  ζρνιηθή ρξνληά 2002-03 ήηαλ: Δ Πιεξνθνξηθή, 

ην Θεαηξηθό Παηρλίδη, ηα Δηθαζηηθά, Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή θαη ν Οιπκπηζκόο  

1)Έγηλαλ ηξεηο βαζηθέο παξεκβάζεηο ηνπ νινήκεξνπ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

α) Ο εκπινπηηζκφο ηνπ κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

β) Δ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ αθαδεκατθψλ  θαη κε καζεκάησλ 

γ) Δ νινθιήξσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζρνιηθήο πξνεηνηκαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ, είηε ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε καζήκαηνο, είηε ζηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία, είηε κε ηελ 

απηφλνκε εξγαζία-πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ ζηα εξγαζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

σξψλ κειέηεο. 

2) Ο εκπινπηηζκφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ κε ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ, επνπηηθφ 

θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ πην απνδνηηθή θαη πην 

επράξηζηε ηε δηδαζθαιία. Βπίζεο φπνπ ελδείθλπηαη ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4 ή 6 καζεηψλ, κε ηελ 

αλάινγε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ (εξγαζηήξην Φπζηθήο, Βηθαζηηθά, Εζηνξία θιπ.) .  

3) Σν ζρνιείν, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-03 ζπκκεηείρε ζε ηξία επηθνπξηθά πξνγξάκκαηα  

α) Σν Comenius κε ην πξφγξακκα: «ΣΟ ΠΒΡΏΜΏ ΣΟ ΒΤΡΧ»  

β) ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο κε ην πξφγξακκα: «ΣΟ ΑΏΟ» θαη  

γ) Σεο Ώγσγήο Τγείαο κε ην πξφγξακκα: «Αηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ςπρηθή πγεία». 

ηα πξνγξάκκαηα απηά νη καζεηέο εξγάζηεθαλ θαηά νκάδεο θπξίσο ηελ  ψξα ησλ Βπηθνηλσληαθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ ρέζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε, ηελ ηάμε ηνπο ή ηνπο ρψξνπο ησλ 

εξγαζηεξίσλ. 

ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αλέβαζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ δαζθάισλ ηεο Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο, ηεο Μνπζηθήο 

θαη ηνπ Θεαηξηθνχ Παηγληδηνχ δχν ζεαηξηθά έξγα βαζηζκέλα ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο 

θαη Ώγσγήο Τγείαο  

α) «Ο θήπνο κε ηηο έληεθα γάηεο» θαη  

β) «Σν φλεηξν ηνπ ζθηάρηξνπ» ηνπ Βπγέληνπ Σξηβηδά. 

 

Ο ηχπνο απηφο ηνπ ΟΛΟΔΜΒΡΟΤ ζρνιείνπ , λνκίδνπκε φηη αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο κέζσ ησλ αζιεηηθψλ, ζεαηξηθψλ, εηθαζηηθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 



Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο :Πηινηηθή εθαξκνγή  28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ 74 

Βπίζεο ε ζσζηή εθπξνζψπεζε θαη δηδαζθαιία καζεκάησλ φπσο ηεο Μνπζηθήο, ησλ Βηθαζηηθψλ, ηνπ Θεαηξηθνχ 

Παηγληδηνχ, ηεο Πιεξνθνξηθήο θιπ., ζε μερσξηζηέο αίζνπζεο θαη κε εηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, δεκηνπξγνχλ 

επράξηζηε ςπρνπαηδαγσγηθή αηκφζθαηξα θαη θάλνπλ ην ζρνιείν πην ραξνχκελν θαη πην πξνζηηφ θαιχπηνληαο 

έηζη θη άιιεο εζσηεξηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πέξαλ ηνπ γλσζηνινγηθνχ. 

 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ 

Παξφηη ην ζρνιείν θηίζηεθε πξφζθαηα (έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 1994)δελ είρε ηηο πξνδηαγξαθέο ελφο 

ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ φπσο: άλεηνπο ρψξνπο, αίζνπζεο γηα εξγαζηήξηα, αίζνπζα θαγεηνχ, θιεηζηφ γπκλαζηήξην 

θιπ. 

Βπεηδή νη παξαπάλσ ρψξνη γηα έλα Οινήκεξν ζρνιείν είλαη απαξαίηεηνη, ηελ δεκηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ηελ 

θάιπςαλ νη θελέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ππήξραλ. Δ ζίηηζε ησλ καζεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

Βθεί φκσο πνπ ε έιιεηςε είλαη εκθαλήο είλαη έλα θιεηζηφ γπκλαζηήξην ή έζησ έλαο ζηεγαζκέλνο ρψξνο φπνπ ζα 

κπνξνχζαλ κε άλεζε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνιιά απφ ηα καζήκαηα θπξίσο ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα φπσο: 

Γπκλαζηηθή, Μνπζηθνθηλεηηθή, Θεαηξηθφ παηγλίδη, Υνξφο, Ώζινπαηδηέο, Οιπκπηζκφο θιπ. 

Πξόηαζε:  

ην ππφγεην (ηζφγεην απφ δπηηθά) ππάξρεη αδηακφξθσηνο ρψξνο γηα θαηαζθεπή εζηηαηνξίνπ θαη 

θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ. Έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ ΟΚ ηερληθή κειέηε θαη πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (αξηζ. 

Πξσηνθφιινπ 2497-5/4/2003 ππεξεζία Α.Β.Β.Τ.Ώ.) 

Τπνζρέζεθαλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε θηηξηαθή απηή παξέκβαζε, θαη αλακέλνπκε. 

2. ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

Σν θχξην πξνζσπηθφ παξακέλεη ζρεδφλ ην ίδην. Λίγεο είλαη θαη‟ έηνο νη κεηαθηλήζεηο (κεηαζέζεηο- 

απνζπάζεηο θιπ.) Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηνπο σξνκίζζηνπο πνπ θαιχπηνπλ ηελ δηδαζθαιία ησλ λέσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηφζν ζηελ επηινγή ηνπο φζν θαη ζηελ έγθαηξε πξφζιεςή ηνπο. 

Πξόηαζε: 

α) νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηδηθνηήησλ αιιά θπξίσο νη σξνκίζζηνη πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ 

δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα 

επηκφξθσζεο πξηλ θιεζνχλ λα αλαιάβνπλ δηδαθηηθφ έξγν κέζα ζηελ ηάμε. Γη‟ απηφ πξέπεη νη πξνθεξχμεηο λα 

γίλνληαη λσξίο, λα επηιέγνληαη, λα επηκνξθψλνληαη θαη κεηά λα ζηέιλνληαη ζηα ζρνιεία λα αλαιάβνπλ δηδαθηηθά 

θαζήθνληα. 

3. ΩΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ   

ξα έλαξμεο: 8 θαη 15πκ. – ψξα ιήμεο 15 θαη 10 γηα ηελ Ώ θαη ΐ ηάμε θαη 16.00 γηα ηηο ππφινηπεο 

ηάμεηο. 

Πξόηαζε: 

Ννκίδσ φηη απηφ ην σξάξην είλαη θαη ην πην ηδαληθφ, ρσξίο παξάπνλα νχηε απφ ηνπο γνλείο, νχηε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νχηε θαη απφ ηνπο καζεηέο. 

4. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο εκπινπηηζκφο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα ήηαλ κηα απφ ηηο βαζηθέο 

παξεκβάζεηο. 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην εληαίν πιαίζην ζπνπδψλ. Ώλ. Πξνγξ. ε χιε ηνπ θάζε καζήκαηνο λα 

νινθιεξψλεηαη ζηε δηδαθηηθή ψξα πνπ πξνβιέπεηαη, ψζηε ν ρξφλνο ηεο πξνεηνηκαζίαο λα επαξθεί γηα ηελ κειέηε 

ηεο επφκελεο εκέξαο θαη φρη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

5. ΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Πξέπεη λα είλαη κφληκνο ζηφρνο φρη κφλν ηνπ Πεηξακαηηθνχ Οινεκέξνπ ζρνιείνπ αιιά φισλ ησλ 

ζρνιείσλ ηεο ρψξαο.  

Πξέπεη νη καζεηέο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα επίθαηξα θαη ζπνπδαία δεηήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο λα 

πιεξνθνξνχληαη γηα ηα δηάθνξα επαγγέικαηα ησλ θαηνίθσλ θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ώπηφ κπνξεί λα γίλεη ζηα 

πιαίζηα πξνγξακκάησλ νπφηε ή έξρεηαη ν πνιίηεο ζην ζρνιείν ή επηζθέπηνληαη ηα παηδηά ηνλ ρψξν ηνπ. 

Βίλαη απηνλφεην φηη ζα πξέπεη λα γλσξίζνπλ ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

 Γεώξγηνο Σζνβόιαο, Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΓΑΝΑΟ» 5ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΡΓΟΤ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Σν 5
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώξγνπο ηδξχζεθε ην 1958 θαη ιεηηνχξγεζε σο 4/ζέζην ζε κηζζσκέλεο αίζνπζεο, 

γηα αξθεηά ρξφληα. Σν 1984 πνπ νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε ηνπ λένπ δηδαθηεξίνπ, φπνπ ζηεγάδεηαη έσο θαη 

ζήκεξα, ιεηηνχξγεζε σο 8/ζέζην ζρνιείν. Σελ ηειεπηαία εμαεηία αλ θαη είρε πξναρζεί ζε 12/ζέζην ιεηηνπξγεί σο 

11/ζέζην, αθνχ κία ηάμε [Σ΄] έρεη κφλν 17 καζεηέο θαη έλα ηκήκα.  

Ώπφ ην επηέκβξε ηνπ 1999 ην 5
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Άξγνπο εθαξκφδεη ην πηινηηθφ πξφγξακκα 

«ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ» έρνληαο ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ. Ώξρηθά 

έγηλαλ νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα: 

 εκπινπηίζηεθε ην ζρνιείν κε δηάθνξα εμνπιηζηηθά κέζα φπσο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

ηειενξάζεηο, βίληεν, επηδηαζθφπηα, ξαδηνθαζεηφθσλα, κνπζηθά φξγαλα, φξγαλα Φπζηθήο θαη Υεκείαο, βηβιία, 

καζεηηθά έπηπια θαη ζθεχε 

 νξγαλώζεθε ε ΐηβιηνζήθε-Ώλαγλσζηήξην, αίζνπζα Καιιηηερληθψλ καζεκάησλ, αίζνπζα 

Μνπζηθήο, αίζνπζα Φπζηθήο, Βξγαζηήξην Δ/Τ, αίζνπζα Βζηηαηνξίνπ θαη  

 αθνχ δηνξίζηεθαλ πξόζζεηνη δάζθαινη θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ άξρηζε ε 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ώπφ ην θαινθαίξη ηνπ 1999 σο δάζθαινο θαη  κέινο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ 

παξαθνινχζεζα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ απ‟ ηε ζπκβαηηθή ηνπ κνξθή ζ‟ απηή ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ:  

 έγηλαλ ζπλαληήζεηο, ζπλεδξηάζεηο, ζπλεξγαζίεο κεηαμχ δεκνηηθψλ αξρψλ, εθπαηδεπηηθψλ 

θνξέσλ θαη γνλέσλ αθελφο θαη θιηκαθίσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ αθεηέξνπ γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνεηνηκαζίαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 παξεκβάζεηο ζηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο γηα δηακφξθσζε επηπιένλ αηζνπζψλ εηδηθήο ή γεληθήο 

ρξήζεο κε ηελ αλάινγε αηζζεηηθή ηνπο αλαβάζκηζε  

 πξφζζεηνο εμνπιηζκόο, εθζπγρξνληζηηθφ ηεο ζρνιηθήο ιεηηνπξγίαο: ειεθηξνληθφ, 

εξγαζηεξηαθφ, επίπισζεο, ζίηηζεο, θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ κε λέα βηβιία  

 ηξνπνπνίεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε πξνζζήθε λέσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: 

Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Μνπζηθνθηλεηηθήο Ώγσγήο, Θεαηξηθήο Ώγσγήο, Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζε βειηησκέλεο πιένλ ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

ην Πηινηηθφ Οινήκεξν 5
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώξγνπο «Ααλαφο» κε νξγαληθφηεηα 12/ζεζίνπ θαη 

ιεηηνπξγία 11/ζεζίνπ απαζρνιήζεθε θαη‟ έηνο ππεξδηπιάζηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ απ‟ απηφλ πνπ απαηηνχληαλ 

κε ηελ πξνγελέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ σο ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ. 

 

 Σν ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 απαζρνιήζεθαλ 27 εθπαηδεπηηθνί.  

  Σν ζρνιηθφ έηνο 2000-2001 απαζρνιήζεθαλ 27 εθπαηδεπηηθνί. 

  Σν ζρνιηθφ έηνο 2001-2002 απαζρνιήζεθαλ 27 εθπαηδεπηηθνί. 

  Σν ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 απαζρνιήζεθαλ 27 εθπαηδεπηηθνί. 

 

Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο (2002-2003) ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ απνηειείηαη απφ ηνπο 

παξαθάησ εθπαηδεπηηθνχο:  

 

Γηεπζπληήο: Γαβξήινο σηήξηνο 

Τπνδ/ληήο: ΐνχξδνπιαο Κσλ/λνο  

Γάζθαινη: Ααζθαιφπνπινο Βπάγγεινο, Θενδψξνπ Γσή, Καβαζά Βπγελία, Καγηνχιε Ώγγειηθή, Καξαγηάλλε 

σηεξία, Κνλνκάξα Βιέλε, Κνπηξνπθίλε νθία, Κπκπνπξνπνχινπ Παλαγνχια, Κψλζηαο Αεκήηξηνο, Μειέηε 

Ώηθαηεξίλε, Μπιάηζνπ Παλαγνχια, Νηθνιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Σδίλεο Γεψξγηνο, Σζεθέ Βιέλε, Παζζά 

Βπαγγειία θαη Πξεζβέινπ Μαξία 

Γαθείξε Παλαγηψηα [Αγγιηθήο Γιώζζαο],  

Μεξκίγθεο Υξίζηνο [Γπκλαζηηθήο] θαη   

πειηφπνπινο  Παλαγηψηεο [Μνπζηθήο].  

 

ηα πξόζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα δηδάζθνπλ:  

Οιπκπηαθή Δθπαίδεπζε ε Ώξγέληνπ Μαξία,  

Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή ε Κνπηξνχιε Οπξαλία,  

Θεαηξηθή Αγσγή ε Νάζαηλα Μαξίλα,  

Ζιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο ε ππξνπνχινπ Εσάλλα,  

Παξαδνζηαθνύο Υνξνύο ε Γξεγνξίνπ Εσάλλα θαη  

Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε [πηγθ πνλγθ] ε Κνπηζνχθνπ Βιέλε. 

 

 

Σν πηινηηθφ πξφγξακκα απεπζπλφηαλ θαη απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζ‟ φιε 

ηελ εκεξήζηα δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ [08.00- 15.50].  

Ώπφ ηελ έλαξμε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 2003 θνίηεζαλ ζε ηάμεηο θαη 

ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ νη παξαθάησ καζεηέο σο εμήο: 

 

ΣΏΞΒΕ- ΣΜΔΜΏΣΏ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ΄ 29 32 32 30 

ΐ΄ 35 31 33 30 
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Γ΄ 17 33 32 30 

Α΄ 30 17 32 30 

Β΄ 38 35 16 34 

Σ΄ 38 35 32 17 

ΤΝΟΛΟ 187 183 177 171 

 

 

4. ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
 

Σν πηινηηθφ πξφγξακκα «νινήκεξν ζρνιείν» πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

θαζψο θαη λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηόηεηεο φπσο: Γεύκα-Υαιάξσζε [Δπηθνηλσληαθέο & 

Κνηλσληθέο ρέζεηο], ηε Μειέηε –Πξνεηνηκαζία [γηα ηελ επφκελε κέξα], ηε δηδαζθαιία Πιεξνθνξηθήο 

[ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ], ηε Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή, ηε Θεαηξηθή Αγσγή, ηηο Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

[πηγθ πνλγθ], ηνπο Παξαδνζηαθνύο Υνξνύο, πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ζπκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, δηδαθηηθέο επηζθέςεηο θιπ. 

 

Με ηα λέα δεδνκέλα ινηπόλ 

Α) νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ έδσζαλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ εζληθώλ επεηείσλ, 

ζξεζθεπηηθώλ ενξηώλ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ θεζηηβάι παηδηθνύ θαη λεαληθνύ ζεάηξνπ ηνπ δήκνπ Αξγνπο: 

 30 Μαïνπ 2001 κε ηα έξγα: ΄ 

o  «Ζ πξνζεπρή ηνπ Νηθεθόξνπ Βξεηηάθνπ»  

o «Ο θπθιαδηθόο πνιηηηζκόο» 

 17 Ματνπ 2002 κε ηα έξγα:  

o «Ο ρνξόο ησλ ρξσκάησλ» θαη  

o «Σα είδε ηνπ ζεάηξνπ» 

 Απξίιηνο 2003 

o νη καζεηέο ησλ κηθξώλ ηάμεσλ παξνπζίαζαλ ην κνπζηθνθηλεηηθό δξώκελν «Μηα βξαδηά κε 

ηελ θπξία Μνπζηθή» θαη 

o ησλ κεγάισλ ηάμεσλ ην ζεαηξηθό δξώκελν «Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο: κύζνη θαη ηζηνξία», 

απνζπώληαο θνιαθεπηηθά ζρόιηα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ από ην δήκαξρν ηεο πόιεο καο, 
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εθπξνζώπνπο θνξέσλ ηεο πόιεο θαη πιήζνο θόζκνπ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηηο παξαζηάζεηο ζην δεκνηηθό 

καο ζέαηξν. 

 

Β) Γηα πξώηε θνξά θέηνο (Μάηνο 2003) δηνξγαλώζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε: 

 ηνπξλνπά πηλγθ – πνλγθ ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην Αξγνπο κεηαμύ ησλ καζεηώλ όισλ ησλ ηάμεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ κε αζινζέηεζε κεηαιιίσλ θαη θππέιισλ από ην δήκν Αξγνπο  θαη  

 παξνπζίαζε όισλ ησλ Οιπκπηαθώλ Αγσληζκάησλ γηα ηελ νπνία πξνεγήζεθε ζπλεξγαζία σο πξνο ηελ 

πξνκήζεηα ζηνιώλ θαη αζιεηηθνύ πιηθνύ είηε κε ηνπηθνύο ζπιιόγνπο είηε κε αζιεηηθέο 

νκνζπνλδίεο επηηπγράλνληαο έηζη ηελ πξνβνιή ηνπ ηδηαίηεξνπ ηύπνπ θαη έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ 

Έγηλε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα «Σα λέα ηεο Αξγνιίδαο» θαη πξνβνιή ηεο εθδήισζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ από 

ην ξαδηνθσληθό ζηαζκό «Αληέλα Πεινπνλλήζνπ». 

ηνλ Αζιεηηθό ηνκέα επίζεο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηελ θαηάθηεζε από ηηο δύν νκάδεο ράληκπνι ηνπ 

ζρνιείνπ, αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ, ηεο πξώηεο ζέζεο ζηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο ηνπ λνκνύ Αξγνιίδνο. 

 

Γ) Πξαγκαηνπνηήζεθαλ  εηήζηεο εθδειώζεηο (θάζε Ηνύλην) κε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, ηξαγνύδηα θαη εθζέζεηο 

δσγξαθηθήο  ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

ηελ εθδήισζε κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηνλ Ινύλην ηνπ 2003, έγηλε παξνπζίαζε παξαδνζηαθώλ 

ηξαγνπδηώλ από νξρήζηξα καζεηώλ καο  θαη έηπρε δεκνζίεπζεο ζηελ εθεκεξία «Σα λέα ηεο Αξγνιίδαο». 

Γ) Γηεξεπλήζεθε ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπκβνιή ησλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζην 

άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία: 

  Η επηκέιεηα θαη εθηύπσζε ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ αθηζώλ θαη ησλ πξνζθιήζεσλ γηα όιεο ηηο 

εθδειώζεηο έγηλε ζην εξγαζηήξην Η/Τ ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 Οη απόςεηο ησλ καζεηώλ καο γηα ην Οινήκεξν ρνιείν ηνπο πεξηέρνληαη θαη ζηελ εθεκεξίδα πνπ 

ηύπσζαλ θαη δηέλεηκαλ θέηνο. 

 Γηα ηε ζπκκεηνρή θαη παξνπζία ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηεκεξίδα Γηάδνζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ ησλ 

28 Πηινηηθώλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ, πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ην Μάξηην ηνπ 
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2003 ζηελ Αζήλα, έγηλε αλαθνξά θαη πξνβνιή νιηγόιεπησλ ζηηγκηόηππσλ από ηνλ ηνπηθό ηειενπηηθό 

ζηαζκό DRTV. 

Δ) Με ηε κέζνδν project , εξγάζηεθαλ νη ηάμεηο Α΄, Γ΄ θαη Δ΄ θαη παξνπζίαζαλ ζε ζρνιηθή εθδήισζε 

αληίζηνηρα ηηο εξγαζίεο «Ζ Φύζε θαη ην Νεξό», ηε καζεηηθή εθεκεξίδα «Η ρεδία» θαη ηνλ ηνπξηζηηθό νδεγό 

ηνπ Άξγνπο. 

Σ) Τινπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζέκαηα: 

 Ζ ειηά θαη ην ειαηόιαδν 

 Αλαθαιύπησ ηε γεηηνληά κνπ 

 Ζ ιατθή αγνξά ηνπ Αξγνπο 

 Σν πνηάκη κνπ ν Δξαζίλνο 

 Δπαγγέικαηα πνπ ράλνληαη 

 Ζ Γ΄ Δζληθή πλέιεπζε ηνπο Αξγνπο 

 Σα παηρλίδηα ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο κνπ άιινηε ζηε γεηηνληά κνπ 

 Μαζαίλσ θαη βηώλσ ηε γεύζε θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο 

 Ζ νκόλνηα θαη ε δηρόλνηα ησλ Διιήλσλ θαηά ηνλ 20
ν
 αηώλα. 

Γ) Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηνπηθώλ 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ζε ιανγξαθηθά κνπζεία θιπ.  

Έγηλε δεληξνθύηεπζε ηελ 21
ε
 Μαξηίνπ 2001 ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο κε 

ζέκα «Σν δάζνο ηνπ 2000 θαη ν άλζξσπνο» ζε έθηαζε ηνπ ιφθνπ ηνπ Ώξγνπο «ΏΠΕΑΏ» πνπ θάεθε ην1999.  

 

 χληνκα πξνβιέπεηαη λα αλεγεξζεί ε λέα πηέξπγα ηνπ δηδαθηεξίνπ, ε νπνία ζα δηαζέηεη  εθηφο απφ ηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη κηα αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ, ρψξν Βζηηαηνξίνπ, αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο θαη 

αίζνπζα Μνπζηθήο θαη Βηθαζηηθψλ, ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο θαη πην ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ» 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ - ΚΔΦΔΗ 

Σν 1984 έγηλε ε αλέγεξζε ηνπ δηδαθηεξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ζήκεξα ην 5ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώξγνπο θαη 

ιεηηνχξγεζε σο 8/ζέζην ζρνιείν. Ώπφ ην 1998 ην 5ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώξγνπο έρεη πξναρζεί ζε 12/ζέζην θαη 

ιεηηνπξγεί σο 11/ζέζην.  

Ώπφ ην επηέκβξε ηνπ 1999 ην 5ν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώξγνπο εθαξκφδεη ην πηινηηθφ [θαη απφ θέηνο 

πεηξακαηηθφ] πξφγξακκα "ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ" έρνληαο ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ. 
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 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αξρηθά έγηλαλ νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ θηηξηαθά νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο. Έγηλε λέα δηαξξχζκηζε θαη 

δηακνξθψζεθαλ λέεο αίζνπζεο φπσο: ΐηβιηνζήθε- Ώλαγλσζηήξην, αίζνπζα Καιιηηερληθψλ καζεκάησλ, αίζνπζα 

Μνπζηθήο, αίζνπζα Φπζηθήο, αίζνπζα εζηηαηνξίνπ, αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο θιπ. Παξάιιεια πξνζηέζεθε κηα 

αθφκε αίζνπζα απφ ηνλ ΟΚ γηα ηελ εζηίαζε ησλ καζεηψλ. Δ αλάγθε εμεχξεζεο ρψξσλ καζήκαηνο έζεζε, 

δπζηπρψο βέβαηα, ζε δεχηεξε κνίξα ηελ χπαξμε αίζνπζαο-γξαθείσλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ άξρηζαλ λα 

ζπγθεληξψλνληαη θαη λα παξακέλνπλ ζην πιαηφ ηνπ 1νπ νξφθνπ ήδε απφ ηελ νξγαληθή πξναγσγή ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ζπλερίδνπλ κέρξη ζήκεξα, θαη άιισλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. Οη παξεκβάζεηο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηελ 

αλαθαίληζε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, αηζνπζψλ θαη κε, γηα ηελ επράξηζηε, ιεηηνπξγηθή θαη παηδαγσγηθά 

σθέιηκε παξακνλή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

 ηε ζπλέρεηα εμνπιίζηεθε ην ζρνιείν ζπλνιηθά θαη θαηά αίζνπζα κε θαηάιιεια έπηπια θαη ζθεχε, 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηειενξάζεηο, βίληεν, επηδηαζθφπηα, ξαδηνθαζεηφθσλα, κνπζηθά φξγαλα, φξγαλα 

θπζηθήο θαη ρεκείαο. 

 Βληνχηνηο είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λένη πξφζζεηνη ρψξνη πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ πιήξσο 

αλάγθεο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ησλ καζεηψλ. 

Πξνβιέπεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ λα αλεγεξζεί λέα πηέξπγα ηνπ δηδαθηεξίνπ, ε νπνία ζα δηαζέηεη  εθηφο απφ ηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη κηα αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ρψξν εζηηαηνξίνπ, αίζνπζα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη αίζνπζα κνπζηθήο θαη εηθαζηηθψλ, ψζηε νη ππάξρνληεο παξεκθεξείο ρψξνη λα δηαηεζνχλ γηα 

άιιεο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο. Βπεηδή φκσο ην έξγν απηφ ήδε θαζπζηεξεί, πξνηείλεηαη λα πξνσζεζεί ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πνπ επζχλνληαη [ ΟΣΏ, ΟΚ θιπ] κε παξέκβαζε ηνπ Π. Ε. θαη 

απαίηεζε γηα άκεζε πινπνίεζε.  

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ απαξηίδεηαη απφ:  

α. δαζθάινπο γεληθψλ καζεκάησλ θαη εηδηθνηήησλ κε νξγαληθή ζέζε  

β. κε απφζπαζε απφ άιια ζρνιεία  

γ. αλαπιεξσηέο θαη  

δ. σξνκηζζίνπο γηα ζπγθεθξηκέλα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε άιιν 

ηξφπν. Γηα ηελ πξφζιεςε φκσο ησλ ηειεπηαίσλ πξνβιέπνληαη θαη απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο ρξνλνβφξεο πνπ κε 

εμαίξεζε ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά εκπνδίδνπλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απφ ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ.  

Γηα λα είλαη απνδνηηθφ ην δηδαθηηθφ έξγν φισλ θαη αξκνληθή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκηλάξηα θαη ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ζρνιείνπ, έγηλαλ ελεκεξψζεηο θαη δφζεθαλ νδεγίεο κε ηελ επζχλε θαη θαζνδήγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ θαη κε ηε ζπκβνιή θαη ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ηεο πεξηθέξεηάο καο θαη ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ησλ λέσλ κειψλ ηνπ ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

ππέξβαζε δπζθνιηψλ. Μεηνλέθηεκα γηα ην παξερφκελν [κε πνην ρξνληθφ νξίδνληα; ] επηκνξθσηηθφ έξγν 

ζεσξείηαη ε κεηαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο άιια θαη απφ άιια ζρνιεία θαη' έηνο. Υξεηάδεηαη πην ζηαζεξή 

βαζηθή ζχλζεζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζπλερή επηκφξθσζε αιιά θαη παξνρή θηλήηξσλ [ σξαξίνπ, 

πξφζζεηεο κνξηνδφηεζεο, ρνξήγεζεο επηδφκαηνο θιπ]  γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ. 

Βπεηδή ε παξακνλή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν εθηείλεηαη κέρξη ηηο 15.50 ππνρξεσηηθά γηα φινπο, ην 

βαζηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ πεξαηψλεηαη ζηελ πξσηλή δψλε θαη αθνινπζνχλ ηα πξφζζεηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε θχζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο, μεθνπξάδνπλ, 
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ςπραγσγνχλ, κνξθψλνπλ ρσξίο θαηαλαγθαζκφ θαη αλαπηχζζνπλ νιφπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηα. Σν σξάξην 

ιεηηνπξγίαο βέβαηα ππεξβαίλνληαο ην εξγαζηαθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπζθνιεχεη ηελ εχξεζε θνηλνχ γηα 

φινπο ρξφλνπ γηα ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Μέρξη ηψξα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 

θνξά εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαη' αλάγθε θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, γηα 

λα κελ ππάξμεη απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ. Σν γεγνλφο απηφ επηδεηθλχεη ην πλεχκα ζπλέπεηαο θαη πξνζπάζεηαο 

αληαπφθξηζεο ησλ εθπ/θψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαηαδεηθλχεη θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηδηαίηεξεο ππεξεζηαθήο ηνπο κεηαρείξηζεο -ζρέζεο.  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πινπνηείηαη πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα ηνπ ζπκβαηηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά θαη λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε ζεαηξηθή αγσγή, νη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο [πηγθ πνλγθ], νη παξαδνζηαθνί ρνξνί,- γηα φιεο ηηο ηάμεηο- ε δηδαζθαιία ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ [Γ΄-Σ΄], ε κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή [Ώ΄ ΐ΄], πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, πξνγξάκκαηα 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θιπ. Καηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά πεηξακαηηθά δηδάζθεηαη ιατθή 

παξάδνζε- παξακχζη [Ώ΄ ΐ΄ Γ΄] θαη ηνπηθή ηζηνξία [Α΄ Β΄ Σ΄], καζήκαηα πνπ ηθαλνπνίεζαλ αληίζηνηρεο 

παηδαγσγηθέο αλάγθεο αιιά θαη επηζπκίεο εθπ/θψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ. ' απηά λα πξνζζέζνπκε θαη ην Γεχκα 

κε δηάζεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη ηελ θαζεκεξηλή Μειέηε- 

Πξνεηνηκαζία θαηά ηκήκα [ζε ηδηαίηεξα δειαδή θαηάιιειεο ζπλζήθεο κε εηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ]. Δ 

Μειέηε- Πξνεηνηκαζία, επαξθήο γηα ηηο Ώ΄ ΐ΄ Γ΄ Α΄ ηάμεηο, ρξεηάδεηαη γηα ηηο Β΄ Σ΄ λα ζπλδπαζηεί κε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ: α) θεηκέλσλ ζηε Γιψζζα γηα λα γίλεηαη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζην πεξηερφκελφ ηνπο θαη β) 

θεθαιαίσλ δηδαθηέαο χιεο ζηα Μαζεκαηηθά γηα θαιχηεξε εκπέδσζε. 

Δ δηάξζξσζε θαη θπξίσο ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

εμππεξεηεί πξφζζεηα έλα βαζηθφ ζθνπφ- αίηεκα , ην άλνηγκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, 

απνθνκίδνληαο πνιιαπιά νθέιε γηα θάζε καζεηή θαη ζπλνιηθά, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή πξφθεηηαη κειινληηθά. Αξαζηεξηφηεηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο είηε απφ ην ίδην ην ζρνιείν ζην δηθφ ηνπ ή άιιν ρψξν είηε απφ άιιν ηνπηθφ θνξέα [Αήκν, 

πιιφγνπο θιπ]. Ώλαιχνληαο ην δεδνκέλν απηφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πνηθίιε, ζπλερήο θαη θαιή ηνπ 

παξνπζία ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρεη ζρέζε κε ηελ χπαξμε αληίζηνηρνπ εηδηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ή θαη ηελ ελεξγνπνίεζε φζσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαζέηνπλ ζρεηηθφ θπζηθφ ηάιαλην ή γλψζεηο θαη ηε θχζε αξθεηψλ 

λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν θαη πξνζθέξνληαη γηα ηελ παξνπζίαζε θαη πξνβνιή 

ηνπο ή γηα ηελ παξάπιεπξε ζηήξημε άιινπ πεξηερνκέλνπ εθδειψζεσλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο πξνζδνθίεο αιιά 

θαη θηλεηνπνηεί θάζε θνξά γνλείο, θνξείο θαη απιφ θφζκν ηνπ ηφπνπ καο. 

 

 Γαβξήινο σηήξηνο 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ «Ο 

ΟΜΖΡΟ» 5ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 Σν 5ν Αεκνηηθφ ρνιείν Γαιαηζίνπ ηδξύζεθε ην 1965. ηελ αξρή ζηεγαδφηαλ ζε θηίξην επί ηεο νδνχ 

Δξνδφηνπ. Σν 1974 ζπζηεγαδφηαλ κε ην 10
ν
-11

ν
 Α.. Γαιαηζίνπ θαη ην 25

ν
 Α.. Ώζελψλ επί ησλ νδψλ 

Παλδνζίαο & Σξάιιεσλ. Σν 1982 απαιινηξηψζεθε νηθφπεδν εθηάζεσο 7.615 η.κ. επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ 

Χξσπνχ θαη Οξθαλίδνπ 101, ζην Γαιάηζη, ζην νπνίν ην 1990 αλεγέξζεθε ην ζεκεξηλφ δηδαθηήξην ηνπ 5
νπ

 

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Γαιαηζίνπ. 

 Σν 1990-91 ιεηηνχξγεζε ζπζηεγαδφκελν κε ην 11
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Γαιαηζίνπ, ην νπνίν ην 

επηέκβξην ηνπ 1995 κεηαζηεγάζηεθε ζε δηθφ ηνπ θηίξην επί ηεο νδνχ Φαχλνπ. 

Ώπφ ην 1999 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο „‟ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ‟‟ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

„‟ΠΕΛΟΣΕΚΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 28 ΟΛΟΔΜΒΡΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ‟‟ ηνπ Γ‟ Κ.Π.. /ΒΠΒΏΒΚ-εθαξκνγή πξάμεο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ. 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην θηίξην έγηλαλ παξεκβάζεηο θαη δεκηνπξγήζεθαλ λένη ρψξνη φπσο: 

Αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο, Αίζνπζα Καιιηηερληθώλ, Αίζνπζα Μνπζηθήο. Υώξνη γηα ην γεύκα ησλ καζεηψλ 

(θνπδίλα κε ςπγεία θαη θνπξλάθηα – ηξαπεδαξία, κε βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ δχν ηξαπεδνθφκεο). 

Οη Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο εμνπιίζηεθαλ κε ηειεφξαζε, βίληεν, επηδηαζθφπηα, βηβιηνζήθε, ζπξηαξηέξεο θαη 

θαλαπέδεο γηα ηελ μεθνχξαζε ησλ καζεηψλ. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ε νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ σο „‟πηινηηθνχ νινήκεξνπ‟‟ κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2002-03. 

Βπσλπκία ρνιείνπ 
Οξγαληθφηεηα 

ρνιείνπ 
Ώξηζκφο Βθπαηδεπηηθψλ 

5
ν
 ΠΕΛΟΣΕΚΟ 

ΟΛΟΔΜΒΡΟ 

ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΥΟΛΒΕΟ 

ΓΏΛΏΣΕΟΤ 

12/ζέζην 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

31 33 31 32 
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Καηά ην ζρνι. έηνο 2002-2003 ππεξέηεζαλ ζην ζρνιείν καο νλνκαζηηθά νη παξαθάησ εθπαηδεπηηθνί: 

Δθπαηδεπηηθνί: Νχρηεο ΐαζίιεηνο Α/ληήο ηνπ ζρνιείνπ, θαιηζνγηάλλεεο Κσλ/λνο Τπνδ/ληήο, 

Γεσξγαθνπνχινπ ΐαζηιηθή, θαξηζίιαο σηήξηνο, Αάιια Σξηαληαθπιιηά, Ώηθαηεξίλε Γξακκαηηθή, Καηζνχιε 

Κπξηαθή, Κνπξήο Βπζηάζηνο, Γεηνχδε Μαξία, Ανπξίδαο Αεκήηξηνο, Κνπθνχδα Μαξία, Βιεπζεξίνπ Βκκαλνπήι, 

Σέξπνπ Βιέλε, Σάηζεο Αεκήηξηνο, Νηάθνο Εσάλλεο, Ώπνζηνιίδεο Θσκάο, Μίηζεο Παλαγηψηεο, Καινθαίξε 

Βιέλε, Γηαλληθνπνχινπ Παλαγηψηα, Πνχινο Αεκήηξηνο, ΐειέληδα Ώγγειηθή. ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΒ: Καξπνληίλε 

Βηξήλε [Ώγγιηθψλ], Αεκήηξνπια Ώζελά [Φπζηθήο Ώγσγήο] Οηθνλφκνπ σηεξία [Μνπζηθήο].  

πκπιήξσζε Χξαξίνπ: Φπρνγηνχ Ώθξηβή [Ώγγιηθψλ], Φάζζαξεο Ώλδξέαο [Ώγγιηθψλ].  

Χξνκίζζηνη: Παηεξάθε Βπαγγειία [αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο], Μπαξνχλε Φσηνχια [Θεαηξηθή 

Ώγσγή], Μπηηζαθάθε Μαξία [Θεαηξηθή Ώγσγή], Μάθε νθία [Παξαδνζηαθνί ρνξνί], Γνπξειίδεο πκεψλ 

[πιεξνθνξηθή]. Οιπκπηαθήο Παηδείαο: Κνπηζνχθνο Νηθφιανο. 

Ώπφ ην 1999, έηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 2003 ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ καο θαηά ηάμε θαη ηκήκαηα παξνπζίαδε ηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

ΣΜΔΜΏΣΏ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 46 48 45 48 

ΐ 40 50 42 49 

Γ 45 37 44 44 

Α 44 43 37 47 

Β 38 49 40 39 

Σ 43 39 48 44 

ΤΝΟΛΟ 256 266 256 271 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠ/ΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ην Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν ην πεξηερφκελν ηνπ ζπκβαηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

αλαβαζκίδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηα νπνία γνλείο θαη καζεηέο έρνπλ εθθξάζεη 

ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ θάλεη πξφηαζε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζ‟ απηφ. Έηζη απφ ην 1999 κέρξη θαη ηνλ Ενχλην ηνπ 

2003 ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ ζην ζρνιείν καο είλαη ηα εμήο: 

Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Ώγσγή, Παξαδνζηαθνί ρνξνί, Ώζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο – Οιπκπηαθή παηδεία 

[2002-2003], Μνπζηθή – Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή, Βηθαζηηθά, Ώγγιηθά ζε επίπεδα θαη Ώγγιηθά ζηε Γ‟ ηάμε 

[πξνθαηαξθηηθά ην 2002-2003] Μπζνινγία-Παξακχζη [1999-2000] Μειέηε πξνεηνηκαζία θαη Πεξηβαιινληηθή 

Ώγσγή [1999-2000]. 

Δ δεκηνπξγία ησλ πξφζζεησλ ρψξσλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από ηνπο 

καζεηέο καο ην λέν πλεύκα πνπ πεγάδεη από ην πξόγξακκα ηνπ νινεκέξνπ ζρνιείνπ, ε λέα δηάηαμε ησλ 

ζξαλίσλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη νη λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο [νκαδνζπλεξγαηηθή-

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε –κέζνδνο project] πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ζήκεξα 

έθεξαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά – Πξόγξακκα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο 

κε θαζεκεξηλή αμηνιόγεζε. Δκεξίδα γηα ηελ θαιή δηαηξνθή 2000-2001. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο: 

Δθδήισζε γηα ην παηδηθό βηβιίν: νκηιήηξηα ε ινγνηέρλεο Γαιάηεηα Γξεγνξηάδνπ – νπξέιε – Έθζεζε 

βηβιίνπ. 

Δνξηαζκόο 28
εο

 Οθησβξίνπ θαη 17εο Ννεκβξίνπ κε παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ απφ αγσληζηέο ηνπ 
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40‟ θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ – Έθζεζε όπισλ θαη αληηθεηκέλσλ ηεο επνρήο. 

Δπηκνξθσηηθό ζεκηλάξην Αγσγήο πγείαο- Πξώησλ Βνεζεηώλ. Πξνγξακκαηίζηεθε κάζεκα 

θηιαλαγλσζίαο ζε σξηαία βάζε [Γ‟ θαη Α‟ ηάμε]. Ώμηνιφγεζε κε αλάινγν έληππν. 2001-2002 Δθδήισζε γηα ηα 

λαξθσηηθά ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γνλέσλ νκηιεηήο ν δεκνζηνγξάθνο θνο Σζαξνχραο. Δπηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα ησλ εθπ/θώλ ζηνπο Ζιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο. Δθδήισζε γηα ηελ εκέξα „‟Υσξίο απηνθίλεην‟‟ 

πλεξγαζία κε ην Αήκν Γαιαηζίνπ. Δθζέζεηο δσγξαθηθήο κε έξγα καζεηώλ – Υεηξνηερλία – 

Υξηζηνπγελληάηηθεο θάξηαο – ant graffiti – δσγξαθηθή ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Σν 2002-2003 Βθπνλήζεθαλ:  

Έλα πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Σν ζρνιείν πνπ δσ θαη ην ζρνιείν πνπ ζα 

ήζεια λα δσ».  

Πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο κε ζέκα: „‟Ο ήιηνο ν Έιιελαο‟‟ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε 

θαζεγήηξηα θα Φξαγθηά κίιεζε γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ παξαηεηακέλε έθζεζε ζηνλ ήιην – κειάλσκα.  

Πξόγξακκα UNESCO – πλεξγαδφκελα ζρνιεία «Ζ ιέμε ρνιείν ζηηο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ».  

Δθδειώζεηο κε ηελ Αλαβίσζε Δζίκσλ [Υξηζηνχγελλα – αξραίν ειιεληθφ δέληξν Βηξεζηψλε, ζχγθξηζε 

Ώτ ΐαζίιε – Santa Claus. Ώπφθξηεο: Κνπδνπλάηνη, Υειηδνλίζκαηα, ΐιάρηθνο γάκνο – αιεπξψκαηα, 

κνπηδνπξψκαηα – Πάζρα Λαδαξάθηα.  

Μνπζηθά θάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ, Άλνημεο, Πάζρα, Καινθαηξηνχ θαη Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή.  

Θεαηξηθά δξώκελα – Παξαζηάζεηο [Βηξήλε ηνπ Ώξηζηνθάλε θαη ν „‟κηθξφο πξίγθηπαο‟‟]  

Παληνκίκα Δηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε δηάθνξεο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ.  

Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηώλ. Πξφγξακκα αλαδήηεζεο θαη ζχλζεζεο εηθφλαο θαη έξεπλαο „‟Σα Μάξκαξα 

ηνπ Παξζελώλα‟‟ –  

Οκαδνζπλεξγαηηθέο – Γηαζεκαηηθέο Πξνζεγγίζεηο.  

ρνιηθό Μνπζείν [Εζηνξίαο Α‟ Σάμεσο] –  

Σα θπηά θαη ηα δώα ηεο Διιάδαο [Βκείο θαη ν θφζκνο Α‟ ηάμε]. 

ην πιαίζην ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα γηα πξψηε θνξά δηδάρηεθε ζε 

πξνθαηαξθηηθφ επίπεδν ε Ώγγιηθή Γιψζζα ζηελ Σξίηε ηάμε. 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ – ΥΟΛΗΑ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 Ώπφ ηε κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θάλεθαλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία. 

 Σν πηινηηθφ νινήκεξν κε ηηο θαηλνηόκεο δξάζεηο ηνπ, ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηνπο πςεινύο 

παηδαγσγηθνύο θαη θνηλσληθνύο ηνπ ζηόρνπο άιιαμε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ «ηππηθνχ ζρνιείνπ». Με 

ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή αηκόζθαηξα εμαζθαιίδεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε θηλήηξσλ κάζεζεο, ηελ επράξηζηε 

παξακνλή ζην ζρνιείν, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. 

 Έλα ηέηνην ζρνιείν «θίλεζεο θαη δξάζεο» έρεη αλάγθε πξφζζεησλ ρψξσλ θαη ππνδνκψλ. 

Δ θηηξηαθή ππνδνκή ζήκεξα θαη ν εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ [επνπηηθά κέζα – Δ/Τ – πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ζίηηζεο καζεηψλ] αληαπνθξίλνληαη θαηά έλα κέξνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επεηδή 

κηιάκε πάληα κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζην κέιινλ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα γίλνπλ θαη πεξηζζφηεξα κε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Ο.Σ.Ώ. ηνπ ΤΠΒΠΘ θαη ηνπ Ο..Κ.  Υξεηάδεηαη εξγαζηήξην ζεαηξηθήο αγσγήο – ζεαηξηθνύ 

παηρληδηνύ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα βησκαηηθή έθθξαζε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 
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εμνηθείσζή ηνπ κε ηηο ηέρλεο.  Αίζνπζα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιώζζαο φπσο θαη Γπκλαζηήξην θαηάιιεια 

εμνπιηζκέλν γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σν πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ είλαη επαξθέο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Υξεηάδεηαη όκσο δηαξθήο επηκόξθσζε κε ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ. 

Πξνηείλνπκε ζηελ αξρή ηνπ έηνπο κηα εηζαγσγηθή θάζε γηα ηνπο σξνκίζζηνπο θαη ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Μεηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ επηκόξθσζε ζε ζεκαηηθνύο άμνλεο πνπ ζα 

πξνηείλνληαη από ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζα επεμεξγάδεηαη ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ. 

 Σν πξφγξακκα γίλεηαη ειθπζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ κε ηελ πξνζζήθε ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

δελ αθήλεη όκσο πεξηζώξηα γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπ/ζεο θαη Αγσγήο Τγείαο.  Γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαη θαη λέεο κέζνδνη πξνζέγγηζεο – λέα βηβιία – δηαζεκαηηθέο θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα κπεζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ησλ επηκνξθώζεσλ. 

 Θα πξέπεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη δελ ρξεηάδνληαη πνιινί σξνκίζζηνη γηα ην ίδην αληηθείκελν θαη όηη ε 

ελαιιαγή πνιιώλ εθπ/θώλ ζηελ ηάμε θαζηζηά δύζθνιε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο. 

Δ δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθώλ γίλεηαη ζε επίπεδα, ρξεηάδεηαη φκσο αιιαγή βηβιίσλ θαη πιήξεο θάιπςε 

ψζηε λα κελ θαηαθεχγνπλ νη γνλείο ζε θξνληηζηήξηα. 

Τπάξρεη πξνβιεκαηηζκόο γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθφηεηα, ην σξάξην θαη ηελ πξνεηνηκαζία. 

 Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, ε έκπλεπζε, ε ζπιινγηθφηεηα, ε ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ, απηφ πνπ ιέκε 

άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη κηα πην ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία [κέζνδνο Project] κπνξνχλ λα 

εμαιείςνπλ πνιιά αξλεηηθά θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ φιε πξνζπάζεηα ψζηε θάζε ρξφλν λα γηλφκαζηε θαη 

θαιχηεξνη. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 Παξά ηηο αδπλακίεο ην πξφγξακκα έγηλε απνδεθηφ απφ πνιινχο γνλείο. Σα παηδηά ην βξίζθνπλ 

ειθπζηηθφ θη ελδηαθέξνλ. Δ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηαζθεπέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηα γεκίδεη ραξά θη 

ελζνπζηαζκφ.  

Δ ζπλεξγαζία ησλ εθπ/θψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο γηα ηελ θάιπςε θελψλ θαη αδπλακηψλ. 

Ώθνχ φινη ζέινπκε έλα ζχγρξνλν ζρνιείν, δεκνθξαηηθφ αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, έλα εξγαζηήξη κάζεζεο θαη 

πνιηηηζκνχ, νθείινπκε κε ηε ζπκβνιή καο λα ην θάλνπκε θαιχηεξν. 

 

 Βαζίιεηνο Νύρηεο 

 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΔΤΡΗΠΗΓΖ» 7ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Σν θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ην 7
ν
 Α.. Πεξάκαηνο ρηίζηεθε ην 1954. Βίλαη ην πξψην ζρνιηθφ θηίξην πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ζην Πέξακα. Σν ζρέδηφ ηνπ είλαη ειβεηηθφ. 

Σν νηθφπεδν παξαρσξήζεθε δσξεάλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αηαρεηξίζεσο Βθθιεζηαζηηθήο Πεξηνπζίαο 

(Ο.Α.Β.Π). Οη πξψηεο δαπάλεο γηα ηελ αλέγεξζή ηνπ έγηλαλ απφ ηελ πξναηξεηηθή εηζθνξά ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Πεξάκαηνο. ηελ αξρή θηίζηεθαλ νη ηέζζεξηο αίζνπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη άιιεο δχν.  

Λεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 1955 σο 1
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο θαη ζπγθέληξσζε φια ηα 

παηδηά ηεο πεξηνρήο. Βίρε θηάζεη λα έρεη 880 καζεηέο θαη 15 δαζθάινπο. ην θηίξην απηφ ζηεγάζηεθε ηα 1
ν
 Αεκ. 

ρνιείν κέρξη ην 1979, νπφηε θαη κεηαθέξζεθε ζην λέν θηίξην πνπ αλνηθνδνκήζεθε ζην ίδην νηθφπεδν. ηνλ ίδην 

ρψξν ζπζηεγάδεηαη θαη ην Βηδηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο.  

Ώπφ ην 1979 κέρξη ην 1984 νη αίζνπζέο ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην 1
ν
 θαη 5

ν
 Νεπηαγσγείν 

Πεξάκαηνο. Ώπφ ηελ 1
ε
 Ώπξηιίνπ 1985 ζην θηίξην ζηεγάδεηαη πιένλ ην 7

ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο κε 

νξγαληθφηεηα 6/ζεζίνπ. 

Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000, ην 7
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο καδί κε ην 1

ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν 

Πεξάκαηνο επηιέρζεθαλ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην θαη ιεηηνπξγνχλ σο Πηινηηθά Οινήκεξα ρνιεία. 

Σν 7
ν
 Α..Π. ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα σο νινήκεξν, γηαηί δε 

δηαζέηεη θαλέλαλ άιιν ρψξν πιελ ησλ έμη (6) αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, επεηδή ην 1
ν
 Α..Π. ην νπνίν, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρψξν, είρε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, απνθαζίζηεθε λα εθαξκφζνπλ θαη ηα 

δχν ζρνιεία ην Πξφγξακκα. Οη εηδηθνί ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν 

ζρνιείσλ. 

Τπάξρεη αίζνπζα πνπ ιεηηνπξγεί σο ηξαπεδαξία, ΐηβιηνζήθε, ρψξνο γηα εηδηθή ηάμε, αίζνπζα Ώγγιηθψλ, 

αίζνπζα Μνπζηθήο θαη μερσξηζηέο αίζνπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή 

Μνπζηθνθηλεηηθήο Ώγσγήο, Βηθαζηηθψλ, Παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, Θεαηξηθήο Ώγσγήο θαη Πιεξνθνξηθήο. ιεο νη 

αίζνπζεο δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. ηελ αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο ππάξρνπλ 10 Δ/Τ. 

.  
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Δ νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, είλαη 6/ζέζην. Χζηφζν, ζηνπο επηά (7) 

δαζθάινπο πνπ είρε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, πξνζηέζεθαλ αθφκε ηξεηο γηα ηελ 

απνγεπκαηηλή δψλε. 

Βπσλπκία 

ζρνιείνπ 

Οξγαληθφηεηα 

ζρνιείνπ 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

7
ν
 Αεκνηηθφ 

ρνιείν 

Πεξάκαηνο 

«Βπξηπίδεο» 

6/ζέζην 10 12 10 10 

 

Παξαηίζεηαη θαησηέξσ ε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2002-2003:  

 

α/α Ολνκαηεπψλπκν  Εδηφηεηα 

1 Ώιηγηδάθεο Ώλδξέαο Αηεπζπληήο 

2 Γθαξέηζνπ Ώηθαηεξίλε Ααζθάια 

3 ηξαηίλα Θενδψξα Ααζθάια 

4 Παπαλδξένπ Ώλδξέαο Αάζθαινο 

5 Μαξθνπνχινπ νθία Ααζθάια 

6 Σζαθπξίδεο Κσλ/λνο Αάζθαινο 

7 Νηδακάξαο Γεψξγηνο Αάζθαινο 

8 Κνπξηέζε Πεηξνχια Ααζθάια 

9 Μαλψιε Βπηπρία Ααζθάια 

10 ΐαιζάκε σηεξία Ααζθάια 

 

Σν ίδην έηνο είρακε 4 εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ (Γπκλαζηηθή-Ώγγιηθά- Μνπζηθή): 

 

α/α Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθψλ εηδηθφηεηαο Βηδηθφηεηα 

1 Μπέιινο Ώλαζηάζηνο Γπκλαζηήο 

2 Σζνχξθα Λακπξηλή Μνπζηθφο 

3 Ααπίδ Νηθνιέηα Καζεγήηξηα Ώγγιηθψλ 

4 ΜσξαΎηνπ Πελειφπε Καζεγήηξηα Ώγγιηθψλ 
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Σέινο απαζρνιήζεθαλ έμη (6) εθπαηδεπηηθνί λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ:  

α/α Ολνκαηεπψλπκν εθπαηδεπηηθψλ Ν.Γ.Ώ. Βηδηθφηεηα 

5 Ώιεμαλδξάθε ΐαζηιηθή Βηθαζηηθά 

6 Μφκηζνπ Κσλ/λα Παξαδνζηαθνί Υνξνί 

7 Υνηδάθνγινπ Ώλζνχια Θεαηξηθή Ώγσγή 

8 Καιεξάληε Παλαγηψηα Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή 

9 Λέιε Ώζελά Πιεξνθνξηθή 

10 Ώπνζηφινπ Κσλ/λα Οιπκπηαθή Παηδεία 

 

Ώπφ ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο πηινηηθνχ νινήκεξνπ, 1999-2000, κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 

2003 παξαηεξείηαη κηα απμεηηθή πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, φπσο δείρλεη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

ΣΏΞΔ 
ΜΏΘΔΣΕΚΟ ΑΤΝΏΜΕΚΟ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 23 25 21 21 

ΐ 28 25 23 21 

Γ 19 28 27 25 

Α 20 20 26 27 

Β 14 19 19 27 

η 15 13 18 17 

ΤΝΟΛΟ 119 130 134 138 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

1. Νέα Γλσζηηθά Αληηθείκελα 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνζηέζεθαλ ζην εκεξήζην πξφγξακκα. 

Ώπηά επηιέρζεθαλ απφ ην δηεπζπληή, ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ θαη είλαη θαηαλεκεκέλα ζε φιν ην σξνιφγην πξφγξακκα. Γηα ηελ επηινγή ηνπο, ζπνπδαηφηαην ξφιν 

έπαημαλ νη ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.  

Ώπφ ηελ έλαξμε ηνπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κέρξη θαη ζήκεξα ηα καζήκαηα απηά είλαη: 

Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή, Θεαηξηθή Ώγσγή, Βηθαζηηθά, Παξαδνζηαθνί ρνξνί θαη Πιεξνθνξηθή. Ώπφ ην ζρνιηθφ 

έηνο 2003-2004 ζα πξνζηεζεί ζηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ε Ξπινλαππεγηθή ε νπνία, ιφγσ ηεο άκεζεο 

ζπλάθεηαο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ  Πεξάκαηνο, άπηεηαη ηδηαίηεξα ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. 

Οιπκπηαθή Παηδεία 

πλδέεη ηα παηδηά κε ηηο αμίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο θαη ηηο γεληθφηεξεο αμίεο 

θαη ηδαληθά ηεο δσήο. 

Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή 

Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθνθηλεηηθήο Ώγσγήο δηδάζθεηαη απφ ηελ Ώ΄ κέρξη θαη ηελ Α΄ ηάμε. θνπφο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη λα αλαπηχμεη ζηα παηδηά ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο θίλεζεο κέζα απφ ηε κνπζηθή, ην 

άθνπζκα ησλ ήρσλ θαη ην πσο απηνί πεξλνχλ κέζα ζην ζψκα. Βπίζεο ην θηλεηηθφ παηρλίδη, κέζα απφ ην νπνίν 

πεξλάεη ε έλλνηα ηεο νκαδηθφηεηαο αιιά θαη ηεο αηνκηθφηεηαο. 

Παξαδνζηαθνί  Υνξνί 

Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ πινχζηα κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο. Γλσξίδνπλ κε φιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο ηα πξφζσπα, ηα παηρλίδηα, ηα ηξαγνχδηα, ηνπο 

ρνξνχο, ηηο παξνηκίεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα. 

Αηζζεηηθή Αγσγή (Δηθαζηηθά) 

Κχξηα επηδίσμε ήηαλ λα έξζεη ν καζεηήο ζε επαθή κε ηελ εηθαζηηθή ηέρλε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ρξήζεηο δηαθφξσλ εξγαιείσλ θαη 
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πιηθψλ, λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά, λα θαιιηεξγήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη παξαηεξεηηθφηεηα, λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην ζέκα θαη ην βαζκφ δπζθνιίαο, αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. 

Θεαηξηθή  Αγσγή 

ην πιαίζην ηεο Θεαηξηθήο Ώγσγήο, δίλεηαη ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα λα απηνζρεδηάζνπλ. Δ θαληαζία 

ηνπο απειεπζεξψλεηαη, ε ηάζε γηα δεκηνπξγία ελζαξξχλεηαη, ε ζπλεξγαζία επηδεηείηαη, ελψ ε ζπγθέληξσζε, 

νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο λνπ θαη ελεξγεηψλ θαιιηεξγνχληαη ζεκαληηθά θαη ζπζηεκαηηθά. Σα παηδηά 

εθηνλψλνπλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ηελ ελέξγεηά ηνπο, έξρνληαη ζε επαθή κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ςπραγσγίαο, 

απνθηνχλ λένπο θίινπο θαη γλσξίδνπλ ηνπο δηδάζθνληεο βαζχηεξα. 

Πιεξνθνξηθή 

Δ Πιεξνθνξηθή απνηειεί γηα φινπο καο ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ έξρεηαη λα εληζρχζεη ηα καζήκαηα, ηα 

λέα αληηθείκελα, ηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο είλαη έλαο ρψξνο φπνπ, κέζα απφ 

ηε δηαξθή θηλεηηθφηεηα, αληαιιάζζνπκε ηδέεο, ζρεδηάδνπκε έληππα θαη εξγαζίεο. 

2. Καηλνηόκεο Μέζνδνη δηδαζθαιίαο – Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο 

ην ζρνιείν καο εθαξκφδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε φιεο ηηο ηάμεηο ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δειαδή Lηελ παξάιιειε απφθηεζε 

θνηλσληθήο κάζεζεο. Βπίζεο, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ε κέζνδνο project εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθά,  φηαλ 

πξνζθέξεηαη ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

Δ πξνηηκνχκελε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ζηηο ηάμεηο είλαη αλά νκάδεο ή ην δηπιφ Πη. Δ βνεζεηηθή ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία έρεη γίλεη κηα θαζεκεξηλή δπλαηφηεηα, εθφζνλ ζε φιεο ηηο αίζνπζεο 

ππάξρεη ηειεφξαζε – video θαη πξνηδέθηνξαο. 

3. πκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε άιια πξνγξάκκαηα ή εθδειώζεηο 

Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θάζε ρξνληά ζπκκεηέρνπλ ζε πνιιέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δηαζρνιηθνχο αγψλεο, φπνπ έρνπλ θεξδίζεη δηαθξίζεηο. 

Κάζε ρξφλν νξγαλψλεηαη έθζεζε βηβιίνπ θαη πξνζθαινχληαη ζπγγξαθείο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηα 

εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην βηβιίν θαη αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

Βπίζεο είλαη ζπρλέο νη εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηνπνηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ εηξήλε κε ζπκκεηνρή 

ησλ δαζθάισλ, ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ησλ γνλέσλ. 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2003-2004, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ην ζρνιείν καο έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Ώγσγήο κε ηίηιν «Πξάζηλεο 

γσληέο ζηε γεηηνληά καο» θαη ελφο πξνγξάκκαηνο Ώγσγήο Τγείαο κε ηίηιν «Αίθηπν Ώιιεινβνήζεηαο» 

 

ΚΡΗΔΗ-ΥΟΛΗΑ-ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

Κηηξηαθή ππνδνκή 

Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 θαη γηα ηέζζεξα (4) ζπλερή ζρνιηθά έηε, ηα δχν ζρνιεία, 7
ν
 θαη 1

ν
 

Πεξάκαηνο, ιεηηνπξγνχλ σο Πηινηηθά Οινήκεξα ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη εηδηθνί ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν 

ζρνιείσλ. 

Τπάξρεη αίζνπζα πνπ ιεηηνπξγεί σο ηξαπεδαξία-αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ΐηβιηνζήθε-

Ώλαγλσζηήξην, ρψξνο γηα εηδηθή ηάμε, αίζνπζα Ώγγιηθψλ, αίζνπζα Μνπζηθήο θαη μερσξηζηέο αίζνπζεο-

εξγαζηήξηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, δειαδή Μνπζηθνθηλεηηθήο Ώγσγήο, 

Βηθαζηηθψλ, Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ, Θεαηξηθήο Ώγσγήο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

Σν κφλν πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα Αεκνηηθά ρνιεία 1
ν
 θαη 7

ν
 Πεξάκαηνο, είλαη θιεηζηφ γπκλαζηήξην. Θα 

κπνξνχζε επίζεο λα ζεκεησζεί ε απνπζία θάπνηνπ εηδηθνχ ρψξνπ πνπ λα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά γηα ραιάξσζε-

μεθνχξαζε γηα ηνπο καζεηέο κεηά ηελ πνιχσξε παξακνλή ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ κεηά ην 

γεχκα. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 
 Σν 7

ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Πεξάκαηνο, έρνληαο νξγαληθφηεηα 6/ζεζίνπ, ιεηηνπξγνχζε κε επηά (7) 

δαζθάινπο κέρξη ην 1999. ήκεξα, πνπ ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο Πηινηηθφ Οινήκεξν, ην πξνζσπηθφ ηνπ είλαη 

ζπλνιηθά είθνζη έλα (21) άηνκα. Αέθα δάζθαινη (10), απφ ηνπο νπνίνπο νη ηξεηο (3) απαζρνινχληαη ζηελ 

απνγεπκαηηλή δψλε, ηέζζεξηο (4) εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ θαη επηά (7) εθπαηδεπηηθνί λέσλ γλσζηηθψλ 
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αληηθεηκέλσλ.  

Ώλακθίβνια κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο, ε παξερφκελε 

ζηα παηδηά εθπαίδεπζε κε ηελ επξχηεξή ηεο έλλνηα είλαη ζαθψο βειηησκέλε ηφζν πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά.  

Βπηπιένλ, απφ ηελ ίδηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, δίλεηαη έκθαζε 

ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (δαζθάισλ «πξσηλήο» θαη «απνγεπκαηηλήο» δψλεο, αιιά θαη 

εηδηθνηήησλ), ε νπνία θαη εληζρχεηαη. Παξακέλνπλ σζηφζν θάπνηα πξνβιήκαηα ζπλαθή κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πηινηηθφ νινήκεξν ζρνιείν δελ ηπγράλνπλ ηεο απαξαίηεηεο, 

θαηά ηε γλψκε καο, νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο κε ηελ έλαξμε ηεο ρξνληάο. 

 Αελ εμαζθαιίδεηαη θαη δελ ελζαξξχλεηαη ε κνληκφηεηα, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηα Πηινηηθά Οινήκεξα ρνιεία. 

 Δ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ γίλεηαη πάληα έγθαηξα (κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο) κε 

απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί θαη λα δπζιεηηνπξγεί ην νινήκεξν. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ θαη ην γλσζηφ πξφβιεκα δηαρσξηζκνχ ησλ δαζθάισλ απφ γνλείο θαη καζεηέο 

ζε δπν «νκάδεο» («πξσηλνχο» - «απνγεπκαηηλνχο»), πνπ ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ππνβηβαζκφ ηνπ ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. Δ ζηάζε απηή ζπλδέεηαη κε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο-πξνζδνθίεο 

θάπνησλ γνλέσλ, αιιά θαη κε ηελ αλαπφθεπθηε θνχξαζε ησλ παηδηψλ.  

Θα πξέπεη σζηφζν λα πνχκε φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε ηηο αιιαγέο-πξνζαξκνγέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, ε ζηάζε απηή έρεη 

μεπεξαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην πξφβιεκα έρεη ακβιπλζεί. 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 
 χκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο, ην ζχλνιν δηδαθηηθψλ 

σξψλ γηα ηελ Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμε είλαη 40 ηελ εβδνκάδα, δειαδή 8 ψξεο ηελ εκέξα, θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη 

8.10 – 15.10. Γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο ην ζχλνιν δηδαθηηθψλ σξψλ είλαη 45 ηελ εβδνκάδα, δειαδή 9 ψξεο ηελ 

εκέξα, κε σξάξην 8.10 – 16.00.Σν σξάξην απηφ απμάλεηαη θαηά κία ψξα γηα κεξηθνχο, επηπρψο ιίγνπο, καζεηέο, 

γηαηί πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν κηα ψξα λσξίηεξα. Σν ηκήκα πξσηλήο ππνδνρήο ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν καο απφ 

ηηο 7.15.  

Σν σξάξην απηφ έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, ηα βαζηθφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ηα εμήο: 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 Σα παηδηά γεπκαηίδνπλ νκαδηθά ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ εθκάζεζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

 Αίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα νινθιεξψλνπλ ηε ζρνιηθή ηνπο εξγαζία ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 ε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα παξαπάλσ, νη γνλείο εμνηθνλνκνχλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξήκα, εηδηθά 

απηνί πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζρεηηθά κε ηε θχιαμε, ηε βνήζεηα θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ ηνπο. Ώπηφ ην γεγνλφο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κηα πεξηνρή φπσο ην 

Πέξακα, φπνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην λα πξνζθεξζεί βνήζεηα ζηα παηδηά.  

Αελ παχεη βέβαηα ην σξάξην απηφ λα είλαη θνπξαζηηθφ γηα ηνπο καζεηέο, φζν θη αλ γίλεηαη πην επράξηζην 

κε ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο.  

Πάλησο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γνλείο ζην ζρνιείν καο απνδέρνληαη ην σξάξην, γηαηί ηνπο δηεπθνιχλεη 

ζην σξάξην εξγαζίαο ηνπο θαη γηαηί ηα παηδηά ηνπο επηζηξέθνπλ πξνεηνηκαζκέλα γηα ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο 

κέξαο. Βιάρηζηνη είλαη νη γνλείο καζεηψλ πνπ δηαθσλνχλ κε ην Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν κε δηάθνξεο 

πξνθάζεηο.  

Σν πξφγξακκα 
Βπεηδή ην 8/σξν θαη ην 9/σξν ζπλερνχο παξακνλήο ζηνλ ίδην ρψξν γηα καζεηέο Αεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

είλαη ζίγνπξα πνιχ θνπξαζηηθφ, πξνζπαζήζακε θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

φζν ήηαλ εθηθηφ, λα πεηχρνπκε ηελ αλαδηάξζξσζή ηνπ θαη ην ζπάζηκν ηεο κνλνηνλίαο κε ηελ παξεκβνιή ησλ 

λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ γηα ηνπο καζεηέο είλαη πην μεθνχξαζηα θαη πην επράξηζηα, ηφζν ζηελ πξσηλή, 

φζν θαη ζηε κεηακεζεκβξηλή δψλε.  

Βπίζεο, γηα απνθπγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνβιήκαηνο δηαρσξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ζαθψο δηαθξηηέο δψλεο, έγηλαλ αληηκεηαζέζεηο καζεκάησλ, ψζηε ην πξφγξακκα λα είλαη ελνπνηεκέλν θαη ε 

πξσηλή-απνγεπκαηηλή δψλε λα απνηεινχλ έλα αδηαρψξηζην φιν. πγθεθξηκέλα, ζε νξηζκέλεο ηάμεηο θάπνηεο ψξεο 

πξνεηνηκαζίαο-κειέηεο πέξαζαλ ζηελ πξσηλή δψλε θαη γίλνληαη απφ ηνλ πξσηλφ δάζθαιν ελψ θάπνηα 

δεπηεξεχνληα καζήκαηα κεηαθέξζεθαλ ζηελ απνγεπκαηηλή δψλε.  

Μπνξεί εδψ λα ηνληζηεί ζαλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαη ε έληαμε ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζην 

θαζεκεξηλφ πξφγξακκα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πξσηλψλ θαη απνγεπκαηηλψλ). Δ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επλνεί ηελ εθαξκνγή ηεο, κε ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο-βνήζεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο ή 

κηθξέο νκάδεο καζεηψλ, ζε ψξεο θελνχ ησλ δαζθάισλ. 

Βμάιινπ, ε επειημία ηνπ πξνγξάκκαηνο επλνεί θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 
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δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. νκαδηθή δηδαζθαιία, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ρξήζε πνηθίισλ επνπηηθψλ κέζσλ, 

ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα), αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ παηδαγσγηθνχ πλεχκαηνο ζην ζρνιείν. 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα 
Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ εληάρζεθαλ ζην εβδνκαδηαίν καο πξφγξακκα επηιέρζεθαλ αθνχ 

ιάβακε ππφςε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο καζεηψλ θαη γνλέσλ, κε γλψκνλα εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ ζπκπιήξσζαλ νη ίδηνη. ην πξφγξακκα είλαη πξνζαξκνζκέλα έηζη ψζηε λα ην εκπινπηίδνπλ πνηνηηθά θαη λα 

ην θάλνπλ πην επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο.  

Σα καζήκαηα απηά, απφ ηελ έλαξμε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν καο κέρξη θαη ζήκεξα, 

είλαη: Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή, Θεαηξηθή Ώγσγή, Παξαδνζηαθνί Υνξνί, Βηθαζηηθά θαη Πιεξνθνξηθή. Δ 

πξνζζήθε Ν.Γ.Ώ. πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα φπσο: 

 Βκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ καο. 

 Πεξηνξίδεη ηε κνλνηνλία ηνπ θιαζζηθνχ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 Βμππεξεηεί ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο λέαο γλψζεο. 

 Καιιηεξγεί πνηθηινηξφπσο ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

 Φέξλεη ζε επαθή ηα παηδηά κε ηελ παξάδνζε (Παξαδνζηαθνί Υνξνί). 

 Πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο κε ηηο λέεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο (π.ρ. 

Δ/Τ). 

 πληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθφηεηάο ηνπο. 

 Ώλαγλσξίδεηαη ε αμία θαη ν ξφινο ησλ κε αθαδεκατθψλ καζεκάησλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε 

ηεο παηδηθήο πξνζσπηθφηεηαο. 

Θα πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ηα πνιππιεζή ηκήκαηα καζεηψλ δπζρεξαίλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ, φπσο εμάιινπ ζπκβαίλεη θαη ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 
Δ δηεπξπκέλε κνξθή ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε πνιπζεκαηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξαγκαηψλνληαη κέζα ζ‟ απηφ, θαιχπηνπλ έλα πνιχπιεπξν θάζκα 

ελδηαθεξφλησλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ καζεηψλ.  

Δ δηζηαθηηθφηεηα θαη ν αξρηθφο θφβνο γνλέσλ-καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηνπ 

νινήκεξνπ ζρνιείνπ βαζκηαία παξακεξίζηεθαλ θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη αηηήζεηο γνλέσλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν καο.  

Καηά θνηλή απνδνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ, νη καζεηέο νινθιεξψλνπλ εξγαζίεο, δηεπθξηλίδνπλ 

απνξίεο, θαηαθηνχλ γλψζεηο, κε ηελ επνπηεία ηνπ δαζθάινπ ηνπο. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

γίλεηαη επθνιφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα λα κε κεηαθέξνληαη εξγαζίεο ζην ζπίηη θαη νη 

καζεηέο λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Σν πξφγξακκα είλαη επέιηθην θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο αλάγθεο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, ψζηε ν ζεζκφο ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ λα εληαρζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

Με ηελ ακέξηζηε ζπκκεηνρή θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ γνλέσλ ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα έλα θαιχηεξν αχξην ησλ παηδηψλ ηνπ Πεξάκαηνο, ην 7
ν
 Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν 

Πεξάκαηνο πνξεχεηαη πξνο ην κέιινλ, έρνληαο θαηαθηήζεη ζηφρνπο θαη θαηλνηνκίεο πνπ αλαβαζκίδνπλ ην 

Αεκφζην ρνιείν. 

Πξνηάζεηο 
 Οη πξνηάζεηο καο ζπλνιηθά γηα ην Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν, έρνπλ σο εμήο: 

 Έγθαηξε ζηειέρσζε ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ κε φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ. 

 Βπηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν, αιιά θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Βμαζθάιηζε ηεο παξακνλήο ησλ δαζθάισλ ζην Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν ηνπιάρηζην γηα ηξία (3) 

ρξφληα. 

 Έκθαζε ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κε θαηάιιειε θαη επαξθή εκπεηξία. 

 Ώπνθπγή ησλ πνιππιεζψλ ζρνιηθψλ ηκεκάησλ. 

 Έγθαηξε θαη επαξθήο νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. 

 

 

 

 

Αλδξέαο Αιηγηδάθεο 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΑΠΟΛΛΧΝ» 9o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Σν 9
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Καηεξίλεο πξσηνιεηηνχξγεζε ην 

ζρνιηθφ έηνο 1962. Ώξρηθά ζηεγάζηεθε κε ην 4ν Α.. Καηεξίλεο, 

ζηε ζπλέρεηα ζε ελνηθηαδφκελν θηίξην, θαη ηέινο ζπζηεγάζηεθε κε 

ην 3ν Α.. Καηεξίλεο. Σν ζρνιηθφ έηνο 1987 εγθαηαζηάζεθε ζε 

δηθφ ηνπ λεφθηηζην δηδαθηήξην. Πξψηνο Αηεπζπληήο ήηαλ ν Παύινο 

Αιεμαλδξίδεο. Με δηθφ ηνπ πιένλ δηδαθηήξην ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα δείμεη φιν ηνπ ην δπλακηζκφ. Αεκηνπξγεί πξφηππν 

εξγαζηήξην Φπζηθήο & Πιεξνθνξηθήο θαη θηινμελεί ην 

πξφγξακκα εμνκνίσζεο ησλ πηπρίσλ δαζθάισλ& λεπηαγσγψλ ηνπ Ν. Πηεξίαο. Πξσηνπνξεί ζηα πνιηηηζηηθά 

δξψκελα ησλ ζρνιείσλ ηεο Α/λζεο Π.Β. θαη ζχληνκα απφ 12/ζέζην γίλεηαη 18/ζέζην κε 390 καζεηέο Μ.Ο. αλά 

ζρνιηθή ρξνληά. Ώπνδεηθλχεηαη έηνηκν λα αλαιάβεη ην κεγάιν θνξηίν ηνπ πξνγξάκκαηνο  ΒΠΠΒ « ΠΕΛΟΣΕΚΟ  

ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ» θάηη πνπ έγηλε ήδε ην ζρνιηθφ έηνο 1999 – 2000 θαη ζπλερίδεηαη επηηπρψο κέρξη 

ζήκεξα. ηνλ ηνκέα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο επηθέξνληαη αιιαγέο: 

Δκπινπηίδεηαη ην δεκηνπξγεζέλ εξγαζηήξην Φπζηθήο Πεηξακαηηθήο εκβαδνχ 60 η.κ. 

κε πιήξεηο ζεηξέο νξγάλσλ Φπζηθήο Πεηξακαηηθήο & επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. 

Γηακνξθώλεηαη ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε αίζνπζα εζηηαηνξίνπ εμππεξεηψληαο παξάιιεια θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο. 

  Γεκηνπξγνύληαη θαη εμνπιίδνληαη νη αίζνπζεο Μνπζηθήο , Μνπζηθνθηλεηηθήο, Πιεξνθνξηθήο & 

Δηθαζηηθώλ. 

Κηίδεηαη θιεηζηό Γπκλαζηήξην εκβαδνχ 120 η.κ. & πεξηθξαγκέλν πνιπγήπεδν κε ριννηάπεηα 

εκβαδνχ 800 η.κ. κε δαπάλε ηεο .Β. θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ. 

ιεο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δηακνξθώζεθαλ ζχκθσλα κε ην  ζρεδηαζκνχ ηνπ Π.Ε. θαη πεξηιακβάλνπλ: 

(ζαιφλη, ληνπιαπάθηα καζεηψλ, TV- video , projector, νζφλε πξνβνιήο, βηβιηνζήθε θ.α. θαζψο θαη επνπηηθφ 

πιηθφ: αξκφληα, ξαδηνθαζεηφθσλα, θαζέηεο). 

ια ηα παξαπάλσ θαζηζηνύλ ην ζρνιείν,  θαηά γεληθή νκνινγία,  σο ην αξηηφηεξν θαη πιεξέζηεξν ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Π.Β. ηνπ Ννκνχ καο ζε επίπεδν πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Βπσλπκία  

ρνιείνπ: 

Οξγαληθφηεηα 

ζρνιείνπ: 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

9
ν
 ΓΖΜΟΣΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ  

ΠΗΛΟΣΗΚΟ 

ΟΛΟΖΜΔΡΟ 

«ΑΠΟΛΛΧΝ» 

 

12/Θ 41 40 42 41 

 

2
ν
 Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ππεξεηνύλησλ ην 2002 – 2003 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

1 Νηθνδέιεο Κσλ/λνο 

2 Παλνπξγηάο Θενθάλεο 

3 Γεσξγνπιή Καηεξίλα 

Δξγαζηήξη Δηθαζηηθώλ 
 

Αίζνπζα Μνπζηθνθηλεηηθήο 
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4 Γνπιάξα Βιηζάβεη 

5 Ααιάθαο Εσάλλεο 

6 Βμάξρνπ Υξχζα 

7 Γσγξάθνπ Μαξία 

8 Διηφπνπινο Υξήζηνο 

9 Καξακπαηδάθε Ώιεμάλδξα 

10 Κνπξίηα Ώηθαηεξίλε 

11 Μαιεδά ΐαζηιηθή 

12 Μειηψηε Μαξία 

13 Μηζηξιηάδεο Αεκήηξηνο 

14 Μπαξάο Θεφδσξνο 

15 Μπέιινπ Κσλζηαληίλα 

16 Μπηθηαξφπνπινο Νηθφιανο 

17 Νηηληηνχκε Ώξεηή 

18 Παληαθίδνπ Κσλζηαληία 

19 Παπά ηπιηαλή 

20 Παπαιεμάλδξνπ Γεψξγηνο 

21 Παπαξγπξίνπ Ώιέμαλδξνο 

22 Πνπιηθίδνπ Μαξία 

23 Ρνχληνο Γεψξγηνο 

24 αθειιαξίνπ Θσκάο 

25 θξέηα Καιιηφπε 

26 Σαθξαιή Βιέλε 

27 Σδεκαγηψξγε Αήκεηξα 

28 Σδηάηδηνπ Άλλα 

29 Σίγθαο Εσάλλεο 

30 Σζηαιφο Γεψξγηνο 

31 Σζνιάθε Μαξηέιια 

32 Υαζηψηε Ώλαζηαζία 

33 Υαηδεπαληειή Ώζαλαζία 

34 Ρήηνπ Άλλα 

35 Καπέηεο Εσάλλεο 

36 Κνςαρείιεο Βπζχκηνο 

37 Σζηιαθνπνχινπ Μαξία 

38 Ώπνζηνιίδνπ Ώηθαηεξίλε 

39 Ώλδξνπιάθεο Αεκήηξηνο 

40 Γξακκαηηθνχ Θενθίιε 

41 Λενληηάδνπ Βιηζάβεη 
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3
ν
 Σάμεηο θαη ηκήκαηα κε ην καζεηηθό δπλακηθό, από ηελ έλαξμε κέρξη ηνλ Ηνύλην 2003 

 

ΣΏΞΔ 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 – 2003 

Ώ 76 63 62 63 

ΐ 67 73 62 61 

Γ 58 59 77 62 

Α 66 58 65 71 

Β 56 63 60 66 

Σ 63 53 66 58 

ΤΝΟΛΟ 386 369 392 381 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

1
ν
 Πξόζζεηα Γλσζηηθά Αληηθείκελα 

Σα πξφζζεηα γλσζηηθά αληηθείκελα δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά. 

α. ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αλήθνπλ ε πξνεηνηκαζία ε νπνία εληάρζεθε ζηα 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ησλ Α΄, Β΄, η΄  ηάμεσλ κεηά ην πξψην 3/σξν ή 4/σξν, ε Πιεξνθνξηθή (εθκάζεζε Η/Τ) 

ζηα ηκήκαηα Β΄, η΄ ηάμεσλ, ε Μνπζηθνθηλεηηθή, ηα Δηθαζηηθά & ε νξγαλσκέλε ζίηηζε κε ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. 

β. ηα πξναηξεηηθά γίλεηαη επηινγή ησλ καζεκάησλ  θαη αμηνπνίεζε θάζε ηαιέληνπ, ηθαλφηεηαο & δεμηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2002 – 2003 δηδάρζεθαλ: 

 Θεαηξηθή Αγσγή -  Θεαηξηθό Παηρλίδη ζηηο ηάμεηο Ώ΄ έσο Β΄  

 Αγγιηθά ζηελ Γ΄ ηάμε 

 Διιεληθνί Παξαδνζηαθνί Υνξνί ζηηο ηάμεηο: Α΄, Β΄, η΄ 

 Αζιεηηζκόο – Αζινπαηδηέο 

 Υνξσδηαθή Μνπζηθή ζηηο Β΄- η΄ ηάμεηο 

 Σν παξακύζη σο παξάγνληαο Φπρηθήο, σκαηηθήο & Κνηλσληθήο Τγείαο, ζηελ Ώ΄ ηάμε 

 Δ Ηζηνξία ηεο αξραίαο Πηεξίαο ζηελ η΄ ηάμε 

 Δ Λνγνηερλία  - Γξαπηή & Πιεξνθνξηθή έθθξαζε ζηελ Β΄ ηάμε  

 Κπθινθνξηαθή Αγσγή ζηε ΐ΄ ηάμε θαη ηέινο 

 Πεξηβαιινληηθή Αγσγή ζηελ Α΄ ηάμε. 

 

2
ν
 Μαζεζηαθόο ηνκέαο 

Ώ) Δ δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθώλ ζην ζρνιείν καο δηδάζθεηαη απ‟ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Οινήκεξνπ ζε επίπεδα απφ 2 εθπαηδεπηηθνχο κε ηε ρξήζε βηβιίσλ ηνπ εκπνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

ΐ) Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 2002 – 2003 ηα καζήκαηα:ηεο Ηζηνξίαο – Γεσγξαθίαο – 

Θξεζθεπηηθώλ  δηδάζθνληαη ζηελ  η΄ ηάμε  θαη ζηα 3 ηκήκαηα απφ ηνλ ίδην δάζθαιν κε ηνλ ηξφπν ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο  πξνζέγγηζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα 3 ηκήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο  

εθαξκνγήο απηήο θξίλνληαη ζεηηθά θαη αμηνπνηνχληαη θαη απφ ηα άιια ζρνιεία ηεο πφιεο καο. 

Γ) ηα πιαίζηα εθαξκνγήο λέσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, θαηλνηφκα  πξνζεγγίζακε ην παξακύζη 

ζηελ Ώ΄ ηάμε θαη εηζάγακε ηελ δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθώλ ζηε Γ΄ ηάμε απφ ην ζρνιηθφ  έηνο 2001 – 2002. 

Δ Κπθινθνξηαθή Αγσγή δηδάζθεηαη ζηε ΐ΄ ηάμε θαη ε Πεξηβαιινληηθή Αγσγή ζηε Α΄ ηάμε κε ζέκα 

« Σν λεξφ πεγή δσήο ζηνλ ηφπν καο». ηελ Β΄ ηάμε δηδάζθεηαη ε ζεκαηηθή ελφηεηα « Λνγνηερλία - Γξαπηή θαη 

Πξνθνξηθή έθθξαζε» θαη ζηελ η΄ ηάμε ε ελφηεηα « Δ Πηεξία ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο».Βπίζεο νη καζεηέο καο 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νινήκεξνπ αζρνινχληαη κε ηελ Μνπζηθνθηλεηηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, 

εθκάζεζε Ζ/Τ, Δηθαζηηθά ζηηο αληίζηνηρεο αίζνπζεο – εξγαζηήξηα ηνπ ρνιείνπ. 

 

3
ν
 Γξαζηεξηόηεηεο πνπ έγηλαλ: 

Σν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο φπσο: « Ώπνθξηά – 

Καξλαβάιη» 2000 & 2001 θαη ζην « Υνξσδηαθό θεζηηβάι» ηεο Ννκαξρίαο Πηεξίαο 2000. ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2001 – 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε πξόγξακκα εθκάζεζεο Κνιύκβεζεο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ 

ηάμεσλ δηάξθεηαο100 σξψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο Ώγσγήο ηνπ ζρνιείνπ καο. Βπίζεο ζηελ 

πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά ην ζρνιείν καο δηνξγάλσζε έθζεζε κε ζέκα: « Γλσξίδσ ηα θξάηε κέιε ηεο Β.Β.» 

ηελ νπνία  θαη παξνπζίαζε, πέξαλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Αήκνπ ζην θνηλφ ηεο πφιεο καο. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 
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1
ν
 Πξνβιεκαηηζκνί - Αμηνιόγεζε 

Ώμηνινγψληαο ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηνπ ζεζκνχ ζην 9
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Καηεξίλεο , παξά ηηο φπνηεο 

δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζακε ζηελ δηαδξνκή, φπσο: 

α) αξρηθή αληίδξαζε γνληψλ σο πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ  

β) ειιείςεηο ζε θηηξηαθή ππνδνκή 

γ) επηθπιαθηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ιφγσ έιιεηςεο  επηκφξθσζεο 

δ) απνγεπκαηηλή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ε) σξάξην παξακνλήο ζην ζρνιείν σο ηηο 16:00,  

εθηηκνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα, ύζηεξα από ζρεηηθέο έξεπλεο  ζρνιείνπ & ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, πνπ έρνπλ 

γίλεη, είλαη θαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ελζαξξπληηθά κε αλνηρηά ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ζ‟ φινπο  ηνπο παξαπάλσ 

ηνκείο πνπ αλαιπηηθά ζαο παξαζέζακε θαζ‟ φηη επηβεβαηψλεηαη, πεξίηξαλα, φηη ηφζν νη δπζθνιίεο δελ πθίζηαληαη 

πιένλ, φζν θαη ηα πξνβιήκαηα  έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί. 

 

2
ν
 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ 

Βίκαζηε  πεπεηζκέλνη φηη ην πηινηηθφ νινήκεξν ζρνιείν είλαη ζρνιείν «ΒΡΒΤΝΏ & 

ΠΒΕΡΏΜΏΣΕΜΟΤ» ζ‟ φινπο ηνπο ηνκείο θαη φηη έηζη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία, γηα εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη εθαξκνγή απηψλ ζηα άιινπ ηχπνπ ζρνιεία ηεο  ρψξαο (νινήκεξν, ζπκβαηηθά). 

Θεσξνχκε φηη: 

 Κάζε Ννκφο ή ηνπιάρηζηνλ Πεξηθέξεηα πξέπεη λα έρεη αλάινγν αξηζκφ πηινηηθψλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ 

ψζηε λα εληαρζνχλ απηά ζε πξνγξάκκαηα  ησλ Παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Έηζη 

νη κέιινληεο δάζθαινη ζα έρνπλ θάλεη κειέηε θαη εθαξκνγή ζην ζρνιείν απηφ. 

 Οη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ζ‟ απηά ηα ζρνιεία πξέπεη  λα έρνπλ σο δεδνκέλν 

θάπνηα θίλεηξα ψζηε ε παξερφκελε ππεξεζία απ‟ απηνχο λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ζε απμεκέλν 

εξγαζηαθφ σξάξην, ζε ζρεδηαζκφ, έξεπλα θαη πξννπηηθή. Φπζηθά απηφ πξνυπνζέηεη θαη αιιαγή ηεο δαζθαιηθήο 

λννηξνπίαο. 

 Να βξεζεί ηξφπνο ψζηε ε πνιπζπδεηεκέλε επηκφξθσζε πνπ ηφζν αλάγθε έρεη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ λα ιάβεη ζάξθα θαη νζηά θα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Αε λνείηαη δηδαζθαιία 

καζεκάησλ φπσο Ν.Γ.Ώ., Πξνεηνηκαζία, ρξήζε επνπηείαο, θαηλνηνκίεο  ζηε κεζνδνινγία θαη δηδαζθαιία πνιιψλ 

καζεκάησλ λα γίλεηαη ρσξίο θακία επηκφξθσζε θαη εηδίθεπζε ζηε γλψζε. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν πηζηεχνπκε, φηη 

δίλεηαη ζην καζεηή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ θαη ζα κπνξέζνπκε λα ηνλ θξαηήζνπκε σο ηηο 

16:00, ρσξίο ν γνλέαο λα ληψζεη πεηζαλαγθαζκέλνο γηα ην ππνρξεσηηθφ ηεο παξακνλήο ηνπ παηδηνχ ηνπ ζην 

ζρνιείν. Ώλ δψζνπκε φρη κε ηα ιφγηα αιιά «έκπξαθηα» απηή ηελ αλαβάζκηζε ζα μεπεξάζνπκε ηε ιαζεκέλε 

αληίιεςε ηνπ γνλέα  πεξί ΄΄ παηδνθχιαμεο θαη ππναπαζρφιεζεο΄΄ ηνπ καζεηή. Βιπίδνπκε θαη επρφκαζηε φηη ε 

πνξεία ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζα ζπλερηζηεί, δε ζα δηαθνπεί, αιιά ζα βειηησζεί. 
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ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

1. Γηα ηελ θηηξηαθή ππνδνκή: 

Με ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο  <<Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν>> ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ αξθεηέο 

παξεκβάζεηο ζην θηίξην & απαηηήζεθαλ κεγάιεο δαπάλεο. Οη παξεκβάζεηο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε δεκηνπξγία 

λέσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, εξγαζηεξίσλ, Γπκλαζηεξίνπ, εζηηαηνξίνπ (κεηεηξάπε ε αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ ζε εζηηαηφξηα) θαη ινηπψλ ρψξσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ελ ιφγσ 

εξγαζίεο - παξεκβάζεηο ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην Αήκν Καηεξίλεο θαη απφ ην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα 

θάιπςε ηνλ εμνπιηζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Δ δπζθνιία ζην θηηξηαθφ ηνπ 9
νπ

  Αεκνηηθνχ ρνιείνπ είλαη φηη ζην ίδην θηίξην ζπζηεγάδνληαη θαη δχν 

2/ζέζηα  Νεπηαγσγεία ζηνλ ηζφγεην ρψξν ηνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ (4) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

Πάλησο ην θηίξην, χζηεξα απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ, θάιπςε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρσξίο ηδηαίηεξα  πξνβιήκαηα. 

 

2. Σν Πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ: 
Βδψ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: 

α) Πνηέ δελ είρακε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζε αληηζηνηρία κε ην πξφγξακκα πνπ εθαξκνδφηαλ γηα θάζε 

ζρνιηθφ έηνο. Σφζν ε Α/λζε Π.Β. ηνπ Ννκνχ καο, φζν θαη ην Π.Ε. κε ηηο πξνζιήςεηο σξνκηζζίσλ θαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ δηέζεηε εμεηδίθεπζε ζε νξηζκέλα γλσζηηθά 

αληηθείκελα φπσο: Δ/Τ, Μ/Κ, Βηθαζηηθά, καο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπκε απξφζθνπηα ην πξφγξακκά 

καο. 

β) Οη αιιαγέο ιφγσ απνζπάζεσλ, κεηαζέζεσλ θ.ι.π. πνπ γηλφηαλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θάζε 

ζρνιηθφ έηνο, ήηαλ ν πιένλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αελ κπνξεί λα πεηξακαηηζηείο ζε θάηη ην λέν φπσο: "Πξνεηνηκαζία, λέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, 

θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ", φηαλ αιιάδεηο ην 50-60% ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θάζε ζρνιηθφ έηνο. 

Πξνηείλνπκε ζηε λέα κνξθή πνπ πήξε ην Πηινηηθφ Οινήκεξν - <<Πεηξακαηηθφ Οινήκεξν>> λα 

ππάξμνπλ λνκνζεηηθέο πιένλ ξπζκίζεηο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο. 

ρεηηθέο πξνηάζεηο καο, ζαο έρνπλ ππνβιεζεί θαηά θαηξνχο. 

 

3. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ: 

Κξίλνπκε φηη απηφ πξέπεη λα είλαη ειαζηηθφ σο πξνο ην ρξφλν ιήμεο ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν ζίηηζεο ησλ καζεηψλ, άιισλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη θπξίσο απηφλ ηεο ζπζηέγαζεο κε ηα Νεπηαγσγεία. Βίλαη 

δχζθνιν ζηνπο γνλείο λα έξρνληαη δχν ή ηξεηο θνξέο ζην ζρνιείν ζε δηαθνξεηηθή ψξα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο. 

Πξνηείλνπκε κείσζε θαηά 20 ιεπηά (ην αλψηεξν) ζην ρξφλν ιήμεο ησλ καζεκάησλ. 

 

4. Σν Πξόγξακκα  
Απνδείρηεθε πξψηηζηνο παξάγνληαο επηηπρίαο ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο "Πξνεηνηκαζίαο" 

κέζα ζην εληαίν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε δηδαζθαιία ηεο απφ ην δάζθαιν πνπ έρεη ηελ θχξηα επζχλε 

ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο ησλ Βιιεληθψλ & Μαζεκαηηθψλ. 

Πεηξακαηηζκνί δχν εηψλ απέδεημαλ πσο, φπνπ ε "Πξνεηνηκαζία" γηλφηαλ ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ηνπ 

εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απφ άιιν δάζθαιν, δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 ην κάζεκα ηεο Πξνεηνηκαζίαο γηλφηαλ ζηελ πξσηλή δψλε ζε πνζνζηφ 70% 

θαη απφ ην δάζθαιν πνπ είρε ηελ θχξηα επζχλε ησλ καζεκάησλ θνξκνχ Βιιεληθψλ & Μαζεκαηηθψλ. 

Σα απνηειέζκαηα απ' φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο(καζεηέο, δάζθαινη, γνλείο) αμηνινγνχκελα θξίλνληαη 

πνιχ ζεηηθά. 

Ώπηφ ην πηνζεηήζακε θαη παξακέλεη θαη θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 2003-2004. 

Τπάξρεη αληηθεηκεληθή δπζθνιία ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο κέζα ζην εκεξήζην πξφγξακκα. ε 

πνζνζηφ 80% απηφ δηδάζθεηαη ακέζσο κεηά ην θαγεηφ. 

Δ ηνπνζέηεζε ησλ ππνινίπσλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην πξφγξακκα δπλακψλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφ, απνδνηηθφ θαη θπξίσο 

απνδεθηφ. 

Π ξ ν η ε ί λ ν π κ ε: 

α. Μέζα ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηα Πεηξακαηηθά Οινήκεξα λα πεξάζεη δηάηαμε, σο θίλεηξν, γηα 

κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ απφ 1-2 ψξεο. Θα έιπλε πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

πνιιαπιά νθέιε. 

β. Δ κείσζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ζε νξηζκέλα καζήκαηα θξίλεηαη ζθφπηκε: π.ρ. ηα Μαζεκαηηθά ηεο 

Α' ηάμεο απφ 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα λα γίλνπλ 4 ψξεο θαη ηα Θξεζθεπηηθά ηεο Β'-Σ' απφ 2 ψξεο λα γίλνπλ 1 ψξα. 
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5. Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα:   
Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ζε έλα βαζκφ. Σν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη ζε κεξηθά απ' απηά φηαλ δελ ππάξρεη ε αληίζηνηρε γλψζε 

θαη εμεηδίθεπζε απφ ην δάζθαιν. 

 

6. Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία:. 

Δ ιεηηνπξγία ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ σολένο ηχπνο ζρνιείνπ μάθληαζε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

πξνβιεκάηηζε πνιχ ζηελ αξρή. Γηα πνιινχο άιιαμε ην πξνγξακκαηηζκφ ησλ παηδηψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ είραλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη βειηησκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζεζκνχ άξρηζαλ λα ην βιέπνπλ ζεηηθά 

ή λα ην απνδέρνληαη ζησπειά. Αελ παξακέλεη πιένλ ην αβέβαην ηεο πξνζδνθίαο θαη ηεο πνξείαο ζην άγλσζην. Σν 

αγθάζη ήηαλ ην "ππνρξεσηηθφ" ηνπ ζεζκνχ. 

'Οηαλ ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα άξρηζαλ λα απνδίδνπλ ηφηε θάλεθε θαη ε απνδνρή απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. ήκεξα πιένλ ην "Πηινηηθφ Οινήκεξν ζρνιείν" έρεη θαηαςησζεί ζηε ζπλείδεζή ηνπο θαη είλαη 

πεπνίζεζε φισλ πσο έρεη κέιινλ θαη πξννπηηθή, γηαηί είλαη ζρνιείν κε πνηθίιε ζεκαηηθή πξνζθνξά θαη 

πνιχπιεπξε παξερφκελε γλψζε. 

Κξίλνπκε φηη νη αλάγθεο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηηο εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέλεο 

γιψζζεο - αζιεηηζκφο θ.α.) ηθαλνπνηήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 60% απ' ηελ παξερφκελε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε ηνπ "Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ". 

Θεηηθά είλαη ηα ζρφιηα πνπ δεκνζηεχηεθαλ θαηά θαηξνχο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. 

Σέινο πηζηεύνπκε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ "Πηινηηθφ Οινήκεξν ζρνιείν" απέδσζε ζεκαληηθά ζην 

νηθνδφκεκα ηεο Βθπαίδεπζεο θαη βνήζεζε νπζηαζηηθά λα ζηεζνχλ ηα  ζεκεξηλά Οινήκεξα ρνιεία. 

 

 

 Κσλζηαληίλνο Νηθνδέιεο 

 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

"ΑΥΗΛΛΔΤ" 17ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΛΑΡΗΑ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν 17
ν
  Αεκνηηθφ ρνιείν Λάξηζαο ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ζαλ νιηγνζέζην 

ρνιείν, ζηελ ζπλνηθία ΏΝΘΟΤΠΟΛΔ ηεο Λάξηζαο, φπνπ θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα  ζαλ 12/ζέζην κε 

ηξηαθφζηνπο θαη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. 

ηε ζπλνηθία παξαηεξήζεθε κεγάιε αλνηθνδφκεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζεσξείηαη κηα απφ ηηο 

ππθλνθαηνηθεκέλεο γεηηνληέο ηεο Λάξηζαο. Οη θάηνηθνί ηεο πξνήιζαλ απφ ηελ κεηαθίλεζε θαηνίθσλ ησλ 

θνληηλψλ  πεδηλψλ ρσξηψλ ηνπ Ννκνχ θαη θαιχπηνπλ φια ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο ζεκεξηλήο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1999, ην ρνιείν καδί κε άιια 27 Αεκνηηθά ρνιεία  ζηελ Βιιάδα, επηιέρζεθε θαη 

νξίζηεθε απφ ηελ πνιηηεία λα εθαξκφζεη πηινηηθά  ην πξφγξακκα «ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ». 

Σν 17
ν
 Αεκνηηθφ ηεο Λάξηζαο, πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθεί απφ ηνλ παιηφ, ζπκβαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ νινήκεξν, κε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ φινπο ηνπο καζεηέο, 

εμνηθνλφκεζε ρψξνπο αίζνπζεο, θάλνληαο θηηξηαθέο παξεκβάζεηο. ΄Βηζη εθηφο απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηα 

ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε νξγάλσζε  θαη άιιεο αίζνπζεο γηα λα ζηεγαζηνχλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ ηα εξγαζηήξηα, 

φπσο : ην Δξγαζηήξη Δηθαζηηθώλ, ην Μνπζηθό Δξγαζηήξη, ην Δξγαζηήξη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ην 

Δξγαζηήξη  Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ  Σερλνινγηώλ, ηε Βηβιηνζήθε θαη ην Γπκλαζηήξην (θιεηζηό), αιιά θαη 

ην Μαγεηξείν θαη ην Δζηηαηόξην. 

Οη αίζνπζεο δηακνξθψζεθαλ θαη εμνπιίζηεθαλ ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Ο εμνπιηζκφο αθνξά ηηο αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα φισλ 

ησλ ηάμεσλ, κε απαξαίηεην πιηθφ φπσο Σειεόξαζε  -Video – Πξνβνιέα δηαθαλεηώλ –Ζιεθηξνληθό 

ππνινγηζηή – Δξκάξηα καζεηώλ - Βηβιηνζήθε ηάμεο –αινλάθη. 

Καηά ηα ηέζζεξα ρξφληα πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ», ην 

ρνιείν είρε ζπλερή επαθή κε ην Π.Ε. θαη ηελ επηζηεκνληθή Βπηηξνπή, κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Σν ζρνιείν είλαη 12/ζέζην, ιεηηνπξγεί φκσο κε 15 ηκήκαηα. Ο αξηζκφο ησλεθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ππεξέηεζαλ ζηα ζρνιεία θαηά ηα ηέζζεξα ρξφληα πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα : 

 

 

 

 

 

 

Βπσλπκία 

ζρνιείνπ 

Οξγαληθφηεηα 

ζρνιείνπ: 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
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17
ν
 ΠΕΛΟΣΕΚΟ 

ΟΛΟΔΜΒΡΟ 

ΑΔΜΟΣΕΚΟ 

ΥΟΛΒΕΟ 

ΛΏΡΕΏ 

12/ζ 31 36 35 35 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία ζρνιηθή ρξνληά 2002-2003 νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ: 

 

1 αξαθαηζηάλνο  Ώζηέξηνο   Α/ληήο   

2 Σδνξκπαηδφγινπ  Αεκήηξηνο 19 Καδάλα  Φσηεηλή 

3 ΐνβνχζα   Μαξία 20 Μαλίθα   Μαξία 

4 Μνζρνχδε  Σξηαληαθπιιηά 21 Γθέθαο   Βπάγγεινο 

5 Κνπηζνληθφια  Βηξήλε 22 Μπιέηζαο   ΐεζζαξίσλ 

6 ΐαλαθάξα  Βιέλε 23 Καξαβάλα  Γεσξγία 

7 Μάληδηνπ  Ώηθαηεξίλε 24 Εσαθείκ   Θενδψξα 

8 Παδαξά  Κσλ/ληά 25 Οηθνλφκνπ   Μαξγαξίηα 

9 Καλάηα  Ώηθαηεξίλε 26 αξρψζεο  Υξήζηνο 

10 Σζνπκάλε  Άλλα 27 Ξπλνπνχινπ  Ώθξνδίηε 

11 Κφθνβα  Βπαγγειία 28 Καξαδήζε  Υαξίθιεηα 

12 Μπάξδαο  Ώπφζηνινο 29 Λακπξνλίθνο  Άγγεινο 

13 ΐνπξιάθε  Θενδψξα 30 Καξαγθνχλε  Θενδψξα 

14 Γεξνδήκνπ  Μαξία 31 Γεσξγηάδεο   Γηάλλεο 

15 Παπαλαζηαζίνπ  Ώζηέξηνο 32 Γησηνπνχινπ  Παξαζθεπή 

16 ΐνδηλίδεο  Θεφδσξνο 33 Υαηδεκίρνπ   Κσλ/λα 

17 ΐαθάιε  Ώζελά 34 Κνχξλε   Ώλαζηαζία 

18 Αανχια  Βηξήλε 35 ΐφθνηαο  Ώιέμαλδξνο 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο ηάμεηο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπ ρνιείνπ απφ ηελ έλαξμε κέρξη 

ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

ΣΏΞΔ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

A 63 54 40 46 

B 62 61 54 46 

Γ 53 57 58 53 

Α 41 46 61 53 

Β 51 38 42 61 

Σ 43 50 38 43 

ΤΝΟΛΟ 313 306 293 302 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάρηεθαλ θαηά ηα ηέζζεξα ρξφληα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηα παξαθάησ: 

 
1. Θεαηξηθή Ώγσγή  

2. Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή 

3. Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

4. Βθκάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ 

5. Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ Βθπαίδεπζε (Δ/Τ) 

6. Ώγσγή πγείαο  

7. Σνπηθή ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο  

8. Λατθή παξάδνζε 

9. Παξαδνζηαθφ παηρλίδη 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ εγθαηαιείπνπλ ηηο παιηέο, 
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παξαδνζηαθέο κεζφδνπο (δαζθαινθεληξηθέο ) θαη ρξεζηκνπνηνχλ λέεο, φπσο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, ηε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε , ηε κέζνδν project.  

 

Σν 17
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Λάξηζαο εθάξκνζε πεηξακαηηθά γηα έμη ζπλερφκελα ρξφληα ην πξφγξακκα « 

ΜΒΛΕΝΏ – Βθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκφο» . Κεληξηθφο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Βπηκφξθσζεο, ε δε θαζνδήγεζε γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ ήηαλ επζχλε ηνπ 

ΤπΒΠΘ θαη ηνπ ΤπΠΟ. 

 

Γεληθά 

Σν πξφγξακκα « ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ» πνπ βάδεη ζαλ ζηφρνπο :  

 Οη καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο γλσζηηθέο  - εξεπλεηηθέο – θαηαζθεπαζηηθέο – 

πνιηηηζηηθέο. 

 Σν ζπκβαηηθφ ζρνιείν λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ δηδαζθαιία ησλ παξαδνζηαθψλ καζεκάησλ 

κέζα απφ ηελ πνιιαπιφηεηα πξνζεγγίζεσλ. 

  Να ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο δηακφξθσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ άξηζηα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

 Να ζπκβάιεη ζηελ αλαθνχθηζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή, φηαλ θαη νη δπν γνλείο είλαη 

εξγαδφκελνη, 

 Αελ έρεη κφλν θαζαξά αθαδεκατθφ ραξαθηήξα, αιιά ζπκπεξηιακβάλεη ζην πξφγξακκά ηνπ 

θαη φια  εθείλα ηα καζήκαηα πνπ δίλνπλ ραξά ζην παηδί θαη ηνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα εζσηεξηθή 

θαιιηέξγεηα. 

 

ΚΡΗΔΗ - ΥΟΛΗΑ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

1. Κηηξηαθή ππνδνκή 

 

Ώπφ ηελ πξψηε εθαξκνγή, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1999-2000 ε θηηξηαθή  ππνδνκή ήηαλ επαξθήο, ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βθηφο απφ ηηο 15 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη φιεο νη άιιεο 

αίζνπζεο γηα λα ζηεγάζνπλ ηα εξγαζηήξηα : 1) ηεο Μνπζηθήο, 2) ησλ Βηθαζηηθψλ, 3) ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ, 4) 

ηεο Πιεξνθνξηθήο, 5) ηεο Θεαηξηθήο Ώγσγήο, 6) ηεο ΐηβιηνζήθεο θαη 7) ηνπ Βζηηαηνξίνπ.  

ηελ πνξεία θαη χζηεξα απφ ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηεο Α/λζεο ηνπ ζρνιείνπ, ε Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε 

Λάξηζαο πξνέβε ζηελ αλέγεξζε ζχγρξνλνπ Γπκλαζηεξίνπ γηα ηελ θαιχηεξε Γπκλαζηηθή εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ. 

ην δηδαθηήξην πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1985 άξρηζαλ λα θαίλνληαη ηα ζεκάδηα ηνπ  ρξφλνπ, έηζη λα 

ρξήδεη ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ,ζε πνιιά ζεκεία , φπσο ζηα δάπεδα , ζηνπο ηνίρνπο , ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο ,ζηηο ηνπαιέηεο θαη αιινχ. 

Δ θεληξηθή ζέξκαλζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Υξεηάδεηαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα θαη ησλ ζσκάησλ, αθνχ γίλεη πξψηα θαηλνχξηα κειέηε. 

 

 

2. Σν πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 300 καζεηψλ απαηηνχληαη 15 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ζηα 15 ηκήκαηα. Άιινη 10 εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

ζηνπο αδχλαηνπο καζεηέο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία – εκπέδσζε θαηά ηελ ηξίηε απνγεπκαηηλή δψλε. Ώθφκα είλαη 

αλάγθε ην ζρνιείν λα ζηειερσζεί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ θαη κε ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο 

:Γπκλαζηηθή – Παξαδνζηαθνί ρνξνί  - Μνπζηθή – Μνπζηθνθηλεηηθή – Βθκάζεζε Μνπζηθψλ νξγάλσλ – Θεαηξηθή 

Ώγσγή – Βηθαζηηθά – Ώγγιηθά – Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ώπφ ρξφλν ζε ρξφλν είρακε αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ,  αθνχ δελ απνζπάζηεθε εθ λένπ 

ζην ζρνιείν. Δ ζπρλή αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπζθνιεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο . 

 

3. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 
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Σν ζρνιείν είλαη αλνηρηφ γηα ηνπο καζεηέο απφ ηηο 7.30 π.κ. σο ηηο 4.00 κ.κ. γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο 

καζεηέο θαη σο ηηο 3.10 κ.κ. γηα ηνπο κηθξφηεξνπο. Δ πξψηε πξστλή ψξα (7.30 - 8.10) είλαη γηα ηελ ππνδνρή ησλ 

καζεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γνλέσλ. 

Έηζη γηα ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο , πξνθχπηνπλ 5 νθηάσξα θαη γηα ηηο άιιεο ηάμεηο 5 ελληάσξα. Ο ρξφλνο 

παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν είλαη αξθεηφο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγσγή ηνπο, ζε βαζκφ πνπ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη , γπξίδνληαο ν καζεηήο ζην ζπίηη λα έρεη φιν ην ρξφλν ειεχζεξν πνπ ηφζν αλάγθε ηνλ 

έρεη. 

 

4. Σν Πξόγξακκα 
 

Δ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηέηνηα ψζηε πξηλ απφ ην κεζεκέξη λα γίλεηαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη 

κεηά ην κεζεκεξηαλφ θαγεηφ ε πξνεηνηκαζία -  εκπέδσζε θαη ε δηδαζθαιία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

Οη λέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο φπσο νη καζεηνθεληξηθέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο , ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δηαζεκαηηθφηεηα ,θέξνπλ πάληα ηα πξνζδνθνχκελα απνηειέζκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη ζπλερή 

επηκφξθσζε θαη θπξίσο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο , ελδνζρνιηθά. 

  

5. Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα 
 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάρηεθαλ ή δηδάζθνληαη ζην 17
ν
 Πεηξακαηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ 

ρνιείν Λάξηζαο , φπσο Παξαδνζηαθνί ρνξνί – Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή – Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε – 

Κπθινθνξηαθή Ώγσγή – Ώγσγή Τγείαο θ.η.ι. παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο. Δ δηάξθεηα ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, ρσξίο λα απνβαίλνπλ αληαξά , λα είλαη ηξίκελεο δηάξθεηαο θαη 

χζηεξα λα ηα δηαδέρεηαη άιιν, κε πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. 

 

 

6. Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 

Σν 17
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Λάξηζαο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ πξνβάιιεη ζαλ έλα λέν κνληέιν ζρνιείνπ , θαιιηέξγεζε ηελ αηζηνδνμία θαη ελίζρπζε 

ηελ απηνπεπνίζεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο , απμάλνληαο ηηο πξνζδνθίεο γηα κηα θαιχηεξε εθπαίδεπζε , γηα έλα 

ζχγρξνλν ζρνιείν. 

Οη εθδειψζεηο , νη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ή ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη κε ηνπο 

γνλείο θαηέζηεζαλ ην ζρνιείν πξφηππν γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνηεινχλ νδεγφ γηα ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

νινήκεξσλ ζρνιείσλ (δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ).  

 Παιηά ιέγακε φηη ηα δεκφζηα ζρνιεία αληέγξαθαλ ηα ηδησηηθά. ήκεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε αληηγξάθεη ηα πηινηηθά νινήκεξα ζρνιεία.   

 

 Αζηέξηνο αξαθαηζηάλνο 

 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΠΟΛΤΜΝΗΑ» 27o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΘΖΝΑ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν ζρνιείν καο είλαη ην 27
ν
 9/ζέζην Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν. Εδξχζεθε ην 1929-1930. 

ΐξίζθεηαη ζηελ πνιχ ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο Κπςέιεο, ζηελ Ώζήλα.  Βίκαζηε ην ζρνιείν πνπ, καδί κε ην 

30
ν
 πνπ ζπζηεγαδφκαζηε, εληαρηήθακε ηειεπηαίνη θαη μαθληθά ζην πξφγξακκα, δειαδή ηνλ Ενχιην ηνπ 1999.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 1999 έγηλαλ αξθεηέο παξεκβάζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

νη ρψξνη πνπ εμππεξεηνχλ ηεο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ. 

Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ καο θάζε ρξφλν απμαλφηαλ. Γηα ην ιφγν απηφ αλαγθαζηήθακε θαηά ην ηξίην 

έηνο ιεηηνπξγίαο καο (2001-02) λα αιιάμνπκε ηα ζρνιηθά καο φξηα. Σν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ καο 

θπκαίλεηαη ζην 35%. 

Οη κφληκνη, αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη δάζθαινη θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάζζεθαλ ζην πξφγξακκα ηνπ 

Πηινηηθνχ ζρνιείνπ ζπλνιηθά ζηα ηέζζεξα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, εκθαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

Δθπαηδεπηηθό δπλακηθό ζρνιηθνύ έηνπο 2002-2003 

 

1 Γθφγθνπ Βιέλε  (Α/ληξηα) 11 Σνςαραιίδνπ Βπιακπία 

2 Ώβάλε  Αέζπνηλα 12 ΐνπγηηδή Άλλα 

3 Πξφθνπ Κσλζηαληίλα 13 Μνπιηαληηάθε Βπαγγειία (Ώγγιηθά) 

4 Λεβεληάθε  Μαξία 14 Μπνχξα Βηξήλε (Ώγγιηθά) 

5 Κνληνδφληε Βιέλε 15 Γθφιηαο Ώζαλάζηνο (Γπκλαζηηθή & Ώγσγήο 

Τγείαο) 

6 Νηνχζα Ώγνξνχια 16 Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο (Μνπζηθφο) 

7 Ώλησλνπνχινπ Γεσξγία 17 Μάληδαξε Γαθεηξία(Θεαηξ. αγσγή) 

8 Μηραινπνχινπ Ώηθαηεξίλε 18 Σζαηζάλεο ΐαζίιεηνο (Βηθαζηηθά) 

Βπσλπκία 

ρνιείνπ 

Οξγαληθφηεηα 

ρνιείνπ 

Ώξηζκφο Βθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

27
ν
 Πηινηηθφ 

Οινήκεξν 

Αεκνηηθφ ρνιείν 

Ώζελψλ 

9/ζ 16 16 17 18 
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9 Μνλαζηεξηψηνπ Μαξία (Τπεχζπλε  

απνγεπκαηηλήο δψλεο) 

19 Παπαγεσξγνπχινπ Βπηπρία 

(κνπζηθνθηλεηηθή) 

10 Γθίθαο Νηθφιανο 20 Κνθθνιηφο Ώληψληνο (πιεξνθνξηθή) 

 

Σάμεηο κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ, απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 2003: 

 

ΣΏΞΔ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 29 26 47 26 

ΐ 25 28 29 49 

Γ 25 27 28 28 

Α 27 25 26 27 

Β 29 29 28 26 

η 20 28 28 26 

χλνιν 155 163 186 182 

 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ εληάρηεθαλ ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη: ε ινγνηερλία, ην 

παξακχζη, ε κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή ,ε ζεαηξηθή αγσγή, ε αηζζεηηθή αγσγή, ε αγσγή πγείαο, νη ειιεληθνί ρνξνί 

θαη ε πιεξνθνξηθή. 

ηελ αίζνπζα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο 

άιιεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 ηα πιαίζηα ηεο ψξαο ηεο Λνγνηερλίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην κάζεκα ηεο Βιιεληθήο Γιψζζαο, καζεηέο 

ηεο Β‟ ηάμεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ πνίεζε ηνπ εθέξε, ελψ καζεηέο ηεο Γ‟ ηάμεο κε ην έξγν ηνπ ΐελέδε. 

 ηελ ψξα ηνπ παξακπζηνχ νη καζεηέο ηεο Ώ‟ ηάμεο άθνπζαλ, δηεγήζεθαλ, έπαημαλ θαη  έθηηαμαλ ζε βηβιίν 

γηα ηνλ θαζέλα ηνπο ην δηθφ ηνπο παξακχζη. 

 Οη κήλεο, νη ζρεηηθέο κε απηνχο παξνηκίεο, ηα έζηκα θαη νη παξαδφζεηο απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο ηεο ΐ‟ 

ηάμεο θέηνο, ζηα πιαίζηα ηεο γλσξηκίαο ηνπο κε ηε ιατθή καο παξάδνζε. Αχν φκνξθα βηβιηαξάθηα κε 

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο, πνπ ζπγθεληξψζαλ νη  ίδηνη, θνζκνχλ ηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο ηνπο.  

 Σελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηελ παξάδνζε ζπκπιεξψλεη ν γπκλαζηήο καο κε ηνπο ηφζνπο 

παξαδνζηαθνχο Βιιεληθνχο ρνξνχο πνπ ηνπο δηδάζθεη. 

 Μαζεηέο καο αζρνιήζεθαλ κε ηε γέλλεζε ηνπ ζεάηξνπ, ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο θαη ηεο θσκσδίαο, κε ην 

έξγν ησλ κεγάισλ καο ηξαγηθψλ θαη ηα πςειά ηνπο λνήκαηα. Παξαθνινχζεζαλ ζε βίληεν ηελ παξάζηαζε 

«Ώληηγφλε», ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ θαη ηέινο ζπκκεηείραλ νη ίδηνη ζηελ παξάζηαζε «ξληζεο» πνπ 

παξνπζίαζαλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Ώπνραηξέηεζαλ ηε δξαρκή θαη θαισζφξηζαλ ην Βπξψ. Ώζρνιήζεθαλ κε ηελ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ 

λνκηζκάησλ απφ ηελ εκθάληζή ηνπο κέρξη ζήκεξα ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο καο. Σέινο 

επηζθέθηεθαλ ην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν Ώζελψλ.  

 Σν πεξηβάιινλ – ε θχζε γχξσ καο απαζρφιεζε ηνπο καζεηέο ησλ κηθξψλ ηάμεσλ ζηε κνπζηθνθηλεηηθή 

αγσγή θαη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη. Ο πδξνβηφηνπνο ησλ Πξεζπψλ ελδηαθέξεη θέηνο ηνπο καζεηέο ηεο Α‟ 

ηάμεο.  

 Πάξα πνιιέο απφ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ ππνζηεξίρηεθαλ θαη απφ ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, είηε κε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είηε κε ηε ρξήζε cd-rom. 

 Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2002-2003 φιεο νη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ καο αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα: «Νεξφ». 

Δ κπζνινγία, ε ηζηνξία, νη ζαιάζζηνη δξφκνη, ην εκπφξην, ηα λαππεγεία, ηα ηαμίδηα, ε ρεξζφλεζνο Βιιάδα, ηα 

λεζηά ηεο, ν ηνπξηζκφο, ε κφιπλζε ησλ λεξψλ, ε ιεηςπδξία θαη ηα επαθφινπζά ηεο θ.η.ι. ήηαλ ζέκαηα πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ νη καζεηέο καο. Παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα «ΓΏΕΏ» ζην κνπζείν Γνπιαλδξή. Δ εξγαζία 

ηνπο απηή νινθιεξψζεθε κε ηα ζεαηξηθά δξψκελα ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, κε ηίηιν: «Σν ζαιαζζί 

ζαιαζζνπνχιη» 
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Με ηελ επθαηξία ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ηνπ 2004, νη καζεηέο  φισλ ησλ ηάμεσλ θαηά ην δηδαθηηθφ 

έηνο 2002-2003, αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα : Βλ αξρε ελ ν Άζινο - Οιπκπηαθνί αγψλεο ζηελ αξραία Βιιάδα – Δ 

αλαβίσζε – Σν παξφλ ηνπο ζηελ Ώζήλα ην 2004. Σα ηδεψδε θαη νη αμίεο ηνπ Οιπκπηζκνχ, ε γλσξηκία ηνπο κε ηα 

αζιήκαηα ηνπ ζηίβνπ αιιά θα κε φρη ηφζν γλσζηά νιπκπηαθά αζιήκαηα, ήηαλ νη ηνκείο πνπ θπξίσο ηνπο 

απαζρφιεζαλ ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο.  

 

Δ ρνξσδία ηνπ ζρνιείνπ πιαηζηψλεη πάληα φιεο ηηο εθδειψζεηο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κνπζηθνχ καο. 

Ο ίδηνο είλαη πάληα πνπ θξνληίδεη λα δηαιέγεη ππέξνρεο κνπζηθέο γηα λα «ληχλεη» θάζε καο εθδήισζε. Βίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ην αθηέξσκά καο θαινθαίξη ηνπ 2001 ζην ειιεληθφ ηξαγνχδη, απφ ην 1900 σο ηηο κέξεο καο θαη 

ην ξφιν ζην πνιηηηζκφ καο. ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο έγηλαλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο δαζθάινπο ηεο 

απνγεπκαηηλήο δψλεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζέγγηζαλ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θπξίσο κε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν. 

Οη ψξεο ηεο κειέηεο-πξνεηνηκαζίαο ειάθξπλαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο.  Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη 

πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, ίζσο δηθαηνινγεκέλα, αθνχ ηα ηκήκαηά καο είλαη πνιππιεζή θαη νη ψξεο κειέηεο-

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα ησλ κεγάισλ ηάμεσλ (Α΄,Β΄,η΄), δελ επαξθνχλ. 

Βκείο νη εθπαηδεπηηθνί, δεηάκε ζπλερή ελδνζρνιηθή ελεκέξσζε-επηκφξθσζε γηα λα κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ηνπο καζεηέο καο λα αγαπάλε ην ζρνιείν, λα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε, λα παίξλνπλ εθφδηα γηα ην 

κέιινλ ηνπο, αιιά θαη λα γίλνληαη ζσζηνί άλζξσπνη…  

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1999 ην ρνιείν καο επηιέρηεθε γηα ην πξφγξακκα ησλ Πηινηηθψλ ρνιείσλ. 'Έγηλαλ 

κεξηθέο παξεκβάζεηο ζην θηίξην ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Αηακνξθψζεθε αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, αίζνπζα αηζζεηηθήο αγσγήο, αίζνπζα 

κνπζηθήο. Βπίζεο δηακνξθψζεθε ρψξνο θνπδίλαο αιιά σο ηξαπεδαξία ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνζάιακνο θαη ε 

αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Σφηε ειαηνρξσκαηίζηεθε νιφθιεξν ην θηίξην κε επζχλε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ. 'Βθηνηε ν Αήκνο Ώζελαίσλ δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο αηηήζεηο καο γηα βάςηκν ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

ζρνιείνπ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πγεία ησλ καζεηψλ καο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ απνδέρηεθε ην πξφγξακκα θαη πξνζπαζεί λα εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα, λα 

αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο δξάζεηο, λα εκπινπηίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο καο λα αγαπνχλ ην ζρνιείν θαη ηε γλψζε. 'Οκσο δεηνχλ δηαξθή ελεκέξσζε γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα θαη 

ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο εθαξκφδνπκε πξφγξακκα ελλέα δηδαθηηθψλ σξψλ πξνζζέηνληαο ψξεο ζηε 

κειέηε-πξνεηνηκαζία θαη ζηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. Πξφβιεκα είλαη φηη νη δάζθαινη ηεο απνγεπκαηηλήο 

δψλεο αιιάδνπλ θάζε ρξφλν θαη δελ γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Καη βέβαηα ζα ήηαλ πνιχ 

θαιφ γηα ηε ιεηηνπξγία καο ην πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ λα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνζηέζεθαλ ζην πξφγξακκά καο είλαη: 

Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη, ε κνπζηθνθηλεηηθή, ε αηζζεηηθή αγσγή απφ εηδηθφ, ε αγσγή πγείαο, νη ειιεληθνί ρνξνί, ε 

πιεξνθνξηθή. ε φια ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο καο κε ηδηαίηεξε επηζπκία λα επεθηαζεί ε ελαζρφιεζή ηνπο κε 

απηά γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο. 

Πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη φηη δελ ππάξρεη ζηεγαζκέλνο ρψξνο γηα ην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ε αίζνπζα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο είλαη αθαηάιιειε, αθνχ είλαη ρψξνο πνπ δελ 

αεξίδεηαη ζσζηά. πλεπψο έλα απφ ηα πξνβιήκαηά καο είλαη ε αλεπάξθεηα ησλ ρψξσλ γηα ηα καζήκαηα ησλ λέσλ 

αληηθεηκέλσλ. Βπίζεο θαιφ ζα ήηαλ λα δηαηίζεληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ θαη γηα 

φιεο ηηο ηάμεηο, αθνχ ην Οινήκεξν ζρνιείν δελ είλαη κφλν ε θπξίσο κειέηε-πξνεηνηκαζία, αιιά ζρνιείν πνπ ζα 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο γηα νιφπιεπξε αλάπηπμε, νξγάλσζε ηεο ζθέςεο ηνπο, αγάπε γηα ηελ 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ηνπ θφζκνπ γχξσ ηνπο κε ηε ζσζηή καηηά. 

Βκείο νη εθπαηδεπηηθνί, δεηάκε ζπλερή ελδνζρνιηθή ελεκέξσζε-επηκφξθσζε γηα λα κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ηνπο καζεηέο καο λα αγαπάλε ην ζρνιείν, λα αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε, λα παίξλσ. Ο ζχιινγνο γνλέσλ 

ζπκκεηέρεη θαη ζπκβάιιεη, φπνπ είλαη δπλαηφ, γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Πξνζπαζνχκε φινη γηα ην θαιχηεξν θαη δεηνχκε ηε ζηήξημή ζαο ζην έξγν καο. 

 

 Διέλε Γθόγθνπ 

 

Γηεπζύληξηα 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ  

«ΠΟΛΤΜΝΗΑ» 30ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ  

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν ζρνιείν καο είλαη ην 30
ν
 Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ. Εδξχζεθε ην 1930-1931 σο 

49
ν
 Ώλαηνιηθήο Πεξηθέξεηαο  Ώζελψλ θαη ήηαλ 5/ζέζην (Αηάηαγκα 3-11-1930, ΦΒΚ 365/8-11-1930). Σν 1934 

πήξε ηελ νλνκαζία 30
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν ΐ΄ Πεξηθέξεηαο Ώζελψλ (Αηάηαγκα 29-5-1934, ΦΒΚ 180/6-6-1934). Ο 

θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 050522Τ. 

Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζηελ εμαηξεηηθά ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο Κπςέιεο, ε νπνία έρεη πςειφ 

πνζνζηφ κεηαλαζηψλ κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε θαη εκθαλίδεη πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα. πζηεγάδεηαη κε ην 

27
ν
 Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ, αιιά θαη κε ηξία λεπηαγσγεία εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη 

νινήκεξν.  ηεγάδεηαη ζε  θηίξην ηνπ 1969 ην νπνίν δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα ιεηηνπξγεί σο νινήκεξν. 

Γηα ην ιφγν απηφ έγηλαλ θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη κεηαηξνπέο ζηνπο ρψξνπο ηνπο ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ρψξνη 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

Σν ζρνιείν είλαη 10ζέζην. Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθφηεηαο θαηά ηα ηέζζαξα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ σο πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. 

 

Βπσλπκία 

ρνιείνπ 

Οξγαληθφηεηα 

ρνιείνπ 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

30
ν
 ΠΕΛΟΣΕΚΟ 

ΟΛΟΔΜΒΡΟ 

ΑΔΜΟΣΕΚΟ 

ΥΟΛΒΕΟ 

ΏΘΔΝΧΝ 

10/ζέζην 

18 δάζθαινη 

θαη 6 

εηδηθφηεηεο 

18 δάζθαινη θαη 

6 

εηδηθφηεηεο 

17 δάζθαινη θαη 

6 

εηδηθφηεηεο 

17 δάζθαινη θαη 

7 εηδηθφηεηεο 

 

  

Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ππεξεηνύλησλ ην ζρνιηθό έηνο 2002 - 2003  
 

 1 Γξεγνξφπνπινο Αεκήηξηνο-Α/ληεο   

 2 Παπαεπζπκίνπ Βπζχκηνο - Τπ/ληεο 14 ηαζνχιε Παλαγηψηα 

 3 Μπνκπνγηάλλε ΐαζηιηθή 15 Μνληάθε Βπαγγειία 

 4 Γιέλε Υξπζαπγή 16 Μπνχξα Βηξήλε– Ώγγιηθψλ 

 5 θνχιηθα Μαξία 17 Αεκέα Ώλησλία – Ώγγιηθψλ 

 6 Μαλσινχθνο Κσλζηαληίλνο 18 Κνληδάξε νθία – Γπκλάζηξηα 

 7 Θαλαζηά Νίθε 19 Καξαγηάλλεο Κσλζηαληίλνο – Μνπζηθφο 

 8 Νηηληίθνπ Υξηζηίλα 20 ΐνπηπξέαο Αεκήηξεο – Οιπκπηαθή 

Παηδεία 

 9 Σξηάληεο  Μηράιεο 21 Κνθθνιηφο Ώληψλεο- Πιεξνθνξηθή 

10 Σαζηνπνχινπ Εσάλλα 22 Γελλάηνπ Βιέλε – Ώηζζεηηθή Ώγσγή 

11 Γεσξγαιήο Υξήζηνο 23 ππξνπνχινπ Μαξία – Θεαηξηθή Παηδεία 

12 Γνξδνβίιε Βιέλε 24 Μπάιθα νθία – Μνπζηθνθηλεηηθή 

13 Φξαγθνχιε Βιέλε 25 Κνθθίλε Βπαγγειία - Υνξνί 

 

 

Μαζεηηθό δπλακηθό θαηά ηάμεηο 

 

ΣΑΞΖ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 28 54 24 29 

ΐ 48 28 52 25 

Γ 26 52 28 51 
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Α 26 27 48 24 

Β 29 28 27 48 

Σ 39 28 29 27 

ΤΝΟΛΟ 196 217 208 204 

 

   

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

ην ζρνιείν καο δηδάρζεθαλ λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ είραλ θαζνιηθή απνδνρή απφ ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο γνλείο φπσο:  

Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Ώγσγή, Καιιηηερληθά, Μνπζηθνθηλεηηθή, Παξαδνζηαθνί ρνξνί,  Ώγσγνί Τγείαο,  

Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, Ααλεηζηηθή βηβιηνζήθε, Οιπκπηαθή Παηδεία. 

ιν ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο πηινηηθφ νινήκεξν εθαξκφζζεθαλ θαηλνηφκεο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο νκαδνζπλεξγαηηθή, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, επίιπζε πξνβιήκαηνο, βησκαηηθή, εξεπλεηηθή (ζπλέληεπμε εξσηεκαηνιφγηα). ην ζρνιείν καο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ καζεηηθά ζπλέδξηα, πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, 

εκεξίδεο Π.Β., παξνπζηάζεηο ζεκάησλ θιπ. 

Δ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ήξζε λ' απαληήζεη ζην θνηλσληθφ αίηεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γνληψλ πνπ αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ πξφζζεηεο γλψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηα παηδία ηνπο.  

Σν νινήκεξν έηπρε ηεο απνδνρήο γνληψλ θαη καζεηψλ ιφγσ ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Δ    " κειέηε "  σο λέν ζηνηρείν ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα 

δεκηνχξγεζε αηζζήκαηα αλαθνχθηζεο ζηνπο γνλείο. Σν κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο θάιπςε ην γεληθφ αίηεκα ησλ 

γνληψλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Δ αλαδηακφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ σο πξνο ηελ αηζζεηηθή θαζψο θαη ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο 

ηνπο πξνεηνίκαζε γνλείο θαη παηδηά γηα έλα θηιηθφηεξν ζρνιείν θαη κε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. Οη θαηλνηφκεο 

αίζνπζεο ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο, αηζζεηηθήο αγσγήο, βηβιηνζήθεο θαη κνπζηθήο θάιπςαλ ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ γνληψλ σο πξνο ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. Πέξαλ ησλ φζσλ έγηλαλ ρξεηάδεηαη αθφκε βειηίσζε ν ρψξνο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Δ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνχξγεζε ζεηηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

καζεηέο. Οη καζεηέο πξνζαξκφζηεθαλ γξήγνξα ζην λέν πξφγξακκα. Δ πξνζαξκνγή ηνπο ζπλνδεχηεθε κε ην 

ζπλαίζζεκα ηεο αζθάιεηαο κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν. Ο πξφζζεηνο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ηα βηβιία θαη ηα 

νπηηαθνπζηηθά εθπαηδεπηηθά παθέηα εθζπγρξφληζαλ θαη βνήζεζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δ παξνπζία 

εθπαηδεπηηθψλ άιισλ εηδηθνηήησλ, έδσζε ψζεζε γηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε καζεκάησλ κε απνηέιεζκα 

πεξηζζφηεξεο δξάζεηο θαη γεγνλφηα ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιείν γεληθφηεξα. Δ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ 

εηδηθψλ αηζνπζψλ δσληάλεςε ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη πξφζθεξε ζηνπο καζεηέο εξεζίζκαηα δεκηνπξγίαο θαη 

έθθξαζεο. Δ ιεηηνπξγία δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ελίζρπζε ηε θηιαλαγλσζία ησλ καζεηψλ. Δ ψξα ηεο 

ηξαπεδαξίαο πξφζθεξε έλα δηαθνξεηηθφ κάζεκα - βίσκα - ζεβαζκνχ ησλ θαλφλσλ ηεο νκάδαο κέζα απφ ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ. Τπάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο θαη ειιείςεηο, νη νπνίεο κε θαιή 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ έηζη ψζηε λα έρνπκε ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1999 ην ρνιείν καο επηιέρηεθε γηα ην πξφγξακκα ησλ Πηινηηθψλ ρνιείσλ. Έγηλαλ 

κεξηθέο παξεκβάζεηο ζην θηίξην ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ ηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Αηακνξθψζεθε αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, αίζνπζα αηζζεηηθήο αγσγήο, αίζνπζα 

κνπζηθήο. Βπίζεο δηακνξθψζεθε ρψξνο θνπδίλαο αιιά σο ηξαπεδαξία ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνζάιακνο θαη ε 

αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Σφηε ειαηνρξσκαηίζηεθε νιφθιεξν ην θηίξην κε επζχλε ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ. 'Βθηνηε ν Αήκνο Ώζελαίσλ δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο αηηήζεηο καο γηα βάςηκν ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

ζρνιείνπ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πγεία ησλ καζεηψλ καο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ απνδέρηεθε ην πξφγξακκα θαη πξνζπαζεί λα εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα, λα 

αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο δξάζεηο, λα εκπινπηίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηνπο 

καζεηέο καο λα αγαπνχλ ην ζρνιείν θαη ηε γλψζε. 'Οκσο δεηνχλ δηαξθή ελεκέξσζε γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα θαη 

ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο εθαξκφδνπκε πξφγξακκα ελλέα δηδαθηηθψλ σξψλ πξνζζέηνληαο ψξεο ζηε 

κειέηε-πξνεηνηκαζία θαη ζηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. Πξφβιεκα είλαη φηη νη δάζθαινη ηεο απνγεπκαηηλήο 

δψλεο αιιάδνπλ θάζε ρξφλν θαη δελ γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Καη βέβαηα ζα ήηαλ πνιχ 

θαιφ γηα ηε ιεηηνπξγία καο ην πξφγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ λα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνζηέζεθαλ ζην πξφγξακκά καο είλαη: 

Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη, ε κνπζηθνθηλεηηθή, ε αηζζεηηθή αγσγή απφ εηδηθφ, ε αγσγή πγείαο, νη ειιεληθνί ρνξνί, ε 

πιεξνθνξηθή. ε φια ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο καο κε ηδηαίηεξε επηζπκία λα επεθηαζεί ε ελαζρφιεζή ηνπο κε 

απηά γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο. 
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Πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη φηη δελ ππάξρεη ζηεγαζκέλνο ρψξνο γηα ην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ε αίζνπζα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο είλαη αθαηάιιειε, αθνχ είλαη ρψξνο πνπ δελ 

αεξίδεηαη ζσζηά. Βπίζεο θαιφ ζα ήηαλ λα δηαηίζεληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ θαη 

γηα φιεο ηηο ηάμεηο, αθνχ ην Οινήκεξν ζρνιείν δελ είλαη κφλν ε θπξίσο κειέηε-πξνεηνηκαζία, αιιά ζρνιείν πνπ 

ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο γηα νιφπιεπξε αλάπηπμε, νξγάλσζε ηεο ζθέμεο ηνπο, αγάπε γηα ηελ 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ηνπ θφζκνπ γχξσ ηνπο κε ηε ζσζηή καηηά. 

Ο ζχιινγνο γνλέσλ ζπκκεηέρεη θαη ζπκβάιιεη, φπνπ είλαη δπλαηφ, γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Πξνζπαζνχκε φινη γηα ην θαιχηεξν θαη δεηνχκε ηε ζηήξημή ζαο ζην έξγν καο. 

 

 

 Γεκήηξηνο Γξεγνξόπνπινο 

 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΑΣΣΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΟ» 5o ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

  

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν  50
ν
  Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ ηδξχζεθε ην  1968  θαη μεθίλεζε ηελ Πηινηηθή 

νινήκεξε ιεηηνπξγία ηνπ ην ζρ. έηνο  1999-2000. ηεγάδεηαη ζηελ νδφ Ώξηζηνκέλνπο, αξ. 101,ζηελ πεξηνρή ηεο 

Πι. Ώηηηθήο, ζηελ Ώζήλα, ζε θηίξην πνπ αλεγέξζεθε ην έηνο 1985 θαη  έρεη ηελ πξνζσλπκία «Ώηηηθφ 

Βθπαηδεπηήξην». Ώλήθεη ζην δήκν Ώζελαίσλ θαη δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζην 5
ν
 γξαθείν Π.Β. Ώ΄ Α/λζεο  Ώζελψλ. 

πζηεγάδεηαη δε κε ην 159
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν. 

Βίλαη 6/ζέζην θαη νη ηξεηο δψλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηειερψλνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηνπ πνπ 

απνηειείηαη απφ: α). ην δηεπζπληή,  β). 10 δαζθάινπο,  γ). Βθπαηδεπηηθφ ηκήκαηνο έληαμεο  δ). 3 εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθνηήησλ γπκλαζηηθήο, κνπζηθήο, αγγιηθψλ θαη  ε) 7  πξφζζεηνπο σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα  ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο, ηεο ζεαηξηθήο 

αγσγήο, ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. 

Σν ρνιείν δηαζέηεη:  γξαθείν δ/ληή, γξαθείν δαζθάισλ, 7 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο επηπισκέλεο κε 6ζέζην 

ζαιφλη κε βηβιηνζήθε καζεηψλ θαη βηβιηνζήθε δαζθάινπ ζε θάζε κηα, εξγαζηήξην εηθαζηηθψλ, εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο, εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ, αίζνπζα κνπζηθήο-κνπζηθνθηλεηηθήο, αίζνπζα ζεαηξηθήο αγσγήο-

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ,  ζρνιηθή βηβιηνζήθε, εζηηαηφξην καζεηψλ κε εμνπιηζκέλε θνπδίλα θαη άιινπο βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο. 

Σα φκνξα Αεκνηηθά ρνιεία ηεο ήδε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο έρνπλ ελαιιαζζφκελν σξάξην 

ιεηηνπξγίαο (πξσί-απφγεπκα). Γίλεηαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, φηη ην «Ώηηηθφ Βθπαηδεπηήξην» θαιείηαη λα δψζεη 

ιχζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα κε δηαςεχζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξψπσλ, γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ κε έλα 

άιιν ηχπν ζρνιείνπ, ζχγρξνλν, δεκνθξαηηθφ, επέιηθην θαη δεκηνπξγηθφ, πνπ λα είλαη καζεηνθεληξηθφ, 

βησκαηηθφ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί ρψξνο κάζεζεο, ραξάο, ςπραγσγίαο, δσήο θαη ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε. 

Βίλαη απαίηεζε ησλ θαηξψλ λα δεκηνπξγνχκε ειεχζεξα ζθεπηφκελνπο, επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαη ελεξγνχο 

πνιίηεο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθφηεηαο. 

Οη εξγαδφκελνη γνλείο, νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θνξείο, απνδέρνληαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κε ραξά ηνπο βιέπνπλ φηη ιχλνληαη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

Δ πξνηίκεζε ηνπ πηινηηθνύ νινήκεξνπ ρνιείνπ είλαη κεγάιε. Δ δπλακηθφηεηα ηνπ 50
νπ

 Αεκνηηθνχ ρνιείνπ 

απφ 96 καζεηέο αλεβαίλεη ζηνπο 153 καζεηέο. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, κηα αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ καο θαηά 60%. 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνζηέζεθαλ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα φπσο: Μνπζηθνθηλεηηθή 

Αγσγή (γηα ηηο ηάμεηο Ώ΄ έσο Α΄ ), ηα Δηθαζηηθά, ε Θεαηξηθή Αγσγή, ε Πιεξνθνξηθή (γηα ηηο ηάμεηο Α΄ έσο η΄), 

νη Παξαδνζηαθνί ρνξνί, νη Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε Κπθινθνξηαθή Αγσγή θαη ε Αγσγή Τγείαο έθαλαλ ην 

πξφγξακκα ειθπζηηθφ θαη απνδνηηθφ. Βηδηθά ζηελ Ώγσγή Τγείαο ηα παηδηά θάλνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζ‟ απηά 

πνπ δηδάρζεθαλ. Πξηλ ην θαγεηφ πιχζηκν ρεξηψλ θαη κεηά ην θαγεηφ πιχζηκν δνληηψλ. Βπίζεο γηα ηελ Ώγσγή 

Τγείαο δεκηνπξγήζακε θαη εκεξίδα ζηηο 22-02-2002 κε ζέκα: “Βπηθνηλσληαθή δηδαθηηθή πξφηαζε κε πιηθφ 

Ώγσγήο Τγείαο ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ε κέζνδνο Project”. Σελ επζχλε ηεο εκεξίδαο είρε ην Γξαθείν 

Ώγσγήο Τγείαο ηεο Ώ΄ Α/λζεο Π.Β. Ώζελψλ. Σε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία κε πιηθφ Ώγσγήο Τγείαο ζηελ η΄ ηάμε 

έθαλε ε αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Π.Σ.Α.Β. Παλ/κίνπ Παηξψλ θπξία Ενξδαλίδνπ Άλλα . 

Οη καζεηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξν δήιν γηα ηα Δηθαζηηθά (έξγα ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο ), γηα ηελ Θεαηξηθή  Αγσγή (Αείγκα ηεο δνπιεηάο ηνπο παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ζην πξψην 

δεθαήκεξν ηνπ Ενπλίνπ) θαη γηα ηελ Πιεξνθνξηθή. Σν εξγαζηήξην καο είλαη εμνπιηζκέλν κε 10 Δ/Τ. Οη καζεηέο 

ησλ Α΄, Β΄, η΄ ηάμεσλ έρνπλ κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπ Δ/Τ θαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

Πξνβιεκαηηζκνί:  

αλ αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο :Σελ 
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έιιεηςε αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο, ψζηε ην θάζε ζρνιείν λα έρεη ηα δηθά ηνπ εξγαζηήξηα. Σελ έγθαηξε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο από ηελ αξρή ηνπ  δηδαθηηθνύ έηνπο θαη φρη απφ 23-10-2002 πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003. Σελ άκεζε πξόζιεςε ησλ ηξαπεδνθόκσλ γηα λα κελ έρνπκε 

πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη επηβάξπλζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ (πξνζέιαβαλ ηξαπεδνθφκν, 

γηα δχν κήλεο). Σελ άκεζε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αγνξά αλαισζίκσλ πιηθψλ θαη επνπηηθψλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο, δηφηη ζηελ ηξηεηή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ δηαηεζεί ειάρηζηα πνζά. Τπφςε φηη ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πηινηηθνχ ρνιείνπ έρνπλ ηξηπιαζηαζηεί. 

 

Πξνηάζεηο:  

Ώλ, ινηπφλ, ζέινπκε λα ιεηηνπξγνχλ ηα θηιφδνμα απηά πξνγξάκκαηα κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη λα 

είλαη αμηφπηζηα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνύληαη επαξθώο θαη λα επνπηεύνληαη θαη λα 

αμηνινγνύληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Οη εξγαδφκελνη σξνκίζζηνη θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ελζηηηνχην θαζψο θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (ηξαπεδνθφκνη-θαζαξίζηξηεο) λα πιεξψλνληαη θαλνληθά θαη φρη 

θάζε ηξίκελν, πεληάκελν ή εμάκελν, δηφηη κε απηή ηελ ηαθηηθή ακνηβήο δελ ζα κπνξνχκε λα βξίζθνπκε 

πξνζσπηθφ ζην κέιινλ. Βπίζεο, ζηελ απνγεπκαηηλή δώλε ιεηηνπξγίαο ηνπ πηινηηθνύ Γεκ. ρνιείνπ πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζνύλ νξγαληθέο ζέζεηο δαζθάισλ ψζηε λα κελ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ην πηινηηθφ ζρνιείν λα 

γίλεηαη θέληξν δηεξρνκέλσλ δαζθάισλ απφ ηα ζπκβαηηθά ζρνιεία. Παξαηεξήζεθε φηη φηαλ έρνπκε κφληκν 

πξνζσπηθφ πνπ γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πηινηηθνχ, νη δείθηεο απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη πςεινί. 

Δ απνπζία ησλ ηκεκάησλ ππνδνρήο δε βνεζάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηφηη ε έληαμε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ γίλεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. αο θάλνπκε γλσζηφ φηη νη αιινδαπνί καζεηέο αγγίδνπλ ην 

47% ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. Βκείο ζαλ ρνιείν έρνπκε δεηήζεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηκήκαηα ππνδνρήο 

δηφηη αληηκεησπίδνπκε νμχηαηα πξνβιήκαηα. Σν ηκήκα έληαμεο πνπ ππάξρεη δε βνεζάεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, δηφηη απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

αλ ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο : 

 Αφζεθε ε επθαηξία ζηα ππνβαζκηζκέλα απηά ζρνιεία λα εμσξαΎζνπλ ηα θηίξηα ηνπο, λα 

εμνπιίζνπλ ηηο αίζνπζεο ηνπο κε επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο (ηειενξάζεηο, video, ππνινγηζηέο) θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζηνηρεηψδεηο βηβιηνζήθεο, απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

 Με ηελ έληαμε ηεο απνγεπκαηηλήο κειέηεο νη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη θαηά κεγάιν βαζκφ γηα 

ηελ επφκελε κέξα . 

 Αίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο θησρνχο καζεηέο λα κάζνπλ ηε ρξήζε ησλ Δ/Τ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. 

 Να εθθξαζηνχλ κέζα απφ ηα εηθαζηηθά θαη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη. 

 Μαζαίλνπλ παξαδνζηαθνχο ρνξνχο δηαηεξψληαο δσληαλή ηελ παξάδνζε. 

 Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα εθηνλσζνχλ θαη λα 

ςπραγσγεζνχλ. 

 Δ θπθινθνξηαθή αγσγή βνεζάεη ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηνλ Κ.Ο.Κ. θαη αξγφηεξα ζαλ 

ελήιηθνη νδεγνί λα έρνπλ δηακνξθσκέλε θαιή νδηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Σέινο ε εθαξκνγή ηεο Ώγσγήο Τγείαο βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα αγαπνχλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ 

πγηεηλή ηνπ ζψκαηνο θαη καζαίλνπλ λα θάλνπλ ζσζηή δηαηξνθή (ρφξηα, ιάδη, φζπξηα, θξνχηα θ.η.ι.). 

Ώηζηνδνμνχκε φηη, κε ηηο κηθξέο απηέο επηζεκάλζεηο πνπ θάλακε, ζαο δψζακε κηα πιήξε εηθφλα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πηινηηθνχ καο ρνιείνπ. Βπειπηζηνχκε φηη ην ηξέρνλ ρ. Έηνο 2002-2003 ζα είλαη θαιχηεξν θαη  

πην δεκηνπξγηθφ. 

 

 

 Γεώξγηνο Σδνπάλλεο 

 

Γηεπζπληήο 
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 ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΓΗΟΝΤΗΟ ΟΛΧΜΟ» 76ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 

Σν  76
ν 

Γεκνηηθό ρνιείν Αζελώλ ηδξχζεθε ην έηνο 1965 σο ηεηξαζέζην ρνιείν κε 84 καζεηέο θαη 

ζηεγάζζεθε ζε έλα παιηφ θηίξην ηεο φκνξθεο γεηηνληάο ησλ Άλσ Πεηξαιψλσλ. Δ εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζεκεηψζεθε ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, 459 εγγεγξακκέλνη καζεηέο ην ζρνιηθφ 

έηνο 1976-1977, θαζψο θαη ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ παιηνχ δηδαθηεξίνπ νδήγεζαλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηε 

δηεθδίθεζε λέαο ζρνιηθήο ζηέγεο. Ώπνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε κεηαζηέγαζε ηνπ ζρνιείνπ, 

δεθαπέληε ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ, ζε λεφρηηζην δηδαθηήξην ηνπ Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 2.600 η.κ.. Ώπφ ηφηε έσο θαη ζήκεξα ην ζρνιείν  ζηεγάδεηαη ζην ίδην δηδαθηήξην, πνπ βξίζθεηαη πνιχ 

θνληά ζην ζηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ζηδεξνδξφκνπ ησλ ΄Ώλσ Πεηξαιψλσλ θαη ιεηηνπξγεί σο 12/ζέζην. 

Σνλ Ενχλην ηνπ 1999 ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ ηνπ 76
νπ

 Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ν χιινγνο Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ απνθάζηζαλ νκφθσλα λα εθαξκνζζεί κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1999-2000 ην Πξφγξακκα 

“Πηινηηθή Δθαξκνγή 28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ”. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 

θηηξηαθέο παξεκβάζεηο θαη εμνπιίζζεθε ην ζρνιείν κε ηα αλαγθαία κέζα. Βηδηθφηεξα :   

Κάζε κία απφ ηηο 12 επξχρσξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο εμνπιίζζεθε κε   overhead projector, νζφλε 

πξνβνιήο, CD  Player, αηνκηθά εξκάξηα καζεηψλ, ζαιφλη θαη βηβιηνζήθε ε νπνία εκπινπηίζζεθε κε λέα βηβιία 

ινγνηερλίαο θαη επηζηεκψλ. 

Ώλαδηνξγαλψζεθε θαη εκπινπηίζζεθε κε ηα αλαγθαία φξγαλα ην εξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, 

Μνπζηθήο θαη ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηελ νπνία  δηδάζθνληαη νη Παξαδνζηαθνί Υνξνί θαη ε 

Βπηηξαπέδηα Ώληηζθαίξηζε.  

 Καηαζθεπάζζεθαλ λέεο αίζνπζεο γηα λα ζηεγάζνπλ ηα εξγαζηήξηα Βηθαζηηθψλ, Μνπζηθνθηλεηηθήο–

Θεαηξηθήο Ώγσγήο θαη Πιεξνθνξηθήο κε πιήξε θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 

 Αηακνξθψζεθε έλα κεγάιν ππφζηεγν ηνπ ζρνιείνπ ζε εζηηαηφξην κε θνπδίλα θαη ηξαπεδαξία πνπ 

πιεξνί ηνπο φξνπο πγηεηλήο. 

 Σν Αεθέκβξην ηνπ 1999 ην  λ έ ν  ζ ρ ν ι ε ί ν  ήηαλ έηνηκν παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ην ζεηζκφ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1999.   

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 
 

Α. Δ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο “ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ” νδήγεζε ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κνλίκσλ θαη 

σξνκηζζίσλ, πνπ εξγάζζεθαλ ζην ρνιείν απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ηνλ Ενχλην ηνπ 2003 : 

 

 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 εξγάζζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί: 

Γηαλλνπνχινπ Εσάλλα, Αηεπζχληξηα, ΐεξγίλε Κσλ/λα, Γηνπβάλε ηακαηία, Γξεγνξίνπ ηαχξνο, 

Καξαγηάλλεο Αεκήηξηνο, Καξάγθνπ ηεθαλία, Καξαηζψιε Μαξία, Καξπδάθε νθία, Καηζνχιεο Νηθφιανο, 

Κέγθνο Φίιηππνο, Κνληνγεσξγνπνχινπ Άλλα, Κπξηάθνπ Υάηδσ, Νάθνο Νηθφιανο, Νενθψηηζηνο Εσάλλεο, 

Μαπξνκκάηεο Νηθφιανο, Μηραιφιηα Βπγελία, Παλαγνπνχινπ Βπαλζία, Παπαδνπνχινπ Πελειφπε, Σζηλέο 

Γεψξγηνο θαη Υακφδξαθα ηαπξνχια σο δάζθαινη.  

Διηνπνχινπ Ώκαιία σο δαζθάια Ώγγιηθήο Γιψζζαο, ηαπξνπνχινπ Γαραξνχια σο δαζθάια Γαιιηθήο 

Γιψζζαο, Σζηιίξα Μαξία σο δαζθάια Μνπζηθήο, Πξαζίλνπ Εσάλλα σο δαζθάια Βηθαζηηθψλ, Παιαηνιφγνπ 

Βξαηψ σο δαζθάια Φπζηθήο Ώγσγήο, Ματζηξέιιεο Υξηζηφθαο σο δάζθαινο Πιεξνθνξηθήο, Καξακνιέγθνπ 

Μαξία σο δαζθάια Θεαηξηθήο Ώγσγήο, Σαβνπιάξε Ώλαζηαζία σο δαζθάια Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ θαη 

Γαξακπνχθα Πνιπμέλε σο δαζθάια Σάμεο Έληαμεο. 

 

76
ν
 ΑΔΜΟΣΕΚΟ 

ΥΟΛΒΕΟ 

ΏΘΔΝΧΝ 

Οξγαληθφηεηα 

ρνιείνπ 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

12/ζέζην 28 28 28 29 
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Β. Σν καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ρνιείνπ, απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο ηνλ Ενχλην ηνπ 2003, 

απμήζεθε θαηά 15,95 % . Δ αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ αλαιπηηθφ πίλαθα : 

 

 

Χξνιόγην Πξόγξακκα 

Σν Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ ζπληάζζεηαη   κε βάζε ηνπο  ζηφρνπο ηεο Πηινηηθήο 

Δθαξκνγήο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γνλέσλ.   

Σα παηδηά ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν απφ ηηο 7 π.κ. 

Σν ππνρξεσηηθό πξόγξακκα ηνπ ρνιείνπ αξρίδεη ζηηο 8:10 θαη ιήγεη ζηηο 15:10 γηα ηα παηδηά ηεο Ώ΄ 

θαη  ΐ΄ ηάμεο θαη ζηηο 16:10 γηα ηα παηδηά ησλ ππνινίπσλ ηάμεσλ. 

Σα καζήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξναηξεηηθνύ πξνγξάκκαηνο αξρίδνπλ ζηηο 16:20 θαη ιήγνπλ 

ζηηο 17:05.  

Δ ζίηηζε θαη ε ραιάξσζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο. 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Ο χιινγνο Αηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο επηιέγεη ηα Νέα Γλσζηηθά 

Ώληηθείκελα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ θαη ηνπ πιιφγνπ ησλ Γνλέσλ. 

Σα ζρνιηθά έηε απφ 1999-2000 έσο θαη 2002-2003 : 

Α. ην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα  δηδάρζεθαλ εθηφο απφ ηα καζήκαηα ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

λέα γλσζηηθά αληηθείκελα (Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Μπζνινγία, Σνπηθή Ηζηνξία, Παξαδνζηαθνί 

ρνξνί, Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, Μνπζηθνθηλεηηθή ). 

 ην πιαίζην ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηλφηαλ θαη ε κειέηε – εκπέδσζε ηεο χιεο πνπ είρε 

δηδαρζεί. 

Β. ην πξναηξεηηθφ πξφγξακκα νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε ηε Λνγνηερλία, ην 

Παξακύζη, ηε Μνπζηθή, ηελ Πιεξνθνξηθή, ηηο Καηαζθεπέο, ην θάθη, θαη ηνλ Αζιεηηζκό ( επηηξαπέδηα 

αληηζθαίξηζε, πνδφζθαηξν, κπάζθεη ). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ γηα λα είλαη ε δηδαζθαιία ηνπο απνηειεζκαηηθή ζπλδπάδνπλ ζπρλά ηηο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν. ιν θαη πην ζπρλά ζηξέθνληαη πξνο ηα 

ζρέδηα εξγαζίαο θαη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο.  

Ώπνηέιεζκα : ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θνξπθψλεηαη θαη ε γλψζε πνπ απνθηνχλ ζηεξίδεηαη ζε 

ζηέξεεο βάζεηο. 

Μεηά απφ ηξία θαη πιένλ ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξνχκε κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα λα 

δηαηππψζνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα: 

- Οη καζεηέο βειηηψλνπλ γεληθά ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

- Ώληινχλ ηθαλνπνίεζε θαη ραξά απφ ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο, θπξίσο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα γίλεη κνριφο κεηαβνιήο θαη βειηίσζεο αθφκα θαη ζνβαξψλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φηαλ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια θαη απνηειέζεη ηελ επθαηξία γηα επηβξάβεπζε θαη 

ελζάξξπλζε. 

-Βηδηθέο νκάδεο καζεηψλ  (αιιφγισζζνη, ηζηγγαλφπαηδεο, καζεηέο πξνεξρφκελνη απφ θησρά θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα) κε ηελ πνιχπιεπξε βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη, βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο 

76
ν
 ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 
ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

ΣΑΞΔΗ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Α 43 43 51 48 

Β 48 50 55 53 

Γ 41 52 51 55 

Γ 40 44 53 49 

Δ 49 41 45 50 

Σ 36 50 41 43 

ΤΝΟΛΟ 257 280 296 298 
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ηνπο, νηθνδνκνχλ ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη εληάζζνληαη νκαιά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

- Οη καζεηέο ραίξνληαη ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο, καζαίλνπλ λα ζπκβηψλνπλ θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη, θνηλσληθνπνηνχληαη. 

- Απζηπρψο δελ έρνπκε ελδείμεηο φηη κεηψζεθε ε ηάζε πξνζθπγήο ζε θξνληηζηήξηα, θπξίσο Ώγγιηθήο 

Γιψζζαο, αλ θαη θαηαβιήζεθε θάζε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ καζήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο 

Πηζηεχνπκε φηη ην «ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ», φπσο εθαξκφδεηαη πηινηηθά, είλαη έλα ζρνιείν πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, είλαη ην ρνιείν ηνπ Μέιινληνο θαη είκαζηε βέβαηνη φηη ηφζν ε Πνιηηεία φζν θαη ε 

Βθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα ζα ην ζηεξίμνπλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο.    

 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

 Σν 76
ν
 Πεηξακαηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ δηαζέηεη: 

 12 επξχρσξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

 Βξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Πιεξνθνξηθήο, Βηθαζηηθψλ, Μνπζηθήο, Θεαηξηθήο 

Ώγσγήο. 

 Ώίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 Βζηηαηφξην. 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα εξγαζηήξηα θαη ην εζηηαηφξην βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Ο 

εμνπιηζκφο ηνπο είλαη επαξθήο θαη ζχγρξνλνο. Ο αχιεηνο ρψξνο ηνπ δηδαθηεξίνπ είλαη κηθξφο θαη πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ – κφληκνη θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί – ηνπ ζρνιείνπ εξγάδεηαη, γεληθά, 

κε ζπλέπεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Βίλαη βέβαην φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ ζα βειηησζεί θαη ην Πξφγξακκα ζα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν, εάλ ηδξπζνχλ νξγαληθέο ζέζεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 Σα παηδηά ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν απφ ηηο 7:00. 

 Σν ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 

 Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμεο αξρίδεη 8:10 θαη ιήγεη15:10. 

 Γ΄, Α΄, Β΄ θαη η΄ ηάμεο αξρίδεη 8:10 θαη ιήγεη16:10. 

Σν πξναηξεηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 

 Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμεο αξρίδεη15:20 θαη ιήγεη16:10. 

 Γ΄, Α΄, Β΄ θαη η΄ ηάμεο αξρίδεη 16:15 θαη ιήγεη17:00. 

Σν ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα, εθηφο απφ ηα καζήκαηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ, πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

 Μειέηε καζεκάησλ (ζε φιεο ηηο ηάμεηο) 

 Θεαηξηθή Ώγσγή (ζε φιεο ηηο ηάμεηο) 

 Παξαδνζηαθνχο Υνξνχο (ζε φιεο ηηο ηάμεηο) 

 Πιεξνθνξηθή (ζηελ Β΄ θαη η΄ ηάμε) 

 Μνπζηθνθηλεηηθή (ζηελ Ώ΄, ΐ΄ θαη Γ΄ ηάμε) 

 Σνπηθή Εζηνξία (ζηε Α΄ ηάμε) 

Σν πξναηξεηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

 Πιεξνθνξηθή 

 Γαιιηθή γιψζζα 

 Λνγνηερλία 

 Καηαζθεπέο 

 Ώζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζθάθη, πηλγθ-πνλγθ, πνδφζθαηξν, κπάζθεη) 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα, έρνπλ βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ καο. 

 Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο γεηηνληάο ησλ 

Πεηξαιψλσλ.πλεξγάδνληαη κε ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, κε ζπιιφγνπο θαη επαγγεικαηίεο ζην πιαίζην ησλ 

ρεδίσλ Βξγαζίαο θαη ηεο Αηαζεκαηηθήο Αηδαζθαιίαο. 

 

 

 Ησάλλα Γηαλλνπνύινπ 

 

Γηεπζύληξηα 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΠΖΓΑΟ» 89ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν 89
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ βξίζθεηαη ζην Αήκν Ώζελαίσλ, ζηε ζπλνηθία ηνπ Ν. Κφζκνπ. Σν 

ζρνιείν ζχκθσλα κε ην αξρείν πνπ ππάξρεη ηδξύζεθε ην έηνο 1937 θαη ζηεγαδφηαλ ζ‟ έλα κηθξφ δηψξνθν ζπίηη 

κε ηέζζεξα δσκάηηα ηα νπνία ρξεζίκεπαλ γηα αίζνπζεο θαη ε θνπδίλα γηα γξαθείν δηεπζπληή θαη δαζθάισλ. Βίρε 

πεξίπνπ 250 καζεηέο θαη κηα πνιχ κηθξή απιή. Λεηηνπξγνχζε κε βάξδηεο (πξσί – απφγεπκα). Σν 1986 

κεηαζηεγάζηεθε ζην ζεκεξηλφ θηίξην ην νπνίν δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην παιηφ. Βίλαη κεγάιν, θσηεηλφ, κε 

πνιιέο αίζνπζεο, εξγαζηήξηα θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. 

Σνλ Ηνύλην ηνπ 1999, καο πξνηάζεθε, καδί κε άιια 27 ζρνιεία ζε νιφθιεξε ηελ Βιιάδα, λα κπνχκε ζην 

πξφγξακκα ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Δ απάληεζε ήηαλ άκεζε θαη ζεηηθή. Σν νινήκεξν ζρνιείν ήηαλ 

φλεηξν δσήο γηα ην δάζθαιν θαη ήξζε ε ζηηγκή λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα.  

Λφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, δε ιεηηνύξγεζαλ Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα, 

Σκήκαηα Τπνδνρήο θαη δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, αθνύ νη αλάγθεο απηέο θαιύπηνληαλ κέζα από ην νινήκεξν.  

 

Κηηξηαθόο εμνπιηζκόο:  

Σν θαινθαίξη ηνπ 1999 έγηλαλ νη απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ψζηε ν ρψξνο λα δηακνξθσζεί έηζη πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ. Βπηπρψο ππήξραλ αξθεηνί ρψξνη θαη νη παξεκβάζεηο 

ήηαλ ιίγεο. Σν ζρνιείν άιιαμε κνξθή. Πξνζηέζεθαλ ρψξνη γηα εξγαζηήξηα, δηακνξθψζεθαλ άιινη γηα 

εζηηαηόξην θαη θνπδίλα φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα ςπγεία θαη νη θνχξλνη. Σα εξγαζηήξηα Δηθαζηηθώλ, 

Πιεξνθνξηθήο θαη Φπζηθήο- Υεκείαο, ε αίζνπζα Μνπζηθήο ηελ νπνία νη καζεηέο κε ηε δαζθάια ηνπο ηελ 

νλφκαζαλ «κεγαξάθη ηεο Μνπζηθήο», ε  βηβιηνζήθε πνπ αξηζκεί πάλσ απφ 3000 βηβιία είλαη ρψξνη ραξάο θαη 

δεκηνπξγίαο γηα ηα παηδηά. Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο  είλαη ρψξνη πνπ ηα παηδηά ραίξνληαη λα θάζνληαη εθεί εθηφο 

απφ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο θαη γηα δηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη γηα ςπραγσγία, είηε δηαβάδνληαο έλα ελδηαθέξνλ 

βηβιίν απφ ηε καζεηηθή βηβιηνζήθε πνπ ιεηηνπξγεί ζε θάζε αίζνπζα, είηε βιέπνληαο κηα ηαηλία δηδαθηηθνχ ή 

παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην βίληεν θαη ηελ ηειεφξαζε πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε ηνπο. ε κηα γσληά ηεο 

αίζνπζαο νη θαλαπέδεο θαη ε κνθέηα γηα ραιάξσζε θαη ςπραγσγία. ηελ άιιε γσληά ε ηειεόξαζε, ην video, ην 

CD-player, ν πξνηδέθηνξαο θαη ε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο  
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Σν 89
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ έρεη νξγαληθφηεηα 12/ζέζηνπ αιιά ιεηηνπξγεί σο 14/ζέζην. 

 

Βπσλπκία 

ρνιείνπ 
Οξγαληθφηεηα Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

89
ν
 Αεκνηηθφ 

ρνιείν 

Ώζελψλ 

12/ζέζην 

1999 - 00 2000 - 01 2001 - 02 2002 - 03 

37 38 40 41 

 

 

Οη Δθπαηδεπηηθνί Σνπ ρνιείνπ:  

Δ αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε παξνπζία εηδηθνηήησλ ήηαλ ζεκαληηθή. Φέηνο (2002-

2003) ζην ζρνιείν δίδαμαλ νη παξαθάησ εθπαηδεπηηθνί : 

 

Ώ/Ώ Ολνκαηεπψλπκα εθπαηδεπηηθψλ Εδηφηεηα 

1 Γηαλλαθνπνχινπ Εσάλλα Αηεπζχληξηα  

2 Γξίβα Γαξπθαιηά Τπνδηεπζχληξηα  

3 Μπαθνγηάλλε Κσλζηαληίλα Ααζθάια 

4 Ααιαγηψξγνπ Οιπκπία Ααζθάια 

5 Υξφλε Βπθξνζχλε Ααζθάια 

6 Αηακαληφγινπ Βιέλε Ααζθάια 

7 αξιά Φσηεηλή Ααζθάια 

8 ΐαζηιείνπ Ώζπαζία Ααζθάια 

9 Μπαγάθε Κιεάλζε Ααζθάια 

10 Ώζαλαζνπνχινπ Νηθνιέηα Ααζθάια 

11 Υξπζαλζάθε Βπγελία Ααζθάια 

12 Γπγνχξεο Φψηηνο Ααζθάια 

13 Γσγφπνπινο Κσλ/λνο Ααζθάια 

14 Ώπνζηνιφπνπινο Αεκήηξηνο Ααζθάια 

15 ηεθαλίδεο Εσάλλεο Ααζθάια 

16 Σδσξηδάθε Μαξία Φπζηθήο Ώγσγήο 

17 Μεξεληίηε Μαξία Μνπζηθήο 

18 Μαλσιέα Ώηθαηεξίλε Βηθαζηηθψλ 

19 Σνχια Ώηθαηεξίλε Ώγγιηθήο Γιψζζαο 

20 ακνξέιε Βιέλε Ώγγιηθήο Γιψζζαο 

21 Μαζηξνγηαλλφπνπινο Νηθφιανο Ώζιεηηζκφο  

22 Γηαλλάθεο Θεφδσξνο Αάζθαινο 

23 Πάηζεο Μηραήι Δ/Τ 

24 ακνζξάθε ΐαζηιηθή Θεαηξηθή Ώγσγή 

25 Παληαδήο ΐαζίιεηνο Αάζθαινο 

26 Παλαγησηαθνπνχινπ ηαπξνχια Ααζθάια 

27 Γεξνληέιιε Ώγγειηθή Πεξηβαιινληνιφγνο 

28 Γθνχηξα Αάθλε Ααζθάια 

29 Μαθξπγηάλλε Βπζηαζία Ααζθάια 

30 Λακπξάθεο Γεψξγηνο Αάζθαινο 

31 ΐνπξιή Ώλαζηαζία Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

32 Γπγά Παλαγηψηα Παξαδνζηαθνί ρνξνί 

33 Ααζθαιάθε Αέζπνηλα Ααζθάια 

34 Ρέππαο Αεκήηξηνο Πεξηβαιινληνιφγνο 

35 Σξνπκπήο Κσλ/λνο θάθη 

36 Υαηδεδεκεηξίνπ Οπξαλία Οιπκπηαθή Παηδεία 

37 ψθαιεο ΐαζίιεηνο Αάζθαινο 

38 Γθνπβέξνο Νηθφιανο Αάζθαινο 
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39 Παπαδεκεηξίνπ νθία Ααζθάια 

40 Μπνχξε Γσγξαθηά Ααζθάια 

 

Σάμεηο θαη ηκήκαηα κε ην καζεηηθό δπλακηθό, από ηελ έλαξμε κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003. 

 

ΣΏΞΔ 1999 -00 2000-01 2001 -02 2002-03 

Ώ 44 47 40 42 

ΐ 48 49 71 40 

Γ 58 62 47 68 

Α 46 49 51 46 

Β 48 48 52 49 

Σ 55 56 49 57 

ΤΝΟΛΟ 299 311 310 323 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα επραξηζηνύλ ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο μεθνπξάδνπλ. Δ ψξα ηνπ 

γεχκαηνο είλαη ψξα ραξάο θαη μεθνχξαζεο. Οη ηξαπεδνθφκεο πεξηπνηνχληαη ηνπο καζεηέο πάληα κε ην ρακφγειν. 

Ώλάκεζα ζηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ έρνπκε ζην ζρνιείν καο είλαη θαη ε δηδαζθαιία ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηώλ - Πιεξνθνξηθήο πνπ ηα παηδηά ην αγθάιηαζαλ κε πνιιή αγάπε θαη πξαγκαηηθά ραίξνληαη ηελ ψξα 

απηή θαη πεξηκέλνπλ εθεί λα ηνπο ιπζνχλ θαη θάπνηεο απνξίεο απφ ηα καζήκαηα, αιιά λα βξνπλ θαη θάηη 

θαηλνχξην. Σν εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο αλαβαζκίζηεθε, κπήθαλ θαηλνχξηνη ππνινγηζηέο θαη ηα δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελζνπζηάδνπλ ηα παηδηά.  

Δ Θεαηξηθή Αγσγή - Θεαηξηθό Παηρλίδη κε εμαίξεηε ζπλάδειθν, ε νπνία είλαη θαη εζνπνηφο, είλαη ψξα ραξάο, 

αιιά θαη δεκηνπξγίαο. 

Οη Παξαδνζηαθνί Υνξνί απ‟ φια ηα κέξε ηεο παηξίδαο καο, ηαμηδεχνπλ λνεξά ηνπο καζεηέο ζηα κέξε εθείλα θαη 

κέζσ ησλ ρνξψλ θαη ησλ ηξαγνπδηψλ, καζαίλνπλ γηα ηελ παηξίδα ηνπο. 

Δ Ξέλε Γιώζζα, ε νπνία δηδάζθεηαη απφ ηελ Σξίηε ηάμε, ζε δχν επίπεδα, κε ηα επνπηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην 

Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν γίλεηαη πην θαηαλνεηή θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο. 

Δ Αγσγή Τγείαο, ε νπνία μεθηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο απφ ην εζηηαηφξην θαη ζπλερίδεηαη θαη ζε θάπνηεο ηάμεηο 

πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα, έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 

Δ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ζέκαηα πεξηβάιινληνο) απφ εηδηθεπκέλνπο πεξηβαιινληνιφγνπο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ αξέζεη πνιχ ζηνπο καζεηέο, πνπ κέζσ απηήο γλσξίδνπλ ηελ παλίδα θαη ηε ρισξίδα φρη 

κφλν ηνπ ηφπνπ καο θαη αιιά θαη ηνπ πιαλήηε. Μαζαίλνπλ λ‟ αγαπνχλ, λα ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ ην 

πεξηβάιινλ, φρη κφλν κε ζεσξεηηθέο γλψζεηο, αιιά θαη ζηελ πξάμε. 

Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο κε αξθεηά κνπζηθά φξγαλα, πνπ δηαζέηεη ην Πηινηηθφ, γίλεηαη επράξηζηα. Οη καζεηέο 

κε ηνπο δαζθάινπο ησλ ηάμεσλ έρνπλ γξάςεη πνηήκαηα κε αθνξκή δηάθνξεο ελφηεηεο ηεο γιψζζαο (ζάιαζζα, 

δψα θιπ.), έρνπλ κεινπνηεζεί απφ ηε κνπζηθφ καο θαη ερνγξαθήζεθαλ ζε CD ηξαγνπδηζκέλα απφ ηνπο καζεηέο. 

Βπίζεο έγηλαλ δχν ζπλαπιίεο κε κεγάιε επηηπρία.  

ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ ηα παηδηά εθθξάδνπλ κε νπηηθέο κνξθέο ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν θαη ηε δηθή ηνπο 

πξνζσπηθή άπνςε γηα ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θηλνχκελα ζ‟ έλα άλεην θαη θσηεηλφ ρψξν κε ληνπιάπηα, 

ξάθηα, πάγθνπο θαη άθζνλα πιηθά. 

Σν θάθη, ην νπνίν δηδάζθεηαη απφ δάζθαιν, κέινο ηεο θαθηζηηθήο Οκνζπνλδίαο, έρεη ελζνπζηάζεη ηνπο 

καζεηέο απφ ηελ Ώ΄ σο ηελ Σ΄ ηάμε.  

Σν πξφγξακκα Οιπκπηαθήο Παηδείαο θαη νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γπκλάδνπλ ην ζψκα θαη ην πλεχκα. 

 

ηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ε νπνία ρξεζηκεύεη θαη σο εζηηαηόξην, γίλνληαη νη ζρνιηθέο γηνξηέο, εθζέζεηο, 

δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.  

Ώπφ ην μεθίλεκά ηνπ σο νινήκεξν ην ζρνιείν έρεη ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Βθαξκφζηεθαλ θαηλνύξηεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη λέεο ηερλνινγίεο, ε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ 

φρη κεησπηθή, αιιά γηα ζπλεξγαζία ζε νκάδεο ψζηε ρξεζηκνπνηψληαο θαη φια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ην νινήκεξν 

λα γίλεηαη δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηελ εθπφλεζε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ, ζηελ 

πξνζσπηθή αλαδήηεζε κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ. Οη καζεηέο ραίξνληαη ηε κάζεζε κέζα από ηξόπνπο δηεξεπλεηηθνύο 

θαη ςπραγσγηθνύο, φπσο παηρλίδη, έξεπλα βηβιηνζήθεο, νκαδηθέο εξγαζίεο, επηζθέςεηο ζε θπζηθά, πνιηηηζκηθά, 

ηζηνξηθά αμηνζέαηα, δηεξεχλεζε ζεκάησλ ζην δηαδίθηπν. 

Σν ζρνιείν καο από ζρνιείν κάζεζεο έγηλε έλα εξγαζηήξη κάζεζεο θαη πνιηηηζκνύ. 

Οη αιινδαπνί καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν καο, έρνπλ εληαρζεί πιήξσο ζηηο ηάμεηο πνπ θνηηνχλ. πνπ 

δηαπηζηψζεθε δπζθνιία, θπξίσο ζηε γιψζζα, ηνπο δφζεθε βνήζεηα, ζηελ απνγεπκαηηλή θπξίσο δψλε, κε 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία. Δ κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο είρε ραξαθηήξα εμαηνκηθεπκέλν θαη πξνζσπηθφ, κε βάζε ηηο 
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αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο θάζε καζεηή. Έηζη θαηάθεξαλ λα ελζσκαησζνχλ νκαιά ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο θαη λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 Έγηλαλ αξθεηέο δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο φπνπ 

νη καζεηέο πήξαλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα θαη ράξεθαλ ην απνηέιεζκα. Παξαθνινχζεζαλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο  

θαη έπαημαλ θαη νη ίδηνη ζέαηξν ζην ζρνιείν, είηε δξακαηνπνηψληαο θείκελα απφ ηα καζήκαηά ηνπο, είηε 

απηελεξγψληαο κε ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο. Οη καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο ζην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηε ζεαηξηθή βξαδηά, αλέβαζαλ κε πνιχ κεγάιε επηηπρία ην έξγν ηνπ Α. Φαζά «Γεηείηαη 

Φεχηεο», κε ηελ θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία απφ ηε δαζθάια ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο θ. ακνζξάθε ΐαζηιηθή. 

Σα έζνδα απφ ηελ εθεκεξηδνύια ησλ καζεηώλ εζηάιεζαλ ζηνπο γηαηξνύο ρσξίο ζύλνξα θαη ζην ρσξηό SOS. 

Βπίζεο ζπγθέληξσζαλ ηξόθηκα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο ελνξηαθήο ζηέγεο αγάπεο. πγθεληξψζεθαλ ηξφθηκα θαη 

θάξκαθα ηα νπνία παξαδφζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πι. Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ζηνπο γηαηξνύο ηνπ Κόζκνπ 

γηα λα απνζηαινύλ ζην Ιξάθ.  

Έγηλε έθζεζε Δηθαζηηθώλ  κε έξγα ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ηάμεσλ, φπσο επίζεο θαη παδάξη κε έξγα ησλ 

παηδηψλ, ηα έζνδα δε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αγνξά πιηθψλ γηα ην κάζεκα ησλ Βηθαζηηθψλ θαζψο θαη γηα ηα 

ζθεληθά ησλ ενξηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Ώπφ ηε δαζθάια ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ζηα πιαίζηα ηεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο έγηλαλ πνιιέο αζινπαηδηέο, 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ Οιπκπηάδα ηνπ 2004 θαη δηδαζθαιία νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ. 

ην θάθη  πνπ δηδάρζεθε ζε φιεο ηηο ηάμεηο γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά ζε ζεσξία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ηα 

παηδηά καο εμέπιεμαλ. ηε ζεσξία έγηλε αλάιπζε παξηίδσλ απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ζθαθηνχ (γηα ηηο κεγάιεο 

ηάμεηο)ελψ ζηηο κηθξέο ηάμεηο δφζεθαλ νη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο φπσο: ζθνπφο θαη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, εηθφλεο 

καη, βαζηθά θηλάιε, απιά ζηνηρεία ηαθηηθήο. Κάζε δεχηεξε εβδνκάδα ηα παηδηά εθάξκνδαλ φζα είραλ κάζεη ζηηο 

παξηίδεο πνπ έπαημαλ κεηαμχ ηνπο ή κε ην δάζθαιν – εθπαηδεπηή ηνπο. Παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία έγηλαλ θαη 

ηέζζεξηο εθδειώζεηο.  

α) Αγώλαο ζηκνπιηαλέ ζε 37 ζθαθηέξεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ θαη Σ΄ ηάμεο κε ηελ παγθόζκηα 

πξσηαζιήηξηα Κνπβάηζνπ Μαξία, φπνπ θαη αλεδείρζε ληθεηήο ζε κηα παξηίδα καζεηήο ηεο Σ΄ ηάμεο. 

β) Δζσηεξηθό πξσηάζιεκα  κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ ηξηψλ κεγάισλ ηάμεσλ ζε εθδήισζε πνπ έγηλε ζην 

ζρνιείν κε ηελ παξνπζία ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ, καηηξ ηεο θαθηζηηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ. ηνπο ληθεηέο/ηξηεο δφζεθαλ ρξπζά κεηάιιηα (6) θαη ζε φινπο φζνπο έιαβαλ κέξνο, αλακλεζηηθά 

δηπιψκαηα ηα νπνία ζρεδίαζε θαη έγξαςε ζηνλ Δ/Τ ν ζπλάδειθνο θ Πάηζεο Μηραήι. 

γ) Βπίζεο καζεηέο απφ φιεο ηηο ηάμεηο πήξαλ κέξνο ζην ζρνιηθό πξσηάζιεκα  πνπ δηεμήρζε ζην Ίιηνλ, κε 

απνηέιεζκα έλα ρξπζφ κεηάιιην απφ καζεηή ηεο Ώ΄ ηάμεο θαη αξθεηέο δηαθξίζεηο. ην παλειιήλην εκηηειηθό 

πήξακε  12
ε
 ζέζε.  Βπίζεο ζηνλ αγώλα πνπ δηνξγαλψζεθε κε δηπιαλό ζρνιείν πήξαλ κέξνο 10 καζεηέο νη νπνίνη 

πήξαλ (φινη), ρξπζφ κεηάιιην.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ζεσξνύκε όηη είλαη ζεηηθά, ελψ νη καζεηέο θαη νη γνλείο εθδειώλνπλ κε θάζε επθαηξία ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αζιήκαηνο ζην πξφγξακκα ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. Οη 

καζεηέο κε απηφλ ηξφπν ήξζαλ ζε κηα πξψηε επαθή κε ην άζιεκα, ελψ θάπνηνη απφ απηνχο εθδήισζαλ ην 

ηαιέλην ηνπο κε ηε δηάθξηζή ηνπο ζην πξσηάζιεκα. 

ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, εθηφο απφ ηελ εθκάζεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηξαγνπδηώλ, έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

θάπνηα κνπζηθά όξγαλα, λα θάλνπλ κνπζηθνθηλεηηθή  θαη νη καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο έδσζαλ κνπζηθή ζπλαπιία κε 

13 ηξαγνχδηα αθηεξσκέλα ζηε ζάιαζζα, κε πνιχ κεγάιε επηηπρία. Σα ηξαγνχδηα απηά ερνγξαθήζεθαλ ζε 

ζηνχληην θαη θπθινθφξεζε CD ην νπνίν πξνκεζεχηεθαλ ζρεδφλ φινη νη γνλείο.  

ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο  ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, έιαβαλ κέξνο φινη νη καζεηέο θαη παξνπζηάζηεθαλ 

κνπζηθνθηλεηηθά ζέκαηα, δξαζηεξηόηεηεο αζιεηηζκνύ, παξαδνζηαθνί ρνξνί, ιατθά δξώκελα θαη ιατθνί ρνξνί 

ηεο 10εηίαο ηνπ ’60. 

‟ φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έπαημε ζπνπδαίν ξφιν θαη ην πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ γηαηί ηα παηδηά κε ηα πεξηζζφηεξα απ΄ απηά είραλ εμνηθεησζεί απφ ην 1995 πνπ εθαξκφζηεθε ην 

πξφγξακκα «ΜΒΛΕΝΏ» ζην ζρνιείν καο. 

 

Πξνβιεκαηηζκνί 

Δ ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο  ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιύ θαιή. Δ ελεκέξσζή ηνπο γηλφηαλ 

κηα θνξά ην κήλα γηα φιεο ηηο ηάμεηο αιιά θαη φπνηε ρξεηαδφηαλ γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε θάπνησλ 

πξνβιεκάησλ , είηε καζεζηαθψλ είηε ζπκπεξηθνξάο.  Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο θαη 

ηδηαίηεξα κε ην 2
ν
 Αεκνηηθφ Αηακέξηζκα θαη ην Αήκν Ώζελαίσλ ππήξμε άςνγε θαη κε νθέιε γηα ην ζρνιείν.  

Βγψ ζαλ Αηεπζχληξηα πηινηηθνχ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζεσξψ φηη έρεη πεηύρεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό 

ην ζηόρν ηνπ. Έρεη πξαγκαηηθά αιιάμεη ηελ αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο παίξλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο γλψζεο, ηηο επεμεξγάδνληαη θαη ηηο νξγαλψλνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. ε κεγάιν βαζκφ 

πέξαζαλ απφ ην ΒΓΧ ζην ΒΜΒΕ θαη αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο γλσζηηθέο, εξεπλεηηθέο, θαηαζθεπαζηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο. Σν πξφγξακκα ηνπ νινήκεξνπ πξφζθεξε ζηα παηδηά ζπλζήθεο αζθάιεηαο, κε ηελ παξακνλή ηνπο 

ζην ζρνιείν θαη φρη ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο πιαηείεο. Κνηλσληθνπνηήζεθαλ, έγηλαλ πην ζπλεξγάζηκα, 
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δεκηνχξγεζαλ θηιίεο κέζα απφ ην ρψξν ηνπο. ια απηά ζεσξνχκε φηη είλαη ζεηηθά ζηνηρεία. 

ΐέβαηα έρνπκε λα θάλνπκε θαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο. Σν ζρνιείν καο ζηεξείηαη Γπκλαζηεξίνπ 

πνπ είλαη πνιχ βαζηθφ γηα ηε γχκλαζε θαη άζιεζε ησλ καζεηψλ. Βπίζεο ζηε βηβιηνζήθε ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ 

ιεηηνπξγεί θαη έλα ηκήκα καζεηώλ πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη ηελ πξφζβαζε ζηε βηβιηνζήθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Θεσξνχκε επίζεο φηη είλαη απαξαίηεηνο έλαο κόληκνο ρώξνο πιήξσο εμνπιηζκέλνο γηα ην κάζεκα ηε Θεαηξηθήο 

Αγσγή. Βπίζεο απαηηείηαη εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο – Υεκείαο.  

Πξνηάζεηο:  

Ώπηά πνπ πξνηείλνπκε γηα ηε βειηίσζή ηνπ είλαη: Μηθξόηεξνο αξηζκόο καζεηώλ θαηά ηάμε. Τπνρξεσηηθή 

παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έγθαηξε ηνπνζέηεζε ησλ αλάινγσλ εθπαηδεπηηθώλ ρσξίο κεκςηκνηξίεο. 

Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Πηινηηθνχ ρνιείνπ ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ, γηαηί ζίγνπξα έρεη παξαπάλσ έμνδα. 

Βπίζεο επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Δ έιιεηςε ρψξσλ κπνξεί λα θαιπθζεί θαη λα απνδνζνχλ αξθεηνί αθφκε ρψξνη ζην ζρνιείν ή λα αμηνπνηεζνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά, αιιά απηνί νη ρψξνη βξίζθνληαη ζηελ παξεκβαιιφκελε ηξηψξνθε θαηνηθία, ε νπνία βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηηο δχν πηέξπγεο ηνπ ζρνιείνπ. Έρνπκε δεηήζεη επαλεηιεκκέλα απφ ηνλ ΟΚ ηελ απαιινηξίσζε απηήο 

ηεο θαηνηθίαο θαη κε απεπζείαο έγγξαθν ηεο .Β. θαη κέζσ ηεο ΑΒΠ ηνπ 2
νπ

 Αηακεξίζκαηνο ηνπ Αήκνπ Ώζελαίσλ 

θαη κε πξνζσπηθή επαθή ηεο Α/ληξηαο ηνπ ζρνιείνπ κ ηνλ Α/ληα χκβνπιν ηνπ ΟΚ θ. Μπαιηά, αιιά απάληεζε 

δελ έρνπκε ιάβεη.  

o ζνλ αθνξά ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγηώλ έρνπκε λα ζαο γλσξίζνπκε θαη λα πξνηείλνπκε ηα 

εμήο: 

o Ώιιαγή ησλ βηβιίσλ φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, γηαηί δελ εμππεξεηνχλ πηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα θαη κάιηζηα ηνπ Οινήκεξνπ. Ώπηά πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηθαηάζηαζεο θαηά ηελ άπνςή 

καο είλαη ε Μειέηε Πεξηβάιινληνο φισλ ησλ ηάμεσλ, ηα Μαζεκαηηθά ηεο Γ΄ ηάμεο θαη ε Εζηνξία ηεο Α΄ ηάμεο. 

o Υνξήγεζε εμεηδηθεπκέλνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη θπξίσο ζην Οινήκεξν ζρνιείν, 

ζην νπνίν δηδάζθνληαη αγγιηθά από ηελ Γ΄ ηάμε θαη κάιηζηα ζε δύν επίπεδα. 

 Να πξνσζεζεί ε  ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε  θαη λα  αλαπηπρζεί από ηνπο ίδηνπο ηνπο δαζθάινπο, νη 

νπνίνη γλσξίδνπλ πάξα πνιχ θαιά θαη ην αληηθείκελν θαη ηελ ηάμε θαη φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αιιά θαη 

ζε πξαθηηθφ. 

 Οξηζκέλα καζήκαηα λα δηδάζθνληαη από θνηλνύ από ην δάζθαιν εηδηθόηεηαο θαη ην δάζθαιν ηεο 

ηάμεο, ψζηε λα πξνσζεζεί ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο. 

 Να ππάξρεη έλαο επηπιένλ δάζθαινο  γηα ηελ θάιπςε ηπρψλ θελψλ. 

  Δ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θαη ησλ σξνκηζζίσλ κε εηδηθφηεηα) πνπ ζα ππεξεηνχλ ζην 

πηινηηθφ νινήκεξν λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη 5 επηεκβξίνπ ψζηε ζηηο 12 επηεκβξίνπ ην ζρνιείν 

λα μεθηλά κε πιήξεο πξνζσπηθφ θαη πξφγξακκα. ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο λα βξίζθεηαη θαη ην βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ (ηξαπεδνθφκεο θιπ)   

Σειεηψλνληαο ζέισ λα επηζεκάλσ φηη ηα ζεηηθά ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ είλαη 

πάξα πνιιά θαη πξέπεη φρη κφλν λα ζπλερηζηεί ν ζεζκφο αιιά λα επεθηαζεί θαη ζε φια ηα ζρνιεία, γηαηί έρεη λα 

δψζεη παηδαγσγηθά θαη θνηλσληθά νθέιε 

 

 

Ησάλλα Γηαλλαθνπνύινπ 

Γηεπζύληξηα 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ « Ζ 

ΑΘΖΝΑ» 129ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 

Σν ζρνιείν καο είλαη Αεκφζην θηήξην , θαηαζθεπάζηεθε ην 1985 απφ ηνλ Ο..Κ. ζε ρψξν πνπ βξίζθεηαη 

δίπια ζην Αεκνηηθφ Πάξθν «Πξνκπνλά»  ζηα Άλσ Παηήζηα. Ώπφ ην ρνιηθφ έηνο 1999-2000 ιεηηνπξγεί σο 

Πηινηηθό Οινήκεξν ρνιείν, έλα απφ ηα 28 πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζχκθσλα κε ην Νφκν 2525/97 γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, κε  λέεο ζπλζήθεο ζρνιηθήο δσήο, θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο, κε θαηλνχξγηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

θάηη πνπ πξαγκαηηθά θαίλεηαη πσο άιιαμε ην ηνπίν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα. 

Με βάζε ην πξφγξακκα «Πηινηηθό Οινήκεξν ρνιείν»  έγηλαλ θαη νη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηηο 

ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζρνιείνπ.   

Έηζη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο αλαβαζκίζζεθαλ θαη αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά: βαθή εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

- θνπξηίλεο κε ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ – γσλία ραιάξσζεο – βηβιηνζήθε δαζθάινπ –εξκάξηα καζεηψλ  - 

εμνπιηζκφο κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο (βίληεν, T.V, δηαθαλνζθφπηα). 

Αηακνξθψζεθαλ θη εμνπιίζηεθαλ επίζεο νη «εηδηθέο αίζνπζεο» φπσο :  

1. Ώίζνπζα Πιεξνθνξηθήο.   

2. Ώίζνπζα Μνπζηθήο θαη Μνπζηθνθηλεηηθήο Ώγσγήο. 

3. Ώίζνπζα ΐηβιηνζήθεο θαη Ώλαγλσζηήξην. 

4. Ώίζνπζα Βζηηαηνξίνπ καζεηψλ. 

5. Ώίζνπζα Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 
 

Σν ζρνιείν απφ ηελ ίδξπζε ηνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε νξγαληθφηεηα 12/ζέζηνπ πνπ δηαηεξείηαη 

κέρξη θαη ζήκεξα. Δ εηθφλα πνπ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξέηεζε ζην Πηινηηθό Οινήκεξν 

ρνιείν απφ ην ρνιηθφ έηνο 1999-2000 κέρξη θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 απνηππψλεηαη σο εμήο : 

α) Βθπαηδεπηηθνί θνξκνχ θαη εηδηθνηήησλ πνπ ππεξέηεζαλ ζπλερψο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 

κέρξη θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 : Πέληε <5>.   

β) Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξέηεζαλ ζην ζρνιείν θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-03 : 

 

Καηάζηαζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξέηεζαλ ζην ζρνιείν ην ζρνιηθφ έηνο 2002-03 

1. ΐαζηιφπνπινο Ώλαζηάζηνο, Α/ληήο Πεηζεπέο Εσάλλεο, Τπνδ/ληήο 

2. Παηξηαλάθνπ Παλαγηψηα 3. Σζέιηνο ηέθαλνο 

4. Κνθθέβε Μαξία 5. ΐαδαλέιεο Βκκαλνπήι 

6. Γθνπηδηνχπα Εσάλλα 7. πλνδηλνχ νθία (Μνπζηθφο) 

8. Κνληνξνχζε Ώιεμάλδξα 9. Λεξνχηζνπ Γσή (Φπζ. Ώγσγή) 

10. Αειή Παξαζθεπή 11. Ώιεμαλδξάθε Νίθε (Ώγγιηθψλ) 

12. Γξηβάθε Αήκεηξα 13. Σδηφιαο Αεκήηξηνο (Οιπκπ. Παηδεία)  

14. Παπαπαλαγηψηνπ Αεκήηξηνο 15. Πνχιηα Φσηεηλή (Βηθαζηηθά) 

16. Σζαγθάξε Βπηπρία 17. Μπαδνχ Βπαγγειία (Βηθαζηηθά) 

18. Παπαληθνιάνπ ππξηδνχια 19. Πεηξίηεο  

20. ππξίδσλ (Θεαηξ. Παηρλίδη) 

21. Γηαλλαξάθεο ΐαζίιεηνο 22. Κνπληνπξηψηνπ Γεσξγία (Μ/θή. αγσγή)  

23. Κίξγηλαο σηήξηνο 24. ΐξψηζνπ Μαξγαξίηα (Παξαδ. Υνξνί) 

25. Γνιψηα ΐηθησξία 26. Θσκά Βπζηαζία (Ώγγιηθψλ) 

27. Μφζρνπ νθία 28. Γνπξδηψηε Παλαγηψηα (Δ/Τ) 

29. Σξστάλνπ ΐαζηιηθή 30. ΐφκβα ηπιηαλή (Γεξκαληθψλ) 

31. Λπθνχδε Ώγγειηθή 32. Κνπαλέιε Γαθεηξνχια ( Γαιιηθψλ) 
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γ) Σάμεηο θαη καζεηηθφ δπλακηθφ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 κέρξη θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2002-03:  

 

Σάμεηο θαη καζεηηθφ δπλακηθφ (ρ.Έηε 1999-2003) 

 

Σάμε 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 

Ώ΄ 44 48 41 47 

ΐ΄ 52 56 47 45 

Γ΄ 48 50 52 50 

Α΄ 53 56 50 55 

Β΄ 45 43 56 52 

Σ΄ 46 47 44 53 

χλνιν 288 300 290 302 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ & ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ην πξφγξακκα ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ρνιείνπ είλαη 

ε δηδαζθαιία ησλ πξφζζεησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη άιισλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είηε 

πξναηξεηηθά είηε ππνρξεσηηθά έρνπλ εληαρζεί κε ιεηηνπξγηθή επειημία ζηε ζπλνιηθή δνκή ηνπ. Καηά ηελ 

εθηίκεζε ησλ δαζθάισλ  γνλέσλ θαη καζεηψλ  ε Μειέηε – Πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε κέξα, απνηειεί ηελ 

κεγάιε θαηάθηεζε πνπ έρεη δψζεη απηφο ν ζεζκφο ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ.  

ηαζεξή παξάκεηξνο γηα ην ζχλνιν ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ήηαλ θαη παξακέλεη ε ζέιεζε 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ παηδηψλ θαη 

θαζηζηνχλ επράξηζηε ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν.  

Έηζη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θξνληίδα καο ήηαλ λα δψζνπκε παηδαγσγηθά αλνίγκαηα ζηα εμήο 

αληηθείκελα : 

1) Παξαδνζηαθόο ρνξόο 

2) Μνπζηθνθηλεηηθή αγσγή 

3) Δηθαζηηθά  

4) Πιεξνθνξηθή 

5) Θεαηξηθό Παηρλίδη  

6) Άιιε μέλε γιώζζα, εθηόο ηεο Αγγιηθήο 

ηα πιαίζηα ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ζεκαληηθή επηηπρία ζεκείσζαλ εθδειψζεηο  κε ηελ παξνπζία 

θαη ησλ γνλέσλ , φπσο : 

 ρνιηθό έηνο 1999-2000: «Γλσξίδσ ηελ Διιάδα κέζα από αξραηνινγηθνύο θαη Ιζηνξηθνύο ηόπνπο»  - ( ΐ‟ 

Σάμε ). 

 ρνιηθό έηνο 2000-2001: 

Ώ) « Γεκνηηθό ηξαγνύδη»  ( Β΄ Σάμε ). 

ΐ) «Λνγνηερλία: Παιακάο – νισκόο», (Β΄ Σάμε) 

Γ) «Αγσγή πγείαο»  (Β΄ Σάμε) 

 ρνιηθό έηνο 2001-02: 

Ώ) «Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ Φπζηθή ηεο η΄ Σάμεο»   

ΐ) «Λνγνηερλία :εθέξεο – Διύηεο» (η΄ Σάμε) 

 ρνιηθό έηνο 2002-03:  

Ώ) «Βιιεληζκφο ηεο Αηαζπνξάο», (Γ΄ ηάμε ) 

ΐ) «Ραηζηζκόο», (Γ΄ Σάμε) 

Σν ζρνιείν ζπκκεηείρε κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζην πξφγξακκα «COMENIUS» κε αληαιιαγή 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ απφ ηηο ρψξεο Γαιιίαο, Φηιαλδίαο, Βζζνλίαο.  

 

Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο θαη Γξαζηεξηόηεηεο  
 

Δ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο μέθπγε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ζρεκαηηζκφ  γηα κεησπηθή  

δηδαζθαιία θαη πέξαζε ε θπθιηθή ξχζκηζε θαη ε δηάηαμε ζε ζρήκα Π. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά κπαίλνπλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο θαη ηεο αλεηφηεξεο ζπκκεηνρήο. 

Δ δηαζεκαηηθφηεηα ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε παξακέλεη ν θχξηνο κνριφο φισλ ζρεδφλ ησλ θχξησλ θαη 

δεπηεξεπφλησλ καζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη φρη ηελ πνιπδηάζπαζή ηεο. 

Τπάξρνπλ βεβαίσο θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηηο ππνδνκέο (έιιεηςε θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ) 

θαζψο  θαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ φπσο ην ζέινπκε ζήκεξα   (δηαξθήο επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ , ρξήζε πνιιαπινχ βηβιίνπ θ.ι.π.). κσο παξά ηηο φπνηεο νξγαλσηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο  αδπλακίεο 
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θαη νη γνλείο θαη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, έρνπλ ζηαηηζηηθά απνδείμεη ηελ πνιχ ζεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζρνιείνπ. 

 

ΚΡΗΔΗ - ΥΟΛΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

1. Γηα ηελ θηηξηαθή ππνδνκή 
Μεηά ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο ππνδνκέο, φπσο αλαθέξζεθε ζηα παξαπάλσ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη δελ ππάξρεη ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ γηα ηελ 

άζιεζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ. 

2. Πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ 
ην πξνζσπηθφ ηνπ ρνιείνπ πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη έλα ηέηνην πξφγξακκα ζπγθαηαιέγνληαη 

δπζηπρψο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ φηη ην πην ηζρπξφ απαηηνχλ νη 

πεξηζηάζεηο θαη ζηε γλψζε θαη ζηε θαληαζία θαη ζηε δεκηνπξγία. Έηζη παξαηεξνχληαη θαηλφκελα απξαμίαο, 

αδηαθνξίαο θαη έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ. 

Πξνηείλνπκε φπσο νη επηινγέο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ζηειερψλνπλ ην Πεηξακαηηθφ Οινήκεξν ρνιείν 

λα γίλνληαη κε εηδηθά θξηηήξηα θαη φρη κε ηελ "πεπαηεκέλε" ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ηελ θάιπςε απιά 

θαη κφλν ησλ θελψλ ζέζεσλ. Ώπηφ ζπκβαίλεη θαη ζην κφληκν θαη ζην σξνκίζζην πξνζσπηθφ. 

3. Χξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ 
Παξά ηνπο αξρηθνχο ελδνηαζκνχο γηα ηηο αληνρέο ησλ παηδηψλ ζε έλα ηφζν καθξφζπξην σξνιφγην 

πξφγξακκα, ε πξάμε απέδεημε φηη ε πξνζαξκνγή ηνπο έγηλε επράξηζηα θαη αβίαζηα εμαηηίαο θαη ηεο επειημίαο 

ζηελ επηινγή ησλ πξφζζεησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 2σξσλ δηδαζθαιηψλ 

θπξίσο ζηελ πξσηλή-θξεζθαξηζκέλε δψλε. 

Πξνηείλνπκε σο έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηελ 8
ε
 πξσηλή θαη ιήμε γηα φινπο ηελ 15:45 κ.κ. 

4. Σν πξόγξακκα 
Βδψ ηα πξάγκαηα έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ην ηη δίλνπκε ζηα παηδηά ζην ρψξν ηεο γλψζεο. Σν 

πξφβιεκα ππάξρεη θαη είλαη ζχλζεην. Ώπαηηείηαη άκεζε ζπγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε ηνπ 

"πνιιαπινχ βηβιίνπ". Δ ειεπζεξία επηινγψλ ησλ πεγψλ γλψζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν 

ηεο επηηπρίαο ζηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ πνπ καο ελδηαθέξεη. Αηαθνξεηηθά νδεγνχκαζηε ζε απνζηεηξσκέλε 

πξνζθνξά κε πνιχ κεγάιε έθπησζε. 

5. Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα 
ίγνπξα ην ελδηαθέξνλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο εζηηάδεηαη 

ζηελ επηινγή θαη δηδαζθαιία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα. Πνιιά πξάγκαηα 

θξίζεθαλ θαη θξίλνληαη απφ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ παηδηψλ π. ρ. ζε ζεαηξηθά δξψκελα, ζε κνπζηθά αθνχζκαηα, 

ζε ζαπκάζηεο ρεηξνηερληθέο θαηαζθεπέο παξά ζηελ ππνρξεσηηθόηεηα γηαηί έηζη θη αιιηψο πξέπεη λα ηα 

δηδαρηνχλ. 

Βδψ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαγξαθνχλ πνιιά θαιά εξεζίζκαηα θαη θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε ζε 

απηφλ ηνλ άμνλα ζα ζηεξηρηεί ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ λένπ ζρνιείνπ απφ ην παξαδνζηαθφ. 

 

6. Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 
ηα πνιχ ζεηηθά ηνπ δηθνχ καο ζρνιείνπ πξέπεη λα θαηαγξαθεί αθξηβψο απηφ πνπ ζήκεξα φινη καο 

πξνζδνθνχκε δειαδή ην ζχγρξνλν ζρνιείν ζηελ ηνπηθή αιιά θαη επξχηεξε θνηλσλία. Δ πεξηραξάθσζε κφλν ζηε 

γλψζε είλαη ν ερζξφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ώλ ε δεκηνπξγία ησλ παηδηψλ είηε ζηηο ζρνιηθέο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είηε ζηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο δε βγεη πξνο ηα έμσ κε έληνλν κάιηζηα ηξφπν 

ηφηε θαίλεηαη πσο δε δεκηνπξγνχκε αιιά ρεηξαγσγνχκε ηε γλψζε. Έρεη απνδεηρζεί κάιηζηα πσο νη γνλείο θαη ε 

ηνπηθή θνηλσλία κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο, ληψζνπλ πσο είλαη κέξνο κηαο επράξηζηεο δηαδηθαζίαο κφλν φηαλ εκείο 

σο ζρνιείν ηνπο θαινχκε θνληά καο, καο παξαθνινπζνχλ, ζπκπαξίζηαληαη θαη πνιιέο θνξέο πξνζθέξνπλ ζηα 

παηδηά πξάγκαηα πνπ ηα θαηαμηψλνπλ εζηθά θαη ηα επηβξαβεχνπλ. 

Βκείο ζην ζρνιείν καο έηζη πξάηηνπκε, έηζη πνξεπφκαζηε θαη πηζηεχνπκε πσο έηζη πινπνηνχκε θαη ην 

ζηφρν ηεο επηγξαθήο "Πεηξακαηηθφ Οινήκεξν ρνιείν". 

 

 

 Αλαζηάζηνο Βαζηιόπνπινο 

 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΓΗΟΝΤΗΟ ΟΛΧΜΟ» 138 ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 

Σν 138
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ ηδξχζεθε ην έηνο 1977 σο 3/ζέζην ζρνιείν θαη ζηεγάζζεθε ζε έλα 

παιηφ θαη αθαηάιιειν θηίξην θνληά ζηελ εθθιεζία ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ ζηα Άλσ Πεηξάισλα. Σν ζρνιηθφ έηνο 

1980-1981 κεηαζηεγάζζεθε ζην λεφρηηζην δηδαθηήξην ηνπ 76
νπ

 Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Ώζελψλ. Ώπφ ηφηε έσο θαη 

ζήκεξα ζπζηεγάδεηαη θαη ζπιιεηηνπξγεί κε ην 76
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν σο 6/ζέζην.  

Σνλ Ενχλην ηνπ 1999 νη δάζθαινη θαη νη γνλείο ηνπ 138
νπ 

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Ώζελψλ,  δέρζεθαλ ηελ 

πξφθιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο  “Πηινηηθή Δθαξκνγή 28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ” θαη απνθάζηζαλ νκφθσλα λα 

εθαξκνζζεί ην Πξφγξακκα κε ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 1999-2000. Πίζηεςαλ φηη ην Πξφγξακκα απηφ 

απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πξφηαζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ γη απηφ θαη 

απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ κέρξη ζήκεξα πξνζπαζνχλ κε ζπλέπεηα λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο  

πνπ ηέζεθαλ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην.  

ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1999 έγηλαλ θηηξηαθέο παξεκβάζεηο θαη εμνπιίζζεθε ην ζρνιείν κε ηα 

αλαγθαία κέζα . Βηδηθφηεξα:   

Κάζε κία απφ ηηο 6 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο εμνπιίζζεθε κε  φια ηα απαξαίηεηα κέζα θαη πιηθά φπσο, 

overhead projector, νζφλε πξνβνιήο, CD  Player, αηνκηθά εξκάξηα καζεηψλ, ζαιφλη θαη βηβιηνζήθε ε νπνία 

εκπινπηίζζεθε κε ζεκαληηθφ αξηζκφ λέσλ βηβιίσλ. 

Ώλαδηνξγαλψζεθαλ θαη εκπινπηίζζεθαλ κε ηα αλαγθαία φξγαλα ην εξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, 

Μνπζηθήο θαη ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηελ νπνία δηδάζθνληαη νη Παξαδνζηαθνί Υνξνί θαη ε Βπηηξαπέδηα 

Ώληηζθαίξηζε. 

Καηαζθεπάζζεθαλ λέεο αίζνπζεο γηα λα ζηεγάζνπλ ηα εξγαζηήξηα Βηθαζηηθψλ, Μνπζηθνθηλεηηθήο–

Θεαηξηθήο Ώγσγήο θαη Πιεξνθνξηθήο κε πιήξε θαη ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 

 Ο ρψξνο ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηεο θνπδίλαο δηακνξθψζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη επράξηζηνο ζηα 

παηδηά θαη λα πιεξνί ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.  

Σνλ Αεθέκβξην  ηνπ 1999 νη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα λέν θαη ζύγρξνλν ζρνιείν. Δ έλαξμε 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  είρε θαζπζηεξήζεη ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ πξνθάιεζε ζην δηδαθηήξην ν κεγάινο 

ζεηζκφο ηεο 7
εο

  επηεκβξίνπ 1999.   

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Α. Δ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο “ΟΛΟΔΜΒΡΟ ΥΟΛΒΕΟ”  είρε σο ζπλέπεηα ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – κνλίκσλ θαη 

σξνκηζζίσλ - πνπ εξγάζζεθαλ ζην ζρνιείν απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ηνλ Ενχλην ηνπ 2003 : 

 

138
ν
 

ΑΔΜΟΣΕΚΟ  

ΥΟΛΒΕΟ 

ΏΘΔΝΧΝ 

Οξγαληθφηεηα 

ζρνιείνπ 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

6/ζέζην 17 17 17 17 

 

 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 εξγάζζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί :   

Ματζηξέιιεο Υξηζηφθαο Αηεπζπληήο θαη δάζθαινο Πιεξνθνξηθήο, Γαξγαλίηνπ Ώγγειηθή, 

Θενδσξαθφπνπινο Φξαγθίζθνο, Μαθξή Ώγγειηθή, Μαξθνπνχινπ νθία, Μπνιηάξε σηεξία, θνχξαο Υξήζηνο, 

ηακνχιεο Κσλ/λνο, σηεξφπνπινο Αεκήηξηνο σο δάζθαινη. 

Ώικπάλε Ώδακαληία σο δαζθάια Βηθαζηηθψλ, Ώιηάλε Ώζαλαζία σο δαζθάια Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ, 

Κακαξηλνπνχινπ Καηεξίλα σο δαζθάια Θεαηξηθήο Ώγσγήο, Κνπηδακάλε Βπζπκία σο δαζθάια Φπζηθήο Ώγσγήο,  

Μπαζαγηάλλε Μαξία σο δαζθάια Γαιιηθήο Γιψζζαο, Παπαζηάζε νθία σο δαζθάια Ώγγιηθήο Γιψζζαο, 

Σζηιίξα Μαξία σο δαζθάια Μνπζηθήο θαη Βιεπζεξηάδνπ Βιέλε σο δαζθάια ηεο Σάμεο Τπνδνρήο  

παιιηλνζηνχλησλ. 

-Β. Σν καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έσο ηνλ Ενχλην ηνπ 2003 

απμήζεθε θαηά 14,60 % .  Δ αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ αλαιπηηθφ πίλαθα : 
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ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
 

ην ζρνιείν καο, κε κεγάιε πξνζνρή θαη παηδαγσγηθή επαηζζεζία, δνθηκάζζεθαλ θαη δνθηκάδνληαη 

αιιαγέο νη νπνίεο αθνξνχλ : 

 ην Χξνιφγην Πξφγξακκα 

 ηα Νέα Γγλσζηηθά Ώληηθείκελα 

 ηηο Μεζφδνπο Αηδαζθαιίαο 

 

Ωξνιόγην Πξόγξακκα 

Ο ρξφλνο ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο θαη παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν καο  έρεη επηκεθπλζεί ζε 

ζρέζε κε εθείλνλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ. Δ αιιαγή απηή νθείιεηαη:  

 ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Ώλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη  

 ζηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ  

Σα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο εξγάδνληαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζέξρνληαη ζην ρνιείν απφ ηηο 

7:00 π.κ. 

Σν ππνρξεσηηθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ αξρίδεη ζηηο 8:10 θαη ιήγεη ζηηο 15:10 γηα ηα παηδηά ηεο Ώ΄ 

θαη ΐ΄ ηάμεο θαη ζηηο 16:10 γηα ηα παηδηά ησλ ππνινίπσλ ηάμεσλ. 

Σα καζήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξναηξεηηθνύ  πξνγξάκκαηνο αξρίδνπλ κε ην πέξαο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ιήγνπλ ζηηο 17:05 

Σηο κεζεκεξηαλέο ψξεο ηα παηδηά, ζπλνδεπφκελα απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη κε ηε θξνληίδα κηαο 

ηξαπεδνθφκνπ, ζηηίδνληαη ζην εζηηαηφξην ηνπ δηδαθηεξίνπ. 

Βπεηδή ε επηκήθπλζε ηνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη θπζηθφ λα δεκηνπξγεί πνηθίια εξσηήκαηα θαη 

λα πξνθαιεί αλεζπρία ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ δχν κφλν ζηνηρεία : 

 Σν έηνο 1998 θνηηνχζαλ ζην ρνιείν καο 111 παηδηά. ήκεξα θνηηνχλ 149. Ώηηία απηήο ηεο αχμεζεο 

είλαη ην Πξφγξακκα ηνπ ΟΛΟΔΜΒΡΟΤ ΥΟΛΒΕΟΤ. 

 ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 2003 κία κφλν καζήηξηα δήηεζε 

λα κεηεγγξαθεί ζε άιιν ζρνιείν επηθαινχκελε ηελ θφπσζε θαη ηε δηαθσλία ηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

  

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

 

ηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ ηνπ ρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ θαη ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην θαζνξίδεη ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ.  

Σα ζρνιηθά έηε απφ 1999-2000 έσο θαη 2002-2003 : 

76
ν
 ΑΔΜΟΣΕΚΟ 

ΥΟΛΒΕΟ ΏΘΔΝΧΝ 
ΜΏΘΔΣΕΚΟ ΑΤΝΏΜΕΚΟ 

ΣΏΞΒΕ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 23 25 26 25 

ΐ 24 25 26 26 

Γ 20 24 23 28 

Α 22 20 24 25 

Β 21 19 19 24 

Σ 20 24 20 21 

ΤΝΟΛΟ 130 137 138 149 
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Α. ην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα  δηδάρζεθαλ εθηφο απφ ηα καζήκαηα ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

λέα γλσζηηθά αληηθείκελα ( Πιεξνθνξηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Μπζνινγία, Σνπηθή Ηζηνξία, Παξαδνζηαθνί 

Υνξνί, Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, Μνπζηθνθηλεηηθή ). 

 ην πιαίζην ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηλφηαλ θαη ε Μειέηε – Βκπέδσζε ηεο χιεο πνπ είρε 

δηδαρζεί..   

Β. ην πξναηξεηηθφ πξφγξακκα νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε ηε Λνγνηερλία, ην 

Παξακύζη, ηε Μνπζηθή, ηελ Πιεξνθνξηθή, ηε Γαιιηθή Γιώζζα, ηηο Καηαζθεπέο, ην θάθη, θαη ηνλ 

Αζιεηηζκό (επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε, πνδφζθαηξν, κπάζθεη ). 

Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο καδί κε ηα λέα απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν πνπ 

εμππεξεηεί ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο.  

 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζην 138
ν
 Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ, γηα λα έρεη ε δηδαζθαιία ηνπο ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, επηιέγνπλ αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ηνπ καζήκαηνο θαη ην ρξφλν πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ηελ πιένλ θαηάιιειε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Υσξίο λα εγθαηαιείπνπλ ηηο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο  κεζόδνπο, δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε 

ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο θαη ζηα ζρέδηα εξγαζίαο ( 

Project ).  

Ο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηε ζπλεξγαηηθή εξγαζία ηεο ηάμεο δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ.  

ην πξφβιεκα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ε ζπκβνιή ηεο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα κελ είλαη 

εληππσζηαθή, σζηφζν πξνζθέξεη επθαηξίεο ζε αξθεηά παηδηά λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ καζεηηθή θνηλφηεηα. 

Ώλ θαη δελ έρεη αμηνινγεζεί αθφκε ζπλνιηθά ε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο, ζα ηνικνχζακε ζηεξηδφκελνη ζηελ εκπεηξία καο λα πνχκε πσο  ην Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν 

έρεη πεηχρεη γεληθά ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 

Αεκφζηνπ ρνιείνπ. 

 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 Σν 138
ν
 Πεηξακαηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ ζπζηεγάδεηαη κε ην 76

ν
 Πεηξακαηηθφ 

Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ θαη δηαζέηεη: 

 6 επξχρσξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

 Βξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Πιεξνθνξηθήο, Βηθαζηηθψλ, Μνπζηθήο, Θεαηξηθήο Ώγσγήο. 

 Ώίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 Βζηηαηφξην. 

Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα εξγαζηήξηα θαη ην εζηηαηφξην βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Ο 

εμνπιηζκφο ηνπο είλαη επαξθήο θαη ζχγρξνλνο. Ο αχιεηνο ρψξνο ηνπ δηδαθηεξίνπ είλαη κηθξφο θαη πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ – κφληκνη θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί – ηνπ ζρνιείνπ εξγάδεηαη, γεληθά, 

κε ζπλέπεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Βίλαη βέβαην φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ ζα βειηησζεί θαη ην Πξφγξακκα ζα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξν, εάλ ηδξπζνχλ νξγαληθέο ζέζεηο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Σν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 Σα παηδηά ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν απφ ηηο 7:00. 

 Σν ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 

 Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμεο αξρίδεη 8:10 θαη ιήγεη15:10. 

 Γ΄, Α΄, Β΄ θαη η΄ ηάμεο αξρίδεη 8:10 θαη ιήγεη16:10. 

Σν πξναηξεηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ: 

 Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμεο αξρίδεη15:20 θαη ιήγεη16:10. 

 Γ΄, Α΄, Β΄ θαη η΄ ηάμεο αξρίδεη 16:15 θαη ιήγεη17:00. 

Σν ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα, εθηφο απφ ηα καζήκαηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 

λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

 Μειέηε καζεκάησλ (ζε φιεο ηηο ηάμεηο) 

 Θεαηξηθή Ώγσγή (ζε φιεο ηηο ηάμεηο) 

 Παξαδνζηαθνχο Υνξνχο (ζε φιεο ηηο ηάμεηο) 

 Πιεξνθνξηθή (ζηελ Β΄ θαη η΄ ηάμε) 

 Μνπζηθνθηλεηηθή (ζηελ Ώ΄, ΐ΄ θαη Γ΄ ηάμε) 

 Σνπηθή Εζηνξία (ζηε Α΄ ηάμε) 
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Σν πξναηξεηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

 Πιεξνθνξηθή 

 Γαιιηθή γιψζζα 

 Λνγνηερλία 

 Καηαζθεπέο 

 Ώζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζθάθη, πηλγθ-πνλγθ, πνδφζθαηξν, κπάζθεη) 

Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα, έρνπλ βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ καο. 

 Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα ηεο γεηηνληάο ησλ 

Πεηξαιψλσλ. 

πλεξγάδνληαη κε ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, κε ζπιιφγνπο θαη επαγγεικαηίεο ζην πιαίζην ησλ ρεδίσλ 

Βξγαζίαο θαη ηεο Αηαζεκαηηθήο Αηδαζθαιίαο. 

 

 Υξηζηόθαο, Ματζηξέιιεο 

 

Γηεπζπληήο 
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«ΑΣΣΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΟ» 159o 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν 159
ν
 Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ ηδξχζεθε ην  1986  θαη μεθίλεζε ηελ Πηινηηθή 

νινήκεξε ιεηηνπξγία ηνπ ην ζρ.έηνο  1999-2000. ηεγάδεηαη ζηελ νδφ Ώξηζηνκέλνπο, αξ. 101,ζηελ πεξηνρή ηεο 

Πι.Ώηηηθήο, ζηελ Ώζήλα, ζε θηίξην πνπ αλεγέξζεθε ην έηνο 1985. Βίλαη  6/ζέζην θαη νη ηξεηο δψλεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζηειερψλνληαη κε  ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηνπ πνπ απνηειείηαη απφ: α). ην δηεπζπληή,  β). 10 δαζθάινπο,  

γ).3 εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ (γπκλαζηηθήο, κνπζηθήο, αγγιηθψλ) θαη  δ) 6 πξφζζεηνπο σξνκίζζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο 

κνπζηθνθηλεηηθήο, ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ.  

Σν ρνιείν δηαζέηεη: γξαθείν δ/ληή, γξαθείν δαζθάισλ, 6 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο επηπισκέλεο κε 6ζέζην 

ζαιφλη κε βηβιηνζήθε καζεηψλ θαη βηβιηνζήθε δαζθάινπ,   εξγαζηήξην εηθαζηηθψλ, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, 

εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ, αίζνπζα κνπζηθήο- κνπζηθνθηλεηηθήο, αίζνπζα ζεαηξηθήο αγσγήο, αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζρνιηθή βηβιηνζήθε, εζηηαηφξην καζεηψλ κε εμνπιηζκέλε θνπδίλα θαη άιινπο βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο. 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρνιείνπ είλαη αξθεηφο θαη ηθαλφο λ‟ αληηκεησπίζεη ηηο παηδαγσγηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκφ θαη ππεπζπλφηεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηφκα θηινδνμία ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζην ηέηαξην έηνο Πηινηηθήο 

Βθπαηδεπηηθήο δξάζεο θαη δεκηνπξγεί λέα ζπλζήθε θαη πξννπηηθέο απφπεηξαο αλάπηπμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πέξα απφ ηα φξηα πνπ βάδεη ην κεηαβηνκεραληθφ θξάηνο καδί κε ηελ αζηηθή  ηνπ ηάμε πνπ ην νξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ. 

Σν ρνιείν καο, κε ην μεθίλεκά ηνπ σο Οινήκεξν νξγάλσζε πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο πεξηβάιινληνο 

θαηάιιεινπ, κε ζηφρν λα ληψζεη ην παηδί ζαλ ζην ζπίηη ηνπ. Κήξπμε ηνλ πφιεκν ζηε απνζηήζηζε θαη έξημε ην 

βάξνο ζηελ έξεπλα, ηελ αλαθάιπςε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ επεμεξγαζία, ηε κε ζηξαηεγηθή, βήκα-βήκα 

πξνζέγγηζε, κε ζηφρν κνλαδηθφ ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο, ηνπ θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Έθαλε 

ζπλείδεζή καο φηη, πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη επεμεξγαζκέλε ζην παηδί, θαηαληάεη αλνχζηα θαη δε βνεζάεη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδνπκε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. 

 

Σα ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ πνπ δηδάζθνληαη είλαη:  

Μνπζηθνθηλεηηθή, Θεαηξηθή Αγσγή, Δηθαζηηθά, Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, Παξαδνζηαθνί Υνξνί, 

Πιεξνθνξηθή, Αγσγή Τγείαο, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηνηρεία Γεκνζηνγξαθίαο, 

Αληηζεηζκηθόο ρεδηαζκόο θαη πξνζηαζία θαη επθαηξηαθά πνιιέο άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

Σα εξγαζηήξηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Δηθαζηηθώλ, Μνπζηθήο - Μνπζηθνθηλεηηθήο, Ξέλεο Γιώζζαο, 

Πιεξνθνξηθήο καδί κε ηε ρνιηθή Βηβιηνζήθε βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ δαζθάισλ απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

ΟΡΓΑΝΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν ρνιείν καο είλαη 6/ζέζην, κε 153 καζεηέο, πνπ παξαθνινπζνχλ ην Πηινηηθφ Οινήκεξν Πξφγξακκά 

ηνπ γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε ρξνληά. Αηδάζθνπλ ζ‟ απηφ 21 Βθπαηδεπηηθνί κφληκνη, αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη 

καδί, πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηξεηο δψλεο (πξσηλή, κεζεκβξηλή, απνγεπκαηηλή) ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Χξνιόγην Πξόγξακκα: 

Σν Ββδνκαδηαίν Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ πξνβιέπεη 40 δηδαθηηθέο ψξεο αλά ηάμε γηα ηελ 

Πξψηε (Ώ΄) θαη ηε Αεπηέξα (ΐ΄) θαη 45 δηδαθηηθέο ψξεο αλά Σάμε γηα ηελ Σξίηε (Γ΄),Σεηάξηε (Α΄), Πέκπηε (Β΄) 

θαη ΄Βθηε (Σ΄) Σάμε. 

ην δηδαθηηθφ απηφ εβδνκαδηαίν σξάξην, πξνζηίζεληαη 5 ψξεο αλά Σάμε, γηα γεχκα, ςπραγσγία θαη 

ραιάξσζε ησλ καζεηψλ. ηηο Σάμεηο Ώ΄ θαη ΐ΄ πξνζηέζεθαλ 15 δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαία αλά Σάμε ζε ζρέζε 
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κε ην σξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ θιαζηθνχ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηε Γ΄ Σάμε πξνζηέζεθαλ 18 δηδαθηηθέο θαη ζηηο 

Α΄, Β΄ θαη Σ΄ 15 ψξεο αλά Σάμε. Πξνζπαζήζακε ψζηε ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα λα γίλεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ γηα λα απνθχγνπκε ελδερφκελα θαηλφκελα αδηαθνξίαο θαη θφπσζεο ησλ 

καζεηψλ. Αηαπηζηψζακε φκσο φηη γηα λα γίλεη έλα πξφγξακκα ειθπζηηθφ ρξεηάδεηαη θαη βηβιία ειθπζηηθά θαη 

επηπιένλ ηελ αλάινγε ρξεκαηνδφηεζε.  

Δ ππνδνρή ησλ καζεηψλ μεθηλάεη ζηηο 7.30΄πκ, ελψ νη καζεηέο εηζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο ζηηο 08.10΄πκ 

θαη ην Πξφγξακκα ιήγεη ζηηο 16.15΄κκ.  

Σα καζήκαηα πνπ πξνεγνύληαη ζην σξνιόγην πξόγξακκα είλαη: ε γιώζζα, ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή θαη 

ζηε ζπλέρεηα εκπιέθνληαη ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. ηηο 12 πκ νη καζεηέο πεγαίλνπλ λα απνιαχζνπλ ην γεύκα 

ηνπο κε ηε ζπληξνθηά ησλ δαζθάισλ ηνπο θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άςνγα. 

Ώθνινπζεί ςπραγσγία θαη ραιάξσζε γηα 40΄ ιεπηά.  

Με ζχκβνπιν πάληα ην πξφγξακκα, νη καζεηέο επηζηξέθνπλ  πάιη ζηα εξγαζηήξηά  γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ή ζηηο αίζνπζεο γηα ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα  ή γηα ηε κειέηε-πξνεηνηκαζία ηνπο 

γηα ηελ επφκελε κέξα. 

 

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο:  

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηε βάζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη πάλσ  

ζε νκάδεο καζεηψλ ηεο Σάμεο πνπ είλαη αλνκνηνγελείο ζηε ζχλζεζή ηνπο φζν αθνξά ηελ επίδνζε θαη ηελ 

απφδνζε ησλ κειψλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε δεκηνύξγεζε πινύζηα αιιειεπίδξαζε θαη 

αληαιιαγή ηδεώλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ καζεηώλ, ελδηαθέξνλ γηα ηελ επίδνζε ηνπ άιινπ, ελζάξξπλζε ηνπ 

αδχλαηνπ καζεηή απφ ηα άιια κέιε, ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, κνίξαζκα 

ξόισλ, ζεβαζκό ησλ θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηεο νκάδαο, θνηλσληθνπνίεζε. Οη αληαγσληζηηθέο ηάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ειαρηζηνπνηήζεθαλ. Ο καζεζηαθόο ρξόλνο έγηλε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά αλώηεξνο γηα θάζε 

καζεηή ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Οη καζεηέο ελζαξξύλνληαη πξνο ηελ έξεπλα, πξνο 

ηνλ πεηξακαηηζκό θαη ηελ αλαθάιπςε. Γίλεηαη αδηάθνπε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνχ, ζην ρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ θνηλσλία θαη ζηε θχζε.  

Οη δάζθαινη αγσλίδνληαη λα πεξάζνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο ηελ απελνρνπνίεζε ηνπ ιάζνπο θαη λ‟ 

απαιείςνπλ απφ ηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ ην βιαβεξφ αίζζεκα  ηεο ελνρήο,  γηαηί απφ ην ιάζνο παξάγεηαη ε έλλνηα 

ηνπ νξζνχ, ε αλαθάιπςε ηνπ ιάζνπο είλαη ε απνθάιπςε ηεο χπαξμεο ηνπ ζσζηνχ θαη απηφ πνπ κέλεη ζην 

δάζθαιν είλαη λα αλνίμεη ην δξφκν ζην καζεηή λα βξεη  πνην είλαη ην ζσζηφ θαη πνην ην δηδαθηηθφ κήλπκα πνπ 

θξχβεη πίζσ ηνπ. Έηζη ν καζεηήο  δηαθξίλεη, φηη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ είλαη ην επίηεπγκα, δηαθξίλεη 

αθφκε ηηο ιάζνο επηινγέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο θαη  αληηιακβάλεηαη θάπνηα ζηηγκή, φηη απφ 

απηέο πηάζηεθε γηα λα θηάζεη ζην ζσζηφ.   ηγά-ζηγά  ιπηξψλεηαη απφ ηελ αγσλία, ην θφβν θαη ηελ ελνρή ηνπ 

ιάζνπο. Πηζηεχνπκε φηη κφλν ηφηε ην παηδί είλαη έηνηκν λα δερζεί ηηο επηδξάζεηο ηεο αληηαπηαξρηθήο αγσγήο, ηεο 

νιφπιεπξεο ζθπξηιάηηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα κηα θξηηηθή δπλακηθή έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη φρη απιή 

πξνζαξκνγή ζ‟ απηή. Ώπηή είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ην δάζθαιν, λα κάζεη ην παηδί λα καζαίλεη. Μέζα ζην 

νκαδνζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, άξρηζαλ νη καζεηέο λα αηζζάλνληαη ζηγά-ζηγά θνηλή ηελ επηηπρία θαη ηελ ακνηβή . 

Παξαηεξείηαη πξννδεπηηθή αλάπηπμε γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ δηαθξίλεηαη  

πην έληνλα ζηνπο αδχλαηνπο καζεηέο πνπ ε ζπλνιηθή ηνπο εηθφλα είλαη ζεκαληηθά βειηησκέλε. Οη καζεηέο ηψξα 

πηνζεηνχλ πην επέιηθηεο ζηάζεηο θαη ινγηθέο, άξρηζαλ λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε απηνλνκία ζθέςεο θαη λα 

επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία κε φιν θαη πεξηζζφηεξν πινπξαιηζκφ, ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο θαη ρξφλνπο, κε 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη θνπιηνχξεο. 

Δ επίδνζε θαη ε απφδνζε ηνπο έρεη βειηησζεί θαη ζπλερίδεη βειηηνχκελε  ζηελ ζρεδφλ ηεηξάρξνλε πνξεία ηνπ 

ρνιείνπ καο πάλσ ζηε λέα θηινζνθηθή βάζε ιεηηνπξγίαο πνπ πξνζθέξεη ην Οινήκεξν ρνιείν. 

Όζηεξα απφ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζακε, κε πξσηνβνπιία ηνπ ηκήκαηνο «Ώγσγήο πγείαο» ηεο Ώ΄ 

Αηεχζπλζεο Π.Β  Ώζελψλ θαη κε ηε βνήζεηα θαζεγήηξηαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, ζην ρνιείν καο γηα ηε κέζνδν Πξφηδεθη κε ζεκαηηθή ελφηεηα ηελ  «Ώγσγή πγείαο», ηελ εθαξκφζακε 

κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά ε νιηγφρξνλε εθαξκνγή ηεο δε καο έδσζε επαξθή ζηνηρεία γηα αζθαιή θαη 

αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ παξαπέξα πνξεία καο. 

 

Αμηνιόγεζε:  

Δ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο απνηειέζκαηνο γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε πάληα κε ζθνπφ ηελ 

επηζήκαλζε αδπλακηψλ καζεηψλ θαη δαζθάινπ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ ηξηψλ δσλψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε, δηαηεξνχλ αλνηρηφ θαλάιη 

επηθνηλσλίαο, ζε θαζεκεξηλή βάζε, γηα λα θάλνπλ ζσζηφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ηε δνπιεηά ηνπο, αιιά θαη λ‟ 

αληηκεησπίδνπλ επθνιφηεξα ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ, ησλ νκάδσλ ή ηεο ηάμεο. Πξνβιήκαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηελ νκάδα κπνξεί λα είλαη: πξνβιήκαηα παζεηηθήο ζηάζεο ελφο κέινπο, αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά 

πξνο ηελ νκάδα ηνπ, κε απνδνρή ηνπ απφ ηελ νκάδα, αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη άιια κηθξνπξνβιήκαηα. 

Βδψ νη δάζθαινη ζηέθνληαη ςπραλαιπηηθά θαη πξνο ηελ νκάδα θαη πξνο ην κέινο ηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην 

πξφβιεκα ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ηεο νκάδαο, είλαη έλα κέζν ραξαθηεξηζηηθφ, θνηλφ γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο 

αιιά δελ παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ  δνκή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ κέινπο θαη αληηκεησπίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
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ιεηηνπξγία ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο παξψζεζεο πξνζέρνληαο απηή ε ηθαλνπνίεζε λα κελ αγγίμεη ηνλ θαζηεξσκέλν 

θψδηθα ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε πνπ είλαη αηνκηθφ πξφβιεκα ηνπ κέινπο ηα πξάγκαηα 

δπζθνιεχνπλ πάξα πνιχ, γηαηί ε αλάιπζε ηεο ςπρηθήο δνκήο ηνπ αηφκνπ πξνυπνζέηεη ηε γλψζε πιεζψξαο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο πξάγκα δχζθνιν , αλ φρη αθαηφξζσην θαη εδψ ζα 

έιεγα είλαη δνπιεηά εηδηθψλ, ελψ ν δάζθαινο ζα πξνρσξήζεη ζε πεξηνξηζκέλεο θαη πξνζεθηηθέο θηλήζεηο, φζεο 

ηνπ επηηξέπνπλ ηα ιίγα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

Σν αδχλαην ζεκείν καο πηζηεχσ, είλαη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδνπκε θαη ζεσξψ φηη 

ρξεηάδεηαη άκεζε αληηκεηψπηζε κε πεξηζζφηεξα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε. 

 

Πξνβιεκαηηζκνί: 

εκαληηθό πξόβιεκα επίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ην ρνιείν είλαη ε απεηξία ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

αληηθαζηζηνχλ θάζε επηέκβξην ην 50/100 ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ 

αιιάδνπλ ζρνιείν ή γηαηί είλαη αλαπιεξσηέο ή γηαηί είλαη κφληκνη θαη πήξαλ κεηάζεζε ή απφζπαζε. 

Σν πξφγξακκα ππνθέξεη κέρξη νη λένη ζπλάδειθνη πξνζαξκνζηνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ. 

Σν νινήκεξν πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ ρξεηάδεηαη ζεκαληηθή αύμεζε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

γηαηί  δε ζα κπνξέζεη λα πξνζεγγίζεη ην ζηφρν ηνπ κφλν κε ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεηδή 

νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο –κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο-ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ελψ ε 

θξαηηθή επηρνξήγεζε παξακέλεη ε ίδηα κε ελφο θιαζηθνχ ρνιείνπ γηα πνιιά ρξφληα. 

ην νινήκεξν ρνιείν, αλεμάξηεηα απφ ηελ νξγαληθφηεηά ηνπ, ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί ζέζε 

ππνδηεπζπληή. 

Σν 159ν Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώζελψλ ηδξχζεθε κε ηελ νκφθσλε ζπγθαηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ, φπσο επίζεο θαη κε ηελ ζρεδφλ νκφθσλε ζπλαίλεζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ γνλέσλ. Οη ειάρηζηνη 

επηθπιαθηηθνί  έρνπλ πεηζηεί. Σψξα δερόκαζηε θνβεξέο πηέζεηο γηα εγγξαθή πνιιώλ καζεηώλ πνπ δηακέλνπλ 

έμσ από ηα όξηα ηνπ ρνιείνπ πξάγκα πνπ δείρλεη ηελ αλάγθε ίδξπζεο ηέηνηνπ ηχπνπ ζρνιείσλ γηαηί ην έρνπλ  

αλάγθε νη ηνπηθέο θνηλσλίεο φρη κφλν  επεηδή βγήθε  ε γπλαίθα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ή επεηδή έρνπκε ην 

θνηλσληθφ θαηλφκελν ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πνπ ηειεπηαία έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο αιιά επεηδή 

ην Οινήκεξν ρνιείν κε ηελ αλαδηάηαμε ηνπ ρψξνπ ηνπ, ηα λέα γλσζηηθά ηνπ αληηθείκελα θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ 

κεζνδνινγία, εθπέκπεη κηα άιιε δπλακηθή πνπ είλαη αλάγθε ησλ θαηξψλ καο 

Σν νινήκεξν ζρνιείν πηζηεχσ φηη είλαη ν πην θηιφδνμνο ηχπνο ζρνιείνπ πνπ ζα εηνηκάζεη ηελ θνηλσλία ηνπ αχξην 

κε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα κέζα ηεο  θαη αλζξσπηλφηεξν πξφζσπν.  

 

 

 Βαζίιεο Μπαδώξαο 

 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ «Ζ 

ΒΑΛΜΑΓΑ» ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

(ΥΑΛΑΣΡΑ) 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν πξψην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ, δηψξνθν, θηίζηεθε δίπια ζηελ εθθιεζία ην 1911, κε εππαζή νηθνδνκηθά 

πιηθά, (ιάζπε, θαιάκηα θαη άρπξα). ‟ απηφ ην ζρνιείν ην 1930 δίδαζθαλ ηξεηο δάζθαινη. 

Σν 1955 θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ παξαρψξεζαλ ηα νηθφπεδά ηνπο γηα λα θηηζηεί ην ζεκεξηλφ ζρνιείν, 

πεξίπνπ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ. Αηψξνθν θαη απηφ κε έμη κεγάιεο αίζνπζεο. Σν 1996 παξαδφζεθε θαη 

ιεηηνχξγεζε ε λέα πηέξπγα ηνπ ζρνιείνπ, κε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, αίζνπζεο εξγαζηεξίσλ θαη ζχγρξνλεο 

ηνπαιέηεο. 

Μέρξη ην 1982 ιεηηνπξγνχζε σο 6/ζέζην κε ηκήκαηα ησλ 40 παηδηψλ θαη άλσ. ηε ζπλέρεηα 

πξνβηβάζζεθε ζε 12/ζέζην (καζεηηθφ δπλακηθφ 250 καζεηέο) θαη απφ ην 1992 σο ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο 8/ζέζην, 

κε 150 καζεηέο πεξίπνπ (κείσζε ηνπ αξηζκνχ παηδηψλ ιφγσ ππνγελλεηηθφηεηαο).  

Σν Αεκνηηθφ ρνιείν Ώλαηνιηθνχ, επηιέρηεθε λα ιεηηνπξγήζεη σο Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν απφ ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 1999-2000, κε ππφδεημε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

Ώ) Θεηηθή δηάζεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη ηεο Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο   

ΐ) Καιή θηηξηαθή  ππνδνκή  

Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ, ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο, ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκφλσλ, ηνπ Αήκνπ Υαιάζηξαο θαη ηεο Βπηζηεκνληθήο Βπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έγηλαλ νη απαηηνχκελεο 

θηηξηαθέο παξεκβάζεηο (πιαθάθηα, βαςίκαηα, δηαρσξηζηηθά, θιπ.) θαη νη πξνκήζεηεο ηνπ πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ (ηειενξάζεηο θαη βίληεν γηα φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γηα ην 

εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, εμνπιηζκφο γηα ην εξγαζηήξην Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, ηε ΐηβιηνζήθε, ηελ αίζνπζα 

Μνπζηθνθηλεηηθήο-Μνπζηθήο, ην εζηηαηφξην θιπ.), κε δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πηινηηθή Δθαξκνγή 28 

Οινήκεξσλ ρνιείσλ». 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηα ζρνιηθά έηε πνπ ην ζρνιείν 

ιεηηνπξγεί σο Πηινηηθφ Οινήκεξν, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζ‟ απηφ. 

 

 

ρνιηθφ έηνο Σκήκαηα Μαζεηέο 

1999-2000 9 152 

2000-2001 8 151 

2001-2002 8 148 

2002-2003 9 143 
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Βπσλπκία 

ζρνιείνπ 

Οξγαληθφ

ηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ 
 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Πηινηηθφ  

Οινήκεξν  

Αεκνηηθφ  

ρνιείν  

Ώλαηνιηθνχ 

«Δ ΐαικάδα» 

 

8/ζέζην 

( ιεηηνπξγνχλ 

9 ηκήκαηα θαη 

Σκήκα 

Έληαμεο απφ 

2001-02) 

 

21 

 

 

20 

 

 

18 

 

 

23 

 

 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν καο ην ζρνιηθφ έηνο 2202-2003, είλαη νη παξαθάησ: 

 

Ώ/Ώ 

ΟΝΟΜΏΣΒΠΧΝΤΜΟ 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ 
ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΏ 

1 Καξαλάηζηνπ Ώηθαηεξίλε Αηεπζχληξηα 

2 Κνθθίλε Θενδψξα Ααζθάια 

3 Μεηζάθε Βπζηξαηία Ααζθάια 

4 ηψπε Άλλα Ααζθάια 

5 Παπαξγχξε Εσάλλα Ααζθάια 

6 Πειηέθε Βπαγγειία Ααζθάια 

7 Αακηαλφο Λεσλίδαο Αάζθαινο 

8 Φσηφπνπινο Βπζχκηνο Αάζθαινο 

9 Νηθνινπνχινπ Γσή Ααζθάια 

10 Ώλζίκνπ νθία Ααζθάια 

11 Ώλδξηά Βπαγγειία Ααζθάια 

12 Βγγιέδνπ Μαξία Ααζθάια 

13 Πειηέθεο ηαχξνο Αάζθαινο 

14 Καξαδήκνο Γηάλλεο Γπκλαζηήο 

15 Κηδιαξίδνπ Νηθνιέηα Καζεγήηξηα Ώγγιηθψλ 

16 ΐαξδαθάοηαχξνο Αάζθαινο Βηθαζηηθψλ 

17 ΜνπξαηίδνπΥξηζηίλα Ααζθάια Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ 

18 Κξεκχδα Κ Καζεγήηξηα Οιπκπηαθήο Παηδείαο 

19 Μαγλίζαιε Σξπγψλα Ααζθάια Μνπζηθήο 

20 Λεπίδα Γεσξγία Ααζθάια Μνπζηθνθηλεηηθήο 

21 ΚπξηαθίδνπΠαλαγηψηα Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο 

22 Κακαλά Κσλ/λα Ααζθάια 

23 Παπαδφπνπινο Γαβξ. Αάζθαινο Σκήκαηνο Έληαμεο 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Νέα γλσζηηθά αληηθείκελα 

Σα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη, πέξα απφ ηα καζήκαηα ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη: 

Μνπζηθή, Βηθαζηηθά, θαη Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζε φιεο ηηο ηάμεηο, Μνπζηθνθηλεηηθή ζηηο ηάμεηο Ώ΄ έσο θαη Α΄ θαη 

Πιεξνθνξηθή ζηηο ηάμεηο Β΄ θαη η΄. 

Βπίζεο δνπιέςακε ηηο παξαθάησ ελφηεηεο γηα ην Νέν Γλσζηηθφ Ώληηθείκελν: Ώγσγή Τγείαο, Ώγσγή ηνπ 

Καηαλαισηή, Κπθινθνξηαθή Ώγσγή, Βπξψ: ην θαηλνχξην καο λφκηζκα, Σν λεξφ: πεγή δσήο ζηνλ ηφπν καο, Δ 

Αηαηξνθή: πεγή δσήο θαη ελέξγεηαο, Σνπηθή Εζηνξία, Μπζνινγία, Λνγνηερλία, Σα παιηά επαγγέικαηα, Δ ζεκαζία 

ησλ Σνπηθψλ  Βπηζέησλ θαη ε πξνέιεπζή ηνπο, Οη αγξνθαιιηέξγεηεο ηνπ ηφπνπ καο, Ώμηφο: ην πνηάκη καο, 

Ώλαθχθισζε ραξηηνχ, Παξαδνζηαθά παηρλίδηα, Οιπκπηαθή Παηδεία. 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Μεγάιε επηηπρία παξνπζηάδνπλ: ιεο νη θαζηεξσκέλεο εζληθέο θαη άιιεο γηνξηέο κνηξαζκέλεο θαηά 

ηάμε, νη νπνίεο πιαηζηψλνληαη κε ζεαηξηθά δξψκελα, ρνξσδία, ρνξνχο, απαγγειίεο θαη νκηιίεο απφ παηδηά θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. 

Δ παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Οη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο  

Δ έθδνζε ζρνιηθήο εθεκεξίδαο κε ηνλ ηίηιν«Παηδνηππία»θαζψο θαη ε έθδνζε 
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δηαθφξσλ εληχπσλ γηα ηηο ελφηεηεο ησλ Γλσζηηθψλ Ώληηθεηκέλσλ. 

Βπηηπρία αθφκε ζεκείσζε ε δηνξγάλσζε ζην ζρνιείν καο Δκεξίδαο-Βξγαζηεξίσλ, κε ζέκα «Θεαηξηθφ Παηρλίδη: 

Έλα Αεκηνπξγηθφ Παηδαγσγηθφ Βξγαιείν» κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Καηλνηόκν Πξόγξακκα: Δηαηξηθή Γηδαζθαιία 

Καηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ καο σο πηινηηθνχ νινήκεξνπ, ην 

πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε κε δχν θχθινπο εθπαηδεπηηθψλ: πξσηλψλ (παξάδνζε καζεκάησλ) 

θαη απνγεπκαηηλψλ (θαγεηφ-ραιάξσζε, πξνεηνηκαζία καζεκάησλ ) θαη πξφγξακκα δσλψλ 

θαη καζεκάησλ φπσο πξφηεηλε ε Βπηζηεκνληθή Βπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ο ηξφπνο 

απηφο δεκηνχξγεζε ζέζεηο επλννπκέλσλ θαη κε εθπαηδεπηηθψλ, πνιιέο εληάζεηο, αδπλακία 

ζπλεξγαζίαο, κεγάιν άγρνο ζηα παηδηά. 
Πξέπεη εδψ λα  ζεκεηψζνπκε φηη ε ελαιιαγή εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δηδαζθαιία–πξνεηνηκαζία ηνπ ίδηνπ 

καζήκαηνο, φζν θαιή ζπλεξγαζία θη αλ απηνί έρνπλ, δελ εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ζχλδεζε ζηελ παξνπζίαζε 

κηαο λέαο ελφηεηαο κε ηελ εκπέδσζή ηεο. πσο είλαη θπζηθφ, θάζε δάζθαινο/α ρξεζηκνπνηεί δηθνχο ηνπ 

θψδηθεο επηθνηλσλίαο, δίλεη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη αμηνινγεί δηαθνξεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο 

αδπλακίεο, αιιά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε παηδηνχ θαη ηεο ηάμεο ζπλνιηθά. Ώλαπφθεπθηα ηα παηδηά κπνξεί 

λα νδεγεζνχλ ζε ζχγρπζε, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αιιαγή δαζθάινπ σο άιινζη γηα ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη 

έηζη λα μνδεπηεί  επηπιένλ ρξφλνο ζηελ επεμεξγαζία παξά ζηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θη επέθηαζε ηεο 

ελφηεηαο  

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηηο παξαπάλσ αδπλακίεο, απφ ην δεχηεξν θηφιαο ρξφλν, κε απφθαζε ηνπ 

πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ εθαξκφζηεθε ε ιεγφκελε 

«εηαηξηθή δηδαζθαιία» ζε φια ηα ηκήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα 

θαηά καζήκαηα θαη φρη θαηά ηάμε. Έηζη άιινη δηδάζθνπλ κφλν Μαζεκαηηθά, άιινη κφλν Γιψζζα, άιινη κφλν 

Εζηνξία θαη Γεσγξαθία θ.ν.θ. Οη εθπαηδεπηηθνί δε ρσξίδνληαη επνκέλσο ζε πξσηλνχο θαη απνγεπκαηηλνχο, 

αιιά έρνπλ θπιηφκελν σξάξην, εθηφο φζσλ επηζπκνχλ λα είλαη κφλν απφγεπκα  θαη επηιέγνπλ αλάινγα 

καζήκαηα. ην σξνιφγην πξφγξακκα δελ ππάξρεη ν φξνο πξνεηνηκαζία, αιιά νη επηπιένλ δηδαθηηθέο ψξεο ησλ 

καζεκάησλ (απηά παξακέλνπλ ηα ίδηα φπσο ηνπ 1
νπ

 έηνπο) πνπ ρξεηάδεηαη ν καζεηήο γηα λα εκπεδψζεη ηελ 

χιε, ηηο νπνίεο ρξεψλεηαη ν ίδηνο εθπαηδεπηηθφο, πνπ έρεη θαη ηελ παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. Έηζη ε ψξα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο δελ απνηειεί μερσξηζηή ελφηεηα απφ ην δίσξν ηεο δηδαζθαιίαο αιιά πξνζεγγίδεηαη εληαία γηα 

λα εμππεξεηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, αθνχ άιινηε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ 

παξνπζίαζε θη άιινηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εκπέδσζε. Καη ην ζεκαληηθφηεξν: ε πξνεηνηκαζία γίλεηαη 

απφ ην δάζθαιν ηεο παξάδνζεο πνπ γλσξίδεη θαιχηεξα πσο λα αμηνπνηήζεη ην ρξφλν, αθνχ θξίλεη ζχκθσλα κε 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη θπζηθά ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο.  

Βπηπιένλ, ζε καζήκαηα φπσο ε Εζηνξία, ε Γεσγξαθία, ε Φπζηθή, ε Μειέηε Πεξηβάιινληνο, νη 

δηδαθηηθέο ψξεο εληάζζνληαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ζε ζπλερφκελα δίσξα, αθνχ ζην κεκνλσκέλν 

45ιεπην είλαη αδχλαην λα νινθιεξσζεί θαη λα εκπεδσζεί ζπρλά κηα ζεκαηηθή ελφηεηα.  

Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε δε φηη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

κνινλφηη αξρηθά μελίδεη ην δάζθαιν πνπ δελ έρεη  πξνεγνχκελε αλάινγε εκπεηξία, απνδείρηεθε ηδηαίηεξα 

απνδνηηθή. Κη απηφ γηαηί ε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε θαη ε πξνζσπηθή έθεζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά  ηνπ θαη δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα αλάπηπμε 

κεζφδσλ, γηα εκβάζπλζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ επηιέγεη «απηφ πνπ κπνξεί λα θάλεη θαιχηεξα θη επηζπκεί 

πεξηζζφηεξν», έρεη ην ρξφλν – αθνχ δελ απαηηείηαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα πνιιά  θαη δηαθνξεηηθά καζήκαηα – 

αιιά θαη ηε δηάζεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ επηινγή ηνπ λα νξγαλψζεη πην επνηθνδνκεηηθά ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

Δ ελαζρφιεζε ησλ ζπλαδέιθσλ φκσο κε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζε πεξηζζφηεξεο ηάμεηο ή 

ηκήκαηα νδήγεζε θαη ζε έλα αθφκε ζεηηθφηεξν απνηέιεζκα. ηάζεθε ε αθνξκή λα δνζεί ζε θάζε κάζεκα ε 

πξαγκαηηθή ηνπ αμία θαη ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο έπαςε, ζε κεγάιν βαζκφ, ν δηαρσξηζκφο ησλ 

καζεκάησλ ζε θχξηα θαη δεπηεξεχνληα, ζε ζεκαληηθά θαη ιηγφηεξν ρξήζηκα. Κάζε δηδαθηηθή ψξα αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη αθηεξψλεηαη νινθιεξσηηθά ζην ίδην, αθνχ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πηα γηα ηελ νινθιήξσζε άιισλ καζεκάησλ π.ρ. Γιψζζα ή Μαζεκαηηθά, φπσο πνιχ ζπρλά 

ζπκβαίλεη. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη έηζη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί ακηγψο ην δηδαθηηθφ 45ιεπην, κπνξεί λα 

πξνγξακκαηίδεη θαιχηεξα ην ρξφλν δηδαζθαιίαο–εκπέδσζεο θαη λα έρεη ην πεξηζψξην γηα δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζπρλέο επαλαιήςεηο. 

πλαθφινπζα ηα παηδηά, αλάινγα κε ηε ζεκαζία πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ απνθηά θάζε κάζεκα, 

καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα μερσξηζηά αληηθείκελα δηδαζθαιίαο ζαλ δηαθνξεηηθήο θαη κνλαδηθήο αμίαο. 

Έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε δηαθνξεηηθφ δάζθαιν, 

θεξδίδνπλ απφ ηελ πνηθηιία εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη εκπινπηίδνπλ ηα δηθά ηνπο. Έρνπλ έηζη κηα επηπιένλ 
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επθαηξία λα αγαπήζνπλ έλα κάζεκα πνπ πξηλ δε ζπκπαζνχζαλ ή ηνπιάρηζηνλ λα ηνπ δψζνπλ ηελ αλάινγε 

πξνζνρή. 

Ο εθπαηδεπηηθφο, απφ ηελ άιιε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη θάζε καζεηή μερσξηζηά θαη ηελ 

ηάμε ζπλνιηθά θαηά κάζεκα, ρσξίο λα πέθηεη ζηελ παγίδα λα ζπγθξίλεη κε ηελ εηθφλα ηεο επίδνζήο ηνπ ζε 

άιια καζήκαηα, αλεπεξέαζηνο απφ ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί αδχλακν ζηε 

Γιψζζα, πνπ κπνξεί λα απνδίδεη θαιχηεξα ζηα Μαζεκαηηθά, απαιιαγκέλν απφ ζπζηνιή ή άξλεζε ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε δηαθνξεηηθφ δηδάζθνληα, απνθηά απηνπεπνίζεζε πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη λα 

επεξεάζεη ηελ απφδνζή ηνπ θαη ζε άιια καζήκαηα. 

Βίλαη αλαγθαίν σζηφζν λα δηεπθξηλίζνπκε εδψ, φηη απηή ε παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξηθήο δηδαζθαιίαο δελ ελλνεί ζε θακηά πεξίπησζε ηελ πξνψζεζε ηεο εμεηδίθεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαηά 

κάζεκα. Σν αληίζεην κάιηζηα: κφλν έλαο δάζθαινο δηαζέηεη ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πνπ ηνπ επηηξέπεη λα 

αμηνινγεί ην επίπεδν ηεο ςπρνινγηθήο θαη λνεηηθήο σξίκαλζεο ηνπ παηδηνχ ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν. Έρεη αθφκε 

ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ γλψζεσλ νη νπνίεο έρνπλ πξνζθεξζεί ζε θάζε ηάμε θαη ηελ εκπεηξία λα δψζεη έκθαζε 

θαη λα επεθηείλεη ρσξίο λα εμεηδηθεχεη θαη λα δηαρσξίδεη. Γη απηφ θαη ζεσξνχκε ζθφπηκν λα επηιέγνπκε 

δηαθνξεηηθφ κάζεκα δηδαζθαιίαο θάζε 3
ν 

 ή 4
ν
 ζρνιηθφ έηνο, ψζηε λα έρνπλ φινη ηελ επθαηξία λα 

επσθειεζνχλ απφ απηήλ ηελ  θαηλνηνκηθή δηαλνκή: εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο.  

Σέινο επηζεκαίλνπκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

εμάληιεζεο φινπ ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ.  

ην ζέκα ηνπ θαγεηνχ (ηα παηδηά απφ ηε 1ε ρξνληά έθεξλαλ θαγεηφ απφ ην ζπίηη θαη ζπλερίδεηαη ην ίδην) 

θαη ηεο ραιάξσζεο (κεζεκεξηαλή δψλε), ζηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα εθαξκφδνληαλ θπιηφκελν πξφγξακκα, (6ε 

θαη 7ε ψξα), φπνπ δηαπηζηψλνληαλ αξθεηά πξνβιήκαηα νξγάλσζεο θαη αηαμίαο, ελψ ηελ ηξαπεδνθφκν πιήξσλαλ 

νη γνλείο. Ώπφ πέξζη (2001-2002) ζην σξνιφγην πξφγξακκα ππάξρεη θνηλή ψξα θαγεηνχ θαη ραιάξσζεο γηα φια 

ηα παηδηά (12.30΄-13.15΄), ρξεψλεηαη σο δηδαθηηθή θαη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηάμε ηνπ 

ελψ ε ηξαπεδνθφκνο πιεξψλεηαη απφ ην πξφγξακκα. 

 

ηαηηζηηθά 

Κάζε ρξφλν ζηα παηδηά (θάηη παξφκνην θαη ζηνπο γνλείο) δίλεηαη εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζπλήζσο ζηελ ψξα ηεο ραιάξσζεο θαη ηνπο 

δεηά λα γξάςνπλ ηε γλψκε ηνπο. Αειψλνπλ ζπλήζσο ηα παξαθάησ: 

Ώγαπνχλ ην ζρνιείν ηνπο γηαηί καζαίλνπλ πνιιά πξάγκαηα ρσξίο λα παίξλνπλ εξγαζίεο ζην ζπίηη ηνπο, 

νη δάζθαινί ηνπο είλαη πνιχ θαινί θαη φκνξθνη θαη ηνπο βνεζνχλ ζηα καζήκαηα, ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπο, είλαη πνιιέο ψξεο κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη νξγαλψλνληαη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηζθέςεηο. 

ζα παηδηά απαληνχλ αξλεηηθά δειψλνπλ φηη ην πξφγξακκα είλαη θνπξαζηηθφ, πξνεηνηκάδνπλ καζήκαηα 

θαη ζην ζπίηη (νη κεγαιχηεξεο ηάμεηο θπξίσο), ζέινπλ ρξφλν γηα πεξηζζφηεξν παηρλίδη κε ηηο κπάιεο θαη επηζπκνχλ 

ην θαγεηφ λα εηνηκάδεηαη απφ ην ζρνιείν. 

 ηελ εξψηεζε ζε πνηα απφ ηηο αίζνπζεο ή ρψξνπο ηνπο αξέζεη λα πεξλνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

ψξεο ηεο εκέξαο, ηα παηδηά απαληνχλ ζ‟ απηή ησλ Τπνινγηζηψλ.  

 Βπίζεο αγαπεκέλνη ρψξνη είλαη νη αίζνπζεο ησλ Καιιηηερληθψλ, ησλ Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ 

(Μνπζηθήο, Μνπζηθνθηλεηηθήο, Γπκλαζηηθήο, Θεάηξνπ), ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, ην Κηφζθη κε ην ζθάθη, αιιά 

θαη νη γσληέο ραιάξσζεο κέζα ζηελ ηάμε.  

Οη απαληήζεηο ηνπο έρνπλ σο εμήο: 

 Ώγαπάο ην ζρνιείν ζνπ; ΝΏΕ (83%), ΟΥΕ(17%). 

 Θέιεηο λα ζπλερίζεηο λα πεγαίλεηο ζην ίδην ζρνιείν; ΝΏΕ (83,4%), ΟΥΕ (16,6%). 

 ηελ εξψηεζε αλ ν δάζθαιφο ηνπο βνεζά ζηε κειέηε ησλ εξγαζηψλ ηνπο απαληνχλ: 

Πάληα (30%), Ώξθεηά πρλά (12,5%), Μεξηθέο θνξέο (49%), Πνηέ (9,5%). 

 ηελ εξψηεζε αλ ηνπο αξέζεη λα δνπιεχνπλ κε ηελ νκάδα ηνπο απαληνχλ σο εμήο: 

Πνιχ (62%), Ώξθεηά (18%), Λίγν (17%), Καζφινπ(6%). 

 Σέινο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο ηνπο ελζνπζηάδνπλ είλαη νη εξγαζίεο Πεξηβαιινληηθήο 

Ώγσγήο, Ώγσγήο Τγείαο, ηα ενξηαζηηθά ζεαηξηθά ζθεηο, ε Βθεκεξίδα, ε Υνξσδία, νη Υεηξνηερλίεο, νη Ώγψλεο 

ηίβνπ-Ώζινπαηδηέο θαη νη επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη Βξγνζηάζηα. 

Σέινο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο ηνπο ελζνπζηάδνπλ είλαη νη εξγαζίεο Πεξηβαιινληηθήο Ώγσγήο, 

Ώγσγήο Τγείαο, ηα ενξηαζηηθά ζεαηξηθά ζθεηο, ε Βθεκεξίδα, ε Υνξσδία, νη Υεηξνηερλίεο, νη Ώγψλεο ηίβνπ-

Ώζινπαηδηέο θαη νη επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη Βξγνζηάζηα. 

Καηαιήγνληαο ζα ζεκεηψλακε φηη απηφ ην ζρνιείν θαηά γεληθή παξαδνρή είλαη θηιηθφ θαη σθέιηκν πξνο 

ηα παηδηά, γηαηί ζηε βάζε ηνπ έρεη ηελ θαηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή (εξγαζηεξηαθνί ρψξνη, ηξαπεδαξία, 

επράξηζηε δηακφξθσζε ησλ αηζνπζψλ, θαηάιιεινη ειαηνρξσκαηηζκνί, ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα), επέιηθην 

πξφγξακκα, θαιιηεξγεί ηελ επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε, πξνθαιεί δε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα είλαη πην επξεκαηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί ζην ιεηηνχξγεκά ηνπο. 
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ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΟ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 

Πξηλ εληαρζεί ην ζρνιείν ζηελ νκάδα ησλ 28 Πηινηηθψλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ, αλ θαη είρε παξαδνζεί ε 

λέα πηέξπγα, παξνπζίαδε εηθφλα  αξθεηά θησρή, αθνχ αξθνχκαζηαλ κφλν ζηελ άθξσο απαξαίηεηε ζπληήξεζή 

ηνπ θαη θαζφινπ επνπηηθφ εμνπιηζκφ. 

Ώπφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 1999-2000, πνπ ιεηηνχξγεζε ην πξφγξακκα «Πηινηηθή Βθαξκνγή 28 Οινήκεξσλ 

ρνιείσλ», ε κνξθή ησλ δηδαθηεξίσλ άιιαμε ξηδηθά, κε νπζηαζηηθέο θαη κειεηεκέλεο παξεκβάζεηο ζην πλεχκα 

ηεο ζχγρξνλεο Παηδαγσγηθήο, (θαηάιιεια ρξψκαηα ζηνπο ηνίρνπο θαη ηηο θνπξηίλεο, δεζηέο γσληέο θαη δεζηά 

παηψκαηα, αηνκηθά ληνπιαπάθηα, βηβιηνζήθεο, επνπηηθά κέζα, δηακφξθσζε ρψξσλ γηα φιεο ηηο αλάγθεο φπσο 

Βζηηαηνξίνπ, Βξγαζηεξίνπ Γσγξαθηθήο, Δ/Τ, Θεάηξνπ, Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Ααλεηζηηθήο ΐηβιηνζήθεο θαη 

Κηφζθη ζηελ απιή). 

ΐέβαηα νη ειιείςεηο δε ηειεηψλνπλ πνηέ, φπσο ε ρξήζε ησλ δχν κηθξψλ αηζνπζψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

σο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα ιηκλάδνληα βξφρηλα λεξά ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ε έιιεηςε θιεηζηνχ 

γπκλαζηεξίνπ. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ρνιείνπ απμήζεθε θαηά 

50% ηνπ δπλακηθνχ ηνπ, (πξηλ 8 ή 9 δάζθαινη/εο, φζα θαη ηα ηκήκαηα, ηψξα 14 ή 15 γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο) ελψ γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθνηήησλ (λέα γλσζηηθά αληηθείκελα) γίλνληαη θαη 

πξνζιήςεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο κε σξνκίζζηα ζχκβαζε). Γηα παξάδεηγκα θέηνο έρνπκε 9 (ελληά) ηκήκαηα θαη 

δηδάζθνπλ:  

15 δάζθαινη/εο, (ν έλαο θαιχπηεη θαη ην αληηθείκελν ησλ Δ/Τ),3 εηδηθφηεηεο (Ώγγιηθά, Φπζηθή Ώγσγή, 

Μνπζηθή), 2 εηδηθφηεηεο κε σξνκίζζηα ζχκβαζε (ζέαηξν, εηθαζηηθά), 1 δάζθαινο Β. Ώ. (Σκήκα Έληαμεο). 

Βπίζεο έρνπκε αχμεζε ησλ σξψλ θαζαξηφηεηαο θαη θάιπςε ζέζεο ηξαπεδνθφκνπ ηνπ ΐνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, γηα ηελ πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γη' απηφ ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί κία ζέζε κφληκνπ 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, (ε θαζαξίζηξηα-ηξαπεδνθφκνο μεπεξλά ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηο νρηψ ψξεο εξγαζίαο, 

γηα λα είλαη ην ζρνιείν πεξηπνηεκέλν, άςνγν) θαη εκείο λα κε ρξεζηκνπνηνχκε κεζνβέδηθεο ιχζεηο γηα λα ηεο 

παξέρνπκε έλαλ θάπσο αμηνπξεπή κηζζφ.  

Πξφηαζε καο είλαη λα κπνξεί ην Τπνπξγείν λα θαιχπηεη έγθαηξα ηηο ζέζεηο ψζηε κε ηελ έλαξμε ηεο 

δηδαθηηθήο ρξνληάο λα ιεηηνπξγεί ζε πιήξε αλάπηπμε ην πξφγξακκα, νη δε εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηελ επθαηξία 

ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο γηα λα πξνιαβαίλνπλ ηα λέα δεδνκέλα. Χξάξην Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ: 

 

Βθηφο ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ θαηά γεληθή νκνινγία ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (07:15΄-16:00΄), 

απνηειεί θαηλνηφκν ιχζε γηα ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φρη κφλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

γνλείο αιιά θαη ζηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο γλσζηηθέο-δηδαθηηθέο  απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ, 

αθνχ φιεο νη εξγαζίεο νινθιεξψλνληαη ζην ζρνιείν. Παξάιιεια δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ κε ζεηηθά ζηνηρεία (θνηλσληθνπνίεζε, ππεπζπλφηεηα, ζπλεξγαηηθφηεηα, επηκέιεηα, 

πεηζαξρία, θ. ά.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ηάμεηο δελ αληηζηνηρεί δάζθαινο θαη ηκήκα αιιά νκάδεο καζεκάησλ, πνπ επηιέγνπλ 

κεηαμχ ηνπο νη εθπ/θνί, (Βηαηξηθή Αηδαζθαιία). Έηζη επηηπγράλεηαη δηθαηφηεξα ε θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ 

σξψλ, ε πξνεηνηκαζία, ε δίσξε δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο θαη φρη κφλν ηεο Γιψζζαο, ε ζπλνρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ πξσηλνχ θαη απνγεπκαηηλνχ θχθινπ, ε απηνηέιεηα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ώπιά ε ζχληαμε ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηεί πνιχ πξνεξγαζία θαη ζθέςε, γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη 

ην θπιηφκελν σξάξην ησλ εθπ/θψλ, (νη πξσηλνί λα έρνπλ θαη κία ηνπιάρηζην κέξα απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα). 

Φέηνο ζηα ηέιε επηέκβξε ην πξφγξακκα ήηαλ έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη, ρσξίο θαλέλα θελφ, κε ηε βνήζεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ 3νπ Γξαθείνπ, ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ αιιά θαη ηνπ πιιφγνπ 

Αηδαζθφλησλ ηνπ ρνιείνπ. 

Μία ψξα ηελ εβδνκάδα ζε θάζε ηκήκα επεμεξγαδφκαζηε δηάθνξα αληηθείκελα βησκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

θπξίσο, φπσο Κπθινθνξηαθή Ώγσγή, Πεξηβαιινληηθή Ώγσγή, Ώγσγή Τγείαο, Ώγσγή ηνπ Καηαλαισηή, Βπίθαηξα 

Θέκαηα (Βπξψ θ.ά.), ηα νπνία αλαιάβαηλαλ (θαη ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ) δάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ καο λα δηδάμνπλ, 

κε πνιχ επηθχιαμε ζηελ αξρή, αθνχ δελ ππήξρε πξνεγνχκελε εκπεηξία νχηε ζρεηηθή επηκφξθσζε. Σα άιια 

Γλσζηηθά Ώληηθείκελα φπσο ην Θέαηξν θαη ηα Βηθαζηηθά, απφ κία ψξα ηελ εβδνκάδα ζε θάζε ηκήκα θαιχπηνληαη 

κε εηδηθφηεηεο σξνκίζζηαο ζχκβαζεο, ελψ ηα αγγιηθά (επίπεδα), ε κνπζηθή, ε ρνξσδία, ε Μνπζηθνθηλεηηθή, ε 

ρξήζε ησλ Δ/Τ, δηδάζθνληαη απφ κφληκνπο εθπ/θνχο δαζθάινπο ή εηδηθφηεηεο. Μεγάιε βαξχηεηα δίλνπκε ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη θξνληίδνπκε ην παηδί λα 

νινθιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο εξγαζίεο ζην ζρνιείν. Γηα φια ηα Γλσζηηθά Ώληηθείκελα κε ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε γλψκε ησλ γνλέσλ, (ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην Π.Ε.). 

Δ Αεκνηηθή Ώξρή  ζηεξίδεη φζν κπνξεί νηθνλνκηθά ην πξφγξακκα, δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα ζηαζεί, 

αθνχ ηα έμνδα πνιιαπιαζηάδνληαη. Ο χιινγνο Γνλέσλ, Α.. θαη γνλείο, ζπκπαξαζηέθνληαη, ζπκκεηέρνπλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε (θνηλέο ζπλεδξηάζεηο, εθδειψζεηο, ελεκεξψζεηο, ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο 

γηνξηέο ή εθδξνκέο, δηάθνξεο αγνξέο φπσο πηάλν, ζηεξενθσληθά, κνπζηθά φξγαλα, ινγνηερληθά βηβιία, θ. 

ά.).Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απαηηνχλ ηελ έξεπλα κέζα απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ φπσο ηελ Κνηλφηεηα, ηνλ Ώζιεηηθφ χιινγν, ην ΚΏΠΔ, ηνλ Πνιηηηζηηθφ 
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χιινγν, ηνλ Ώγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ, ηε Αεκνηηθή ΐηβιηνζήθε, ηελ Βλνξία, ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο, (ιατθή 

αγνξά, ηνπηθά επαγγέικαηα, ηνπηθά ηζηνξηθά κλεκεία, ζπλεληεχμεηο γηα ηηο παιηέο ηζηνξίεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, 

ε αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ θαη ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην, ειιείςεηο θνηλσθειψλ έξγσλ, θαη ηφζα άιια 

ζέκαηα).πκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε εθδειψζεηο ηνπ Αήκνπ (εζληθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, ή θνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ), κε ζεαηξηθά δξψκελα, παηδαγσγηθά παηρλίδηα, παξειάζεηο, νκηιίεο, εθζέζεηο δσγξαθηθήο, ρνξνχο, 

ρνξσδία. Γεληθά ζα ιέγακε φηη θαη απφ κφλν ηνπ ην πξφγξακκα πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ αιιά 

θαη ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην 

ζρνιείν επηρεηξεί κεγάιν άλνηγκα ζηελ ηνπηθή αιιά θαη επξχηεξε θνηλσλία.  

 

 Αηθαηεξίλε Καξαλάηζηνπ 

 

Γηεπζύληξηα 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ «ΗΧΝ Ο 

ΥΗΟ» ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΘΤΜΗΑΝΧΝ 

ΥΗΟΤ 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 
Σν Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Θπκηαλψλ έρεη κηα ηζηνξία πνπ ράλεηαη ζην βάζνο ησλ αηψλσλ. Σα 

πξψηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ αλαθέξνληαη ζην 1851.Σν παιαηφ ζρνιείν ρξεκαηνδνηνχζε ε εθθιεζία θαη ν 

δάζθαινο δηνξηδφηαλ απφ ηε Μεηξφπνιε. Τπήξραλ δχν μερσξηζηά κνλνζέζηα ζρνιεία. Έλα Ώξξελαγσγείν θαη 

έλα Παξζελαγσγείν. Ο ηχπνο απηφο δηαηεξήζεθε θαη κεηά ην 1914 νπφηε ην ζρνιείν γίλεηαη δεκφζην. Σν 

ζεκεξηλφ δηδαθηήξην έρεη δχν πηέξπγεο. Σελ παιηά πνπ θηίζηεθε ην 1932 θαη ηελ θαηλνχξηα, πνπ θηίζηεθε ην 

1986.  

Σν ρνιείν ησλ Θπκηαλψλ, ιεηηνπξγνχζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα σο εμαζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν.  

Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999 – 2000 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ Πηινηηθφ Οινήκεξν θαη ηαπηφρξνλα 

έγηλε ρνιηθφ Κέληξν, ζπγθεληξψλνληαο ηνπο καζεηέο φινπ ηνπ Αήκνπ Ώγίνπ Μελά (Θπκηαλά, Νερψξη, Καξθάο, 

Ώγία Βξκηφλε, Μέγαο Ληκληψλαο. 

Αεκηνπξγήζεθαλ αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο, Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο, Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, Βζηηαηνξίνπ θαη 

Πεινπιαζηηθήο – Γσγξαθηθήο – Ξπινγιππηηθήο. 

Σν ρνιείν Βμνπιίζηεθε κε ηειεφξαζε, βίληεν, βηβιηνζήθε, εξκάξηα καζεηψλ θαη πξνβνιέα δηαθαλεηψλ 

γηα θάζε ηάμε θαζψο θαη 8 Δ/Τ γηα ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Βπσλπκία ρνιείνπ 
Οξγαληθφηεηα 

ρνιείνπ 

Ώξηζκφο Βθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Οινήκεξν Αεκνηηθφ 

ρνιείν Θπκηαλψλ Υίνπ 

«Ίσλ ν Υίνο» 

6 ζέζην 21 21 21 21 

 

Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ππεξεηνύλησλ ην ζρνιηθό έηνο 2003 

Γηεπζπληήο: Αεκήηξηνο ηξνπκπήο,  

Γάζθαινη Σκεκάησλ: θαλδάιε Μαξία, Φψηεο Μάξηνο, ηαπξηαλνχ Κπξηαθή, Κιαδηάο Νηθφιανο, Μαλσιάθε 

ηακαηία, Γεπγηνχ Κιενπάηξα, Καηζάια Μαξία, Σζηθαιά σηεξία, ΐνμάθεο Εσάλλεο, Κσζηάθε Μαξία, 

Ώβδειηψδε Μαξία,  

Κνιιηάξνο Θεκηζηνθιήο (Πιεξνθνξηθή),  

Καξαβά Βπζηαζία (Σάμε έληαμεο) 

Γάζθαινη πξόζζεησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ:  

Παπαζαλαζίνπ Αεκήηξηνο (Γπκλαζηηθή),  

Παληνχιαο Πεξηθιήο (Οιπκπηαθή Παηδεία),  

Παπαδνπνχινπ Ώλδξνκάρε (Ώγγιηθά), Παπαδνπνχινπ ΐαζηιηθή (Ώγγιηθά),  

ηακνχιε Βηξήλε (Θεαηξηθφ Παηρλίδη),  

Σζαγθάηνπ Ώζπαζία (Μνπζηθή),  

Καιαγθηά Αέζπνηλα (Γσγξαθηθή – Πεινπιαζηηθή). 

 

Σάμεηο θαη ηκήκαηα κε ην καζεηηθό δπλακηθό από ηελ έλαξμε κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003 

 

ΣΏΞΔ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 19 20 19 24 

ΐ 20 21 17 18 

Γ 15 21 19 17 

Α 22 15 20 18 
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Β 12 22 14 14 

Σ 18 11 22 15 

ΤΝΟΛΟ 106 110 111 106 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

ηα ηέζζεξα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, πξνζπαζήζακε λα εληάμνπκε ζην πξφγξακκά 

καο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ήηαλ επηινγή θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ. Πξνζπαζήζακε λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζθέξνπλ ραξά, δπλαηόηεηα γηα εζσηεξηθή 

θαιιηέξγεηα, πξνζσπηθή έθθξαζε, αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο θαη εθθξαζηηθήο ηθαλόηεηαο, αλάπηπμε πλεύκαηνο 

ζπλεξγαζίαο, εκπινπηηζκό ηεο θαληαζίαο θα άιια.  

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο είλαη: 

Κνπθινζέαηξν: Σα παηδηά κε ηε βνήζεηα εηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθνχ έπαημαλ θνπθινζέαηξν, 

θαηαζθεχαζαλ κάζθεο, θηγνχξεο θαη ζθεληθά, δσληάλεςαλ κχζνπο ηνπ Ώηζψπνπ θαη απηνζρέδηεο ηζηνξίεο. 

Καηαζθεχαζαλ θνχθιεο κε ραξηνδηπισηηθή πνπ αλνηγφθιεηλαλ ην ζηφκα, δαρηπιφθνπθιεο, θαη έπηπιν 

θνπθινζέαηξνπ. Δ δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλερίζηεθε γηα ηξία ρξφληα ζηηο κηθξέο ηάμεηο. 

Δπεμεξγαζία πέηξαο θαη μύινπ: Με ηε βνήζεηα εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ απφ ην ρσξηφ καο νη καζεηέο 

κπήζεθαλ ζην παξαδνζηαθφ επάγγεικα ηνπ πεηξνθφπνπ πνπ θφβεη θαη ζθαιίδεη ηελ πέηξα (εηδηθά ηελ ληφπηα 

ζπκηαλνχζηθε πέηξα) θαη ηνπ μπινγιχπηε. Γηα έλα ζρνιηθφ έηνο ην ζρνιείν καο αληερνχζε απφ ηα ρηππήκαηα ηνπ 

ησλ κηθξψλ πειεθάλσλ. 

Θεαηξηθό παηρλίδη: Δ εηδηθεπκέλε ζεαηξνιφγνο, έδσζε ηελ επθαηξία ηδηαίηεξα ζηα παηδηά ησλ κηθξψλ 

ηάμεσλ, λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπο, λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα 

απνηειέζνπλ νκάδα. Παξνπζίαζαλ απηνζρεδηαζκνχο ειεχζεξνπο θαη θαηεπζπλφκελνπο, εμέθξαζαλ ξφινπο θαη 

δξακαηνπνίεζαλ ζέκαηα απφ ηα βηβιία ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο γηα δχν ζρνιηθά έηε. 

Δθκάζεζε κνπζηθνύ νξγάλνπ: Με ηε βνήζεηα ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ πνπ αγφξαζε 10 

αξκφληα, νη καζεηέο ησλ 3 κεγάισλ ηάμεσλ ήξζαλ ζε επαθή κε ην αξκφλην θαη απφθηεζαλ βαζηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο γχξσ απφ απηφ. ίγνπξα δελ έγηλαλ δεμηνηέρλεο κνπζηθνί αιιά ηνπο έκεηλαλ αμέραζηεο εκπεηξίεο. 

Εσγξαθηθή – Πεινπιαζηηθή: Μέζα απφ ηα θαιιηηερληθά απηά καζήκαηα ηα παηδηά θαιιηέξγεζαλ ηε 

θαληαζία ηνπο θαη ηηο δεμηνηερλίεο ηνπο. Αφζεθαλ βαζηθέο αξρέο δσγξαθηθήο θαη θεξακηθήο. Σα ζέκαηα 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηε θχζε, ηνλ άλζξσπν, ην πεξηβάιινλ θαη ήηαλ ζπκβαηά κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηελ παξάδνζε. 

Πιεξνθνξηθή: Μέζα ζηελ νξγαλσκέλε αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, έκαζαλ ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, ζπλνκίιεζαλ κε ζπκκαζεηέο ηνπο απφ φιε ηελ Βιιάδα αιιά 

θαη ηε Νφηηα Ώθξηθή. πλερίζακε ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ καο απνθιεηζηηθά κε δηθά καο κέζα 

θαη εθδψζακε εκεξνιφγηα θαη επρεηήξηεο θάξηεο. 

Σν «Υνπρνπλάθη»: Σν «Υνπρνπλάθη» είλαη έλα πξφγξακκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ καζεηψλ απφ φιε ηελ 

Βιιάδα αιιά θαη ην εμσηεξηθφ θαη γλσξηκίαο κε άιινπο ηφπνπο, κέζα απφ έλα κηθξφ θνπθιάθη («Υνπρνπλάθη») 

πνπ αγνξάδνπλ ηα παηδηά κηαο ηάμεο. Σν θνπθιάθη ην παίξλεη θάζε καζεηήο γηα κηα κέξα ζην ζπίηη ηνπ, θαη ζην 

ηεηξάδην πνπ ην ζπλνδεχεη πεξηγξάθεη ην πψο πέξαζε «κηιάεη» γηα ηνλ ηφπν ηνπ, ηηο ζπλήζεηέο ηνπ θαη φιεο ηηο 

πεξηπέηεηέο ηνπο. 

Μεηά καδί κε ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα ηνπ ηφπνπ, πεγαίλεη ζε άιιν ζρνιείν ( ε επηθνηλσλία ησλ 

ζρνιείσλ γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ) θαη αληίζηνηρα απφ ην άιιν ζρνιείν θηάλεη ην δηθφ ηνπο «Υνπρνπλάθη». 

 

Καηλνηόκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο: ην ρνιείν καο ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιά πξνγξάκκαηα κε ηε κέζνδν Project (Πξνγξάκκαηα Ώγσγήο Τγείαο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο). Βπίζεο αμηνπνηήζεθε ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά λα επηθνηλσλήζνπλ, κέζσ Αηαδηθηχνπ κε ειιελφπνπια ηεο Νφηηαο Ώθξηθήο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

ηειεδηάζθεςε, λα δνπλ πψο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο θαη βίληεν θαζψο θαη λα ζπλερίζνπκε 

ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ρνιείνπ καο απνθιεηζηηθά κε δηθά καο κέζα. 

πκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε άιια πξνγξάκκαηα: Σν ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, Ώγσγήο Τγείαο, αιιά θαη ζε δίθηπα φπσο νη «Πξάζηλεο Γσληέο» ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βιιεληθή Βηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, δεκηνχξγεζε ηε δηθή ηνπ πξάζηλε 

γσληά θνληά ζην γήπεδν ηνπ ρσξηνχ. 

 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 

Κηηξηαθή Τπνδνκή. 

 Έγηλε κηα θαιή ζπληήξεζε ηνπ φινπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000.  
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 Καηαζθεπάζηεθαλ βηβιηνζήθεο, αηνκηθά ληνπιαπάθηα θαη θαλαπέδεο ζε φιεο ηηο ηάμεηο. 

 Βμνπιίζηεθαλ φιεο νη ηάμεηο κε ηειεφξαζε θαη βίληεν θαη δηαθαλνζθφπην. 

 Αεκηνπξγήζεθε αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ε νπνία εμνπιίζηεθε  αξθεηά θαιά. 

 Αεκηνπξγήζεθε αίζνπζα κνπζηθήο γηα εθκάζεζε αξκνλίνπ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ. 

Πξνβιήκαηα 

 Δ έιιεηςε ππνδνκήο, ρψξσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη θαγεηφ, πνπ δεκηνπξγεί θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. 

 Να εξεπλεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιεγνχλ ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ ηελ ππνδνκή γηα λα θηινμελήζνπλ 

έλα ηέηνην ζνβαξφ θαη κε ηφζεο απαηηήζεηο ζεζκφ. 

Πξνηάζεηο 

 Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ, γηαηί ε θζνξά είλαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. 

 

Πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ 

Πξνβιήκαηα 

 Δ ζρεδφλ αλχπαξθηε ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπ/θψλ.  κε έγθαηξε πιεξσκή δηάθνξσλ νη 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εθπ/θψλ. 

 

Πξνηάζεηο 

 Να ζηειερψλνληαη ηα Οινήκεξα ζρνιεία θαη λα θαιχπηνληαη φιεο νη ζέζεηο ηνπο απφ ηελ αξρή ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο. 

 Να ππάξμεη πιήξσζε ησλ θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κε κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ππνρξέσζε 

παξακνλήο ζην ζρνιείν γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα. 

 Να ππάξμεη θάπνηα κνξηνδφηεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην Οινήκεξν. 

 Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ Αηεπζπληή θαη ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν. 

 Να ππάξρεη ζσζηή θαη ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θπξίσο ελδνζρνιηθή). 

 

Χξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ 

 Σν σξάξην είλαη εμππεξεηηθφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο, απαζρνιψληαο δεκηνπξγηθά ηα παηδηά ηνπο 

κέρξη λα επηζηξέςνπλ απφ ηελ δνπιεηά. 

 ηα ρσξηά φκσο αξθεηνί γνλείο επηζπκνχλ λα ππάξμεη κηα κηθξή κείσζε σξαξίνπ κηα θαη πνιινί γνλείο 

δελ εξγάδνληαη ή ηειεηψλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο αξθεηά λσξίο. 

Σν πξόγξακκα 

 Σν πξφγξακκα δεκηνπξγεί θνχξαζε ζηα παηδηά, κηα θαη ηα ε χιε είλαη αθξηβψο ίδηα κε ησλ ππφινηπσλ 

ζρνιείσλ. 

 Πξέπεη λα ππάξμεη κείσζε ηεο χιεο θαη  αιιαγή ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ κε δεκηνπξγία 

άθζνλνπ επνπηηθνχ πιηθνχ, ψζηε λα ππάξρεη ειάρηζηε δνπιεηά γηα ην ζπίηη θαη δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε 

επαθή ησλ παηδηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Σν σξνιφγην πξφγξακκα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ, ηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

Νέα Γλσζηηθά Αληηθείκελα 

 Δ εηζαγσγή ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην πξφγξακκα ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ππήξμε 

επηηπρεκέλε. 

 Βίλαη αληηθείκελα πνπ επραξηζηνχλ ηα παηδηά, ηα βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο, λα 

γλσξίζνπλ λέα επαγγέικαηα αιιά θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηε παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο. 

 

 Άλνηγκα ηνπ ρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

o Σν ζρνιείν ζαλ δσληαλφ θχηηαξν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο, (Αήκν, πνιηηηζηηθά θαη αζιεηηθά ζσκαηεία) αιιά θαη κε φινπο ηνπο θαηνίθνπο. 

o Γηα ην ιφγν απηφ ηα παηδηά πξέπεη λα μεθεχγνπλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, λα έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, λα εμεηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη αλ πξνηείλνπλ ιχζεηο 

o Δ ηνπηθή θνηλσλία πξέπεη απφ ηελ πιεπξά ηεο λα πξνζθέξεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηηο ππεξεζίεο 

εθείλεο πνπ ζα αλαδείμνπλ θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκάδνληαη ζε θάπνηα καζήκαηα ζην ζρνιείν, βνεζψληαο έηζη ηνπο 

γνλείο πνπ δελ έρνπλ ηηο γλψζεηο ή ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

 Κάπνηα παξακειεκέλα παηδηά βξήθαλ κηα ζσζηή απαζρφιεζε αληί λα γπξίδνπλ κέζα ζηνπο δξφκνπο. 

Σν Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν, ηα ηέζζεξα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρεη πξνζθέξεη ζηα παηδηά εκπεηξίεο 

πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζεσξνχληαλ αδηαλφεηεο. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, γλψξηζαλ απφ πξψην ρέξη,  

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα (επεμεξγαζίαο πέηξαο θαη μχινπ) αιιά θαη δηδάρζεθαλ ηηο θαιέο ηέρλεο (κνπζηθή, 
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δσγξαθηθή, ζέαηξν) απφ επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο.  

 

 

 Γεκήηξεο ηξνπκπήο 

 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΥΔΡΡΟΝΖΟ» ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΛΗΜΔΝΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

 Σν ζρνιείν καο βξίζθεηαη ζην Ληκάλη Υεξζνλήζνπ, κηα θσκφπνιε αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηνπ Δξαθιείνπ. 

Θεσξείηαη απφ ηα νλνκαζηφηεξα ζέξεηξα ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μεζνγείνπ γεληθφηεξα, κε κεγάια μελνδνρεηαθά 

ζπγθξνηήκαηα θαη πιήζνο παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ. Σν ζρνιείν ηδξύζεθε σο κνλνηάμην Πηζθνπηαλνχ-

Υεξζνλήζνπ ζηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ 1900 κε 61 καζεηέο.  

 Ώπφ ην έηνο 1999 ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο πηινηηθφ νινήκεξν ζε λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

έγηλαλ πξν πεληαεηίαο. Σν ζρνιείν καο δηαζέηεη 15 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, βηβιηνζήθε, αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, εζηηαηφξην, 4 γξαθεία, θπιηθείν, εξγαζηήξην Δ/Τ, Βηθαζηηθψλ, Φπζηθήο-Υεκείαο, Μνπζηθήο-

Θεαηξηθήο Ώγσγήο θαζψο θαη γήπεδν κπάζθεη θαη βφιετ. Οη αίζνπζεο δηαζέηνπλ εξκάξηα καζεηψλ, βηβιηνζήθεο 

καζεηψλ θαη δαζθάισλ, ζαινλάθη, πίλαθα καξθαδφξνπ, ηειεφξαζε, βίληεν, πξνηδέθηνξα, θεληξηθή ζέξκαλζε, 

ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ,ππξφζβεζεο θαη πιήζνο επνπηηθψλ κέζσλ.  

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Ζ νξγαληθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνί από ηελ έλαξμε έσο ηνλ Ηνύλην 2003: 

 

Βπσλπκία ρνιείνπ 
Οξγαληθφηεηα 

ρνιείνπ 

Ώξηζκφο Βθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Πηινηηθφ Οινήκεξν 

Αεκνηηθφ ρνιείν  

Ληκέλνο Υεξζνλήζνπ 

12/ζέζην 31 31 30 38 

  

Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ππεξεηνύλησλ εθπαηδεπηηθώλ ην ζρνιηθό έηνο 2002-2003: 

 

Λεβέληεο Σειέκαρνο, Αηεπζπληήο πίγγνπ Βιέλε Υαηδεκαξθάθε Αήκεηξα  

Μεηζάθεο Γεψξγηνο Καξβνπλάθε Άλλα Παπαδάθε Μαξία 

Καπνχζε Φαλή Ώκπαηδή Νηθνιέηα Ώθξηηίδεο Υξήζηνο 

Γηαιηηάθε Βιεπζεξία Γξεγνξάθεο Γεψξγηνο  Υξπζνπιάθεο Μηραήι 

Λαγνπδηαλάθε Πνιχκηα Γθνπιθνχδεο Ώπφζηνινο  Κνγθάθε Υξπζνχια 

ΛαδάλεοΚσλζηαληίλνο  αξηλάθε Βπγελία Ώιαηζάθε Βπαλζία 

Καινχδε Βιεπζεξία ηξνγγχιε Μαξία Φηνχιε Μαξία 

Ρνβφιαο Νηθφιανο Καιέλε Βπζπκία  νπβιά Ώλαζηαζία  

Νέλνο Υξήζηνο  Νίλνο Νηθφιανο  Καηζαβέιε Μαξία 

Μηρειάθεο Μηραήι Καηαλησλάθε νθία Παπαδάθεο ηέξγηνο 

θνπξνγηάλλε Κσλζηαληίλα Κνηίλε Βιέλε Υαηδεκαξθάθε Αήκεηξα 

Υξνλάθε Οπξαλία  Ααθαλάιε Ώηθαηεξίλε Φίιιεο Γεψξγηνο 

Γξεγνξάθεο Εσάλλεο Μαζηνπδάθε Μαξία  
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Σάμεηο θαη ηκήκαηα κε ην καζεηηθό δπλακηθό από ηελ έλαξμε έσο ηνλ Ηνύλην 2003: 

 

ΣΏΞΔ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 31 60 45 62 

ΐ 37 45 62 43 

Γ 32 39 36 59 

Α 34 32 42 36 

Β 38 33 32 41 

Σ 45 34 35 30 

ΤΝΟΛΟ 217 243 252 271 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Σν ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 δηδάρηεθαλ ηα παξαθάησ λέα γλσζηηθά αληηθείκελα : Πιεξνθνξηθή, 

Δηθαζηηθά, Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Αγσγή Τγείαο, 

Παξαδνζηαθνί Υνξνί, Θεαηξηθή Αγσγή θαη Γεξκαληθά. Σν ζρνιηθφ έηνο 2000-2001 δηδάρηεθαλ ηα παξαπάλσ, 

εθηφο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο. Σν ζρνιηθφ έηνο 2001-2002 δηδάρηεθαλ ηα παξαπάλσ, εθηφο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, ηεο Κπθινθνξηαθήο Ώγσγήο θαη ησλ Γεξκαληθψλ, ελψ δηδάρηεθαλ Λνγνηερλία 

θαη Οιπκπηαθή Παηδεία. Σν ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 δηδάρηεθαλ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 1999-2000 

εθηφο ησλ Γεξκαληθψλ, ελψ επηπιένλ δηδάρηεθαλ Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

ην ζρνιείν καο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Ώγσγή Τγείαο, ζηε Φπζηθή Ώγσγή, 

ζηελ Κπθινθνξηαθή Ώγσγή, ζηελ Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, ζηε Θεαηξηθή Ώγσγή θαη ζηα Βηθαζηηθά. Βπίζεο 

ιεηηνπξγεί ζεαηξηθή νκάδα γνλέσλ-καζεηώλ θαη ζρνιή γνλέσλ. Κάζε έηνο πξαγκαηνπνηνχκε ελδνζρνιηθέο 

επηκνξθψζεηο θαη πνηθίιεο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο.  

 

Καηλνηόκεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο: 

ην ζρνιείν καο εθαξκφδνληαη ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη  φπσο: Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, 

Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, Μέζνδνο Project.  ΐαζηθή δηδαθηηθή αξρή ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη ην 

«ςάμε θαη κάζε» θαη ε απόθηεζε θξηηηθνύ πλεύκαηνο  απφ ηνπο καζεηέο. Μαζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ δηπιαλνύ θαζώο θαη ηελ αληίζεηε άπνςε. Οη καζεηέο «παίξλνπλ» πνιιά έρνληαο δίπια 

ηνπο θαζεκεξηλά ηφζνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξαγκαηνπνηψληαο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο. 

Αηδάζθνληαη εθηφο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ θαη πνιιά λέα γλσζηηθά αληηθείκελα. Πεξάζακε από ην ‘’εγώ’’ 

ζην ‘’εκείο’’.  

Οη καζεηέο εθθξάδνληαη ειεχζεξα, ζπλεξγάδνληαη, ζπλδεκηνπξγνύλ . Υαίξνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Σελ ίδηα ραξά θαη ζαπκαζκφ δείρλνπλ θαη νη γνλείο ηνπο, φπσο θαη νη επηζθέπηεο ηνπ 

ζρνιείνπ καο.  

 

Πξνβιεκαηηζκνί:  

Θεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ: 

 Ώηζζεηηθή αλαλέσζε ηνπ ρνιείνπ. εκαληηθή βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ. 

 Αεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Λχζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ-Παηδαγσγηθή θάιπςε θαη 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζην σξάξην εξγαζίαο ησλ γνλέσλ.  

 Ώιιαγή παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο.  

 Ώλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

 Καηάξγεζε ηεο κεησπηθήο «ηατζηηθήο» κεζφδνπ δηδαζθαιίαο.  

 Υξήζε δηαθφξσλ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Ώλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ πνιιέο δηδαθηηθέο 

πεγέο. Βθαξκνγή ηεο βαζηθήο αξρήο: «ςάμε-κάζε» θαη ε δεκηνπξγία θξηηηθνχ πλεχκαηνο  ζηνπο καζεηέο. 

Μαζαίλνπλ, λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ δηπιαλνχ θαζψο θαη ηελ αληίζεηε άπνςε. Οη καζεηέο 

«παίξλνπλ» πνιιά, έρνληαο δίπια ηνπο θαζεκεξηλά ηφζνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξαγκαηνπνηψληαο πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο.  

 Αηδάζθνληαη εθηφο ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ θαη πνιιά λέα γλσζηηθά αληηθείκελα.  

 Πεξάζακε απφ ην εγψ ζην εκείο. 

 Οη καζεηέο εθθξάδνληαη ειεχζεξα, ζπλεξγάδνληαη, ζπλδεκηνπξγνχλ. 

 Υαίξνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Σελ ίδηα ραξά θαη ζαπκαζκφ δείρλνπλ νη γνλείο 

ηνπο, φπσο θαη νη επηζθέπηεο ηνπ ρνιείνπ καο. 

Οη γνλείο «παίδνπλ» ηψξα ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ξφιν σο γνλείο θαη φρη σο γνλείο- δάζθαινη. ΐιέπνπλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ Οινήκεξνπ. Αείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξφνδν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Ώλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, βνεζνχλ ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, εθηηκνχλ ηηο 
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πξνζπάζεηέο καο. Καζεκεξηλά βξίζθνληαη δίπια καο.  

Βπηπιένλ έγηλε άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία: απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, ε Αεκνηηθή 

Ώξρή, νη ηνπηθνί θνξείο, ε θνηλσλία νιφθιεξε, «βιέπεη» ηε δνπιεηά ηνπ ζρνιείνπ, καο αγθάιηαζε, ζπκκεηέρεη ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, καο ζηεξίδεη, καο βνεζά, είλαη θνληά καο. 

 

Αξλεηηθά ζηνηρεία από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ: 

 Δ ζπρλή αιιαγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δ κε έγθαηξε πξφζιεςε ησλ σξνκηζζίσλ, έρεη σο 

απνηέιεζκα ην ρνιείν, λα κε ιεηηνπξγεί απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, κε πιήξεο πξφγξακκα Οινήκεξνπ. 

 

 Πξνηάζεηο: 

 Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ: 

 Να πξνζιακβάλνληαη έγθαηξα νη σξνκίζζηνη, γηα έγθαηξε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Να αξρίζεη άκεζα ε ζπγγξαθή ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, Βιιεληθψλ θαη Ξελφγισζζσλ. 

 Να δηδάζθεηαη ε Ώγγιηθή Γιψζζα, ζε φζνπο καζεηέο ηεο Γ‟ Σάμεο ην επηζπκνχλ, εθηφο πξνγξάκκαηνο 2 

ψξεο εβδνκαδηαία θαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη λα ακείβεηαη ππεξσξηαθά. Σα ίδηα λα ηζρχζνπλ θαη γηα ηελ 

δηδαζθαιία Δ/Τ ζηηο Σάμεηο Γ' θαη Α' δχν ψξεο εβδνκαδηαία   

 Να δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα Οινήκεξα ρνιεία π.ρ. κεησκέλν 

σξάξην, κνξηνδφηεζε θαη λα ππεξεηνχλ ζ' απηά ηνπιάρηζηνλ επί κηα 3ηία.  

 Να ηνπνζεηεζεί έλαο επηπιένλ εθπαηδεπηηθφο ζην ρνιείν, γηα λα αλαπιεξψλεη φζνπο απνπζηάδνπλ. 

Παξάιιεια κπνξεί, λα νξηζζεί π.ρ. ππεχζπλνο βηβιηνζήθεο.  

 Να πξνζιεθζεί επηζηάηεο.  

 Βίλαη αλαγθαία ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Να ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά  ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ 

Αηεπζπληή, σο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν ρξφλνο ζπλειεχζεσλ ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ησλ 

Οινήκεξσλ ρνιείσλ. 

Δ εθπαίδεπζε, έιεγε ν κεγάινο Βιβεηφο παηδαγσγφο Πεζηαιφηζη, νθείιεη λα θάλεη ην παηδί ραξνχκελν θαη 

γειαζηφ, δηαθνξεηηθά είλαη απνηπρεκέλε. ην ρνιείν καο ζέινπκε νη καζεηέο καο λα έξρνληαη ελζνπζηαζκέλνη 

θαη λα θεύγνπλ ραξνύκελνη! Σν Οινήκεξν ήηαλ έλα φλεηξν, πνπ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα. Σν ζηεξίδνπκε κε φιεο 

καο ηηο δπλάκεηο θαη αγσληδφκαζηε ψζηε λα απνθηήζεη γεξά ζεκέιηα.  

 

 

Σειέκαρνο Λεβέληεο 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΑΡΠΖΓΧΝ» ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΜΑΛΗΧΝ  

 

ΓΔΝΗΚΑ 

Ο ηόπνο καο: Ο Αήκνο Μαιίσλ βξίζθεηαη ζην 34ν ρικ. ηεο εζληθήο νδνχ Δξαθιείνπ - Ώγίνπ Νηθνιάνπ 

θαη πεξηιακβάλεη ηα Αεκνηηθά Αηακεξίζκαηα Mαιίσλ, Μνρνχ, Κξαζίνπ θαη ηνλ παξαζαιάζζην νηθηζκφ ηεο 

ηαιίδαο. 

Σα Μάιηα, κε 3.722 θαηνίθνπο ζήκεξα, είλαη απφ ηα πην ζπνπδαία ηνπξηζηηθά θέληξα ηεο βφξεηαο παξαιίαο ηεο 

Κξήηεο.  Οη Μαιηψηεο αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θπξίσο θαη ηελ γεσξγία  

Ζ ηζηνξία καο:. Σα Μάιηα αλαθέξνληαη απφ ηα αξραία ρξφληα σο κηλσηθή πφιε ζηηο ζέζεηο Άδπκν, 

Ώιεηξνπβφπεηξα, Υξπζφιαθνο (ηφπνο αλεχξεζεο θαη ησλ «Αχν κειηζζψλ», ζπκβφινπ ηνπ ζρνιείνπ καο) θαη 

Ώγία ΐαξβάξα. χκθσλα κε ηε κπζνινγία ν αξπε-δφλαο, αδεξθφο ηνπ Μίλσα θαη ηνπ Ραδάκαλζνπ, έρεη 

ζπλδεζεί κε ην αλάθηνξν ησλ Μαιίσλ ην νπνίν  αλαθάιπςε ν Εσζήθ Υαηδεδάθεο ην 1915 θαη ηελ αλαζθαθή 

ζπλερίδεη κέρξη ηηο κέξεο καο ε Γαιιηθή Ώξραηνινγηθή ρνιή.  

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν ζρνιείν καο ιεηηνπξγεί πάλσ απφ έλαλ αηψλα. Εδξχζεθε ζηηο 7/10/1899 σο 2/ηάμην αξξέλσλ ελψ ζηηο 

15/9/1900 ηδξχζεθε θαη ην 1/ηάμην «Υξηζηηαληθφ Παξζελαγσγείν» γηα ηα θνξίηζηα. ηηο 17/3/1926 ηα δχν ζρνιεία 

ζπγρσλεχηεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθε ην 3/ηάμην Αεκνηηθφ ρνιείν Μαιίσλ. Έρεη δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δσή ηνπ ηφπνπ καο θαη βνήζεζε πνιχ ζηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θαηνίθσλ. Ώπφ ην 1997, κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ 3 

ηκήκαηα δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, κε ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηα νπνία θνηηνχζαλ 90 καζεηέο.  

Σν ζρνιείν σο πηινηηθό νινήκεξν: Ώπφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 ιεηηνπξγεί σο Πηινηηθφ Οινήκεξν 

Αεκνηηθφ ρνιείν. Ώπφ ηελ αξρή ηνπ ζεζκνχ ππνζηήξημαλ ηελ πξνζπάζεηα  ν Αήκνο, ε Βθθιεζία θαη ν χιινγνο 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ε ηνπηθή θνηλσλία θαη νη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. Σν ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

πξνζθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν ζπκβάιινπλ ζηελ απμεηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ.  

Κηίξην- Δγθαηαζηάζεηο: Σν ζρνιείν είλαη θηηζκέλν ζε νηθφπεδν 6.500 η. κέηξσλ.  

Αηαζέηεη 13 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 4 εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθε, γξαθείν δηεπζπληή, γξαθείν δαζθάισλ, αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (250 η.κ), εζηηαηφξην, απνζήθεο, θπιηθείν, ηνπαιέηεο θνξηηζηψλ- αγνξηψλ. Ο αχιεηνο ρψξνο 

ηνπ δηαζέηεη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (βφιετ, κπάζθεη, ράληκπνι, ζθάκκα, αικάησλ, δηαδξφκνπο ηαρπηήησλ 

κήθνπο 40 κ), θήπν κε νπσξνθφξα θαη θαιισπηζηηθά δέληξα θαη θπηά θαη  ππφζηεγν δηδαζθαιίαο. 

Ο εμνπιηζκόο ηνπ ζρνιείνπ: Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο έρνπλ εμνπιηζηεί κε ηειεφξαζε, βίληεν, πξνβνιέα 

δηαθαλεηψλ, βηβιηνζήθε αίζνπζαο, βηβιία, βηληενηαηλίεο θαη άιιν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 

Πιήξσο εμνπιηζκέλα είλαη ηα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, Αηζζεηηθήο Αγσγήο, Μνπζηθήο, Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ.  

Σν εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο έρεη αλαπηπρζεί ζε ηδηαίηεξν θηίξην-αίζνπζα ησλ 60 η.κ  θαη είλαη ζρεδηαζκέλν 

έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κηθξή αίζνπζα πξνβνιψλ εηθφλαο  κέζσ Δ/Τ, Video θαη TV, δηαζέηνληαο 

ειεθηξηθή νζφλε πξνβνιήο κεγάιεο επηθάλεηαο. Αηαζέηεη 16 Δ/Τ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζε πεξηβάιινλ 

δηθηχνπ. Αηαζέηεη επίζεο πεξηθεξεηαθά φπσο εθηππσηέο laser θαη inkjet, ζαξσηή, ςεθηαθή θάκεξα. ήκεξα 

ιεηηνπξγνχκε σο Κ..Β πινπνηψληαο πξφγξακκα επηκφξθσζεο 15 εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

« Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Βπηπξφζζεηα δηαζέηεη αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε ζεαηξηθή ζθελή γηα ηελ 

ςπραγσγία, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ελψ γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγεί θαη σο θιεηζηφ γπκλαζηήξην.  

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Βπσλπκία ζρνιείνπ Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-

2000 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Πηινηηθφ Οινήκεξν 

Αεκνηηθφ ρνιείν 

Μαιίσλ  

«ΏΡΠΔΑΧΝ» 

12/ζέζην  

(ιεηηνπξγεί κε 15 ηκήκαηα) 

 

24 

 

29 

 

31 

 

39 
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Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ: Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ καο απνηειείην: 

Γηεπζπληήο: Μπειηβαλάθεο Μηραήι, 

Γάζθαινη ηκεκάησλ: 

1) Καηζνχιεο Βκκαλνπήι, Τπ/ληήο 

2) Καιιέξγε  Μαξία   

3) Νανχκε Έιελα 

4) Πηηζαιίδνπ Ώιεμάλδξα  

5) ΐφξζνπθα Θενδψξα 

6) Μαλνπζάθε Ώηθαηεξίλε 

7) Ανχξνπ Βπγελία 

8) Καιιηηζάθεο Εσάλλεο  

9) Μάληα Ώζελά  

10) Γθίθα Μαξία  

11) Μπειηβαλάθεο Σειέκαρνο 

12 (Πεηεηλαξάθε Ώλησλία  

13) Γθνλέηεο Βπάγγεινο  

14) Εσαθεηκίδεο Βιεπζέξηνο  

15) Παηξίθνπ Βιέλε  

16) Ώπνζηφινπ Κσλ/λνο 

17) Παπαδνκαλσιάθε Μαξία (Σάμε ππνδν-ρήο Ώιινδαπψλ) 

 

Λνηπνί δάζθαινη πνπ απαζρνινύληαη ζηελ απνγεπκαηηλή δώλε: 

1) Φαληέιαο Νέζησξαο 

2) ηακπφιε Βπαγγειία 

3) αξξήο Νηθφιανο 

4) Κιεληζάξε Θενθαλή 

5) πιιηγαξδάθε Θενδνχιε 

6) ΐιαρνδήκνο Αεκήηξηνο 

7) Γεσξγηιάθε Μαξία 

8) Ώγγεινχιε Φεβξσλία. 

 

Δθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ: 

1) θαθηαλάθε Ώηθαηεξίλε, Βηθαζηηθψλ. 

2) θαθηαλάθε Βπαγγειία, Ώγγιηθψλ 

3) Ληιέο Ώζαλάζηνο, Φπζηθήο Ώγσγήο. 

4) Μεηαμάθε Εσάλλα, Μνπζηθήο. 

 

Ωξνκίζζηνη: 

1) Υαηδεδηακαληήο Γεψξγηνο Φπζ. Ώγσγή  

2) ΐξέληδνπ Ώηθ. Πιεξνθνξηθή  

3) Καξαγηαλλάθε ΐαζηιηθή, Παξ. ρνξνί  

4) ΐειηγξαληάθε Καδηαλή, Θ. Ώγσγή  

 

5) ΐαθεηάδνπ Κνξίλα, Θεαηξηθή Ώγσγή  

6) Παπαδάθεο ηέξγηνο. Παξ. ρνξνί  θαη Ώζι. Αξαζηεξηφηεηεο  

7) αξεγεσξγίνπ Εσάλλα, Ώζιεηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο  

8) Καιαπνζαξάθνπ ηαπξνχια, Βηθαζηηθά  

 

Μαζεηέο: ην ζρνιείν καο, ην ζρνιηθφ έηνο 2002- 2003 θνηηνχζαλ 322 καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 69 ήηαλ 

αιινδαπνί, όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο, ππάξρεη Σάμε Τπνδνρήο, 

ζηελ νπνία θνηηνχζαλ 17 καζεηέο.  

ΣΏΞΔ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ 43 75 35 57 

ΐ 44 45 80 57 

Γ 32 49 46 78 

Α 36 33 50 45 

Β 37 36 31 52 

Σ 46 37 36 33 

ΤΝΟΛΟ 238 275 278 322 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Δθπαηδεπηηθό έξγν – Νέα Γλσζηηθά Αληηθείκελα:  
ην ζρνιείν καο πξνζθέξεηαη πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθφ έξγν, θαιχπηνληαο φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ επίζεκνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα παηδαγσγηθήο θαη 

κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο. Βπηπιένλ εκπινπηίδεηαη ην πξνζθεξφκελν πξφγξακκα κε λέα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη δξαζηεξηόηεηεο.  

Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ:  

Θεαηξηθή θαη Αηζζεηηθή Αγσγή: Έρνπλ βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνπο καζεηέο καο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 

ζηα πνιηηηζκηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ ζηε δηνξγάλσζε παξνπζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. εκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ καο ζην Μαιηψηηθν θαξλαβάιη. Ώμηφινγεο 

παξνπζηάζεηο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, φπσο «Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο», «Σέζζεξηο επνρέο», «Δ αξπαγή ηεο 

Βπξψπεο», ζεαηξηθφ δξψκελν κε ζέκα ην Βπξψ θ.α. 

Ο Αζιεηηζκόο: ηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ ην ζρνιείν παξέρεη δπλαηφηεηεο ζσζηήο άζιεζεο ησλ 

καζεηψλ. Δ παξνπζία ηνπ ζηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ηνπ λνκνχ είλαη ζεκαληηθή, κε δηαθξίζεηο ζην 

πνδφζθαηξν, ρεηξνζθαίξηζε (ράληκπνι), θαη ζηνλ θιαζηθφ αζιεηηζκφ. Ώλέιαβε ηα δπν ηειεπηαία ρξφληα ζε 
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ζπλεξγαζία κε ηνλ Ώζιεηηθφ Οξγαληζκφ Αήκνπ Μαιίσλ, ηε δηνξγάλσζε ησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ, «αξπεδφληα» 

κε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Μαιίσλ θαη Μνρνχ θαη ησλ αληηζηνίρσλ Γπκλαζίσλ. 

Παξαδνζηαθνί Υνξνί: ια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηνπο ηνπηθνχο θαη εζληθνχο ρνξνχο 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο. 

Ώλαιπηηθά θαη΄ έηνο δηδάρζεθαλ: 

 

ρνιηθφ έηνο Νέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη Βθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

1999-2000 Πιεξνθνξηθή, Θεαηξ. αγσγή, Ώζι. Αξαζηεξηφηεηεο, Παξαδ. Υνξνί  

2000-2001 Πιεξνθνξηθή, Θεαηξ. αγσγή, Ώζι. Αξαζηεξηφηεηεο, Παξαδ. Υνξνί, Σνπηθή γεσγξαθία 

2001-2002 Πιεξνθνξηθή, Θεαηξ. αγσγή, Ώζι. Αξαζηεξηφηεηεο, Παξαδ. Υνξνί 

2002-2003 Πιεξνθνξηθή, Θεαηξ. αγσγή, Ώζι. Αξαζηεξηφηεηεο, Παξαδ. Υνξνί 

 

ίηηζε: ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ καο ιεηηνπξγεί εζηηαηφξην γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ. Σν γεχκα παξέρεηαη απφ 

ηδησηηθή εηαηξία. Σν θφζηνο γηα θάζε παηδί είλαη πεξίπνπ 45 επξψ κεληαίσο.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία θαη θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

project,ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θαη έρεη γίλεη ε αλάινγε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ. ηελ Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμε  

ρξεζηκνπνηνχκε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 ηε κέζνδν Cuisenaire ζηα Μαζεκαηηθά. Σέινο νη ηάμεηο είλαη 

εμνπιηζκέλεο κε ηειεφξαζε,video θαη αλαθιαζηηθνχο πξνβνιείο κε ηα νπνία γίλεηαη ην κάζεκα πην πξνζηηφ θαη 

ελδηαθέξνλ. 

Σν ζρνιείν καο είλαη αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, αλαπηχζζεη ζπλεξγαζία ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν 

κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα Comenius θαη σο θνξπθαίν γεγνλφο αλαθέξνκε ηελ αδειθνπνίεζε κε ην 

ζρνιείν: GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE DER STARD GEILENKIRCHEN ηεο Γεξκαλίαο. ΄ απηή ηα 

παηδηά ηνπ Γεξκαληθνχ ζρνιείνπ παξνπζίαζαλ ειιεληθνχο ρνξνχο θαη ηξαγνχδεζαλ ζηα ειιεληθά. Σα δηθά καο 

παξνπζίαζαλ ην ζεαηξηθφ δξψκελν «Δ Ώξπαγή ηεο Βπξψπεο». Μεηέθεξαλ ην κήλπκα ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ 

θαη αληάιιαμαλ ζπκβνιηθά δψξα. Δ εθδήισζε  πιαηζηψζεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 

έηπρε ζεηηθήο αλαθνξάο ζηνλ ηνπηθφ καο αιιά θαη ζηνλ αληίζηνηρν   ηνπηθφ γεξκαληθφ ηχπν. 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ, ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

O ζεζκφο ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ ήξζε λα θαιχςεη έλα κεγάιν θελφ ζηηο αλάγθεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ ηνλ αγθάιηαζε απφ ην πξψην έηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ. ΐνήζεζε θαη εμππεξέηεζε ηνπο 

καζεηέο αιιά θαη ηνπο γνλείο πνπ εξγάδνληαη, νη πεξηζζφηεξνη, ρσξίο σξάξην εξγαζίαο ζηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σν ζρνιείν κεηακνξθψζεθε. Νέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο, λέεο κέζνδνη, λέα 

πξνγξάκκαηα, λέν σξάξην. Νέα ρξψκαηα ζην ζρνιείν, λέα δηαξξχζκηζε ζηηο αίζνπζεο, εξγαζηήξηα πξνζηέζεθαλ 

θαη ην πξνζσπηθφ απμήζεθε. 

Κάπνηα πξνβιήκαηα θάλεθαλ, απφ ην δεχηεξν έηνο θαη νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ πνπ θαλείο δελ είρε πξνβιέςεη. Ο 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ απμαλφηαλ θάζε επηέκβξην, 

 

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ  ΜΑΘΖΣΔ ΣΜΖΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

1999 -00 238 καζεηέο 12 ηκήκαηα 24 εθπαηδεπηηθνί 

2002-03 322 καζεηέο 17 ηκήκαηα 39 εθπαηδεπηηθνί 

 

θαη ε έιιεηςε ρψξσλ καο αλάγθαζε λα κεηαηξέςνπκε δηαδνρηθά ηα εξγαζηήξηα ησλ Φπζηθψλ Βπηζηεκψλ, 

Ώγγιηθψλ θαη ηεο Μνπζηθήο ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.  

Ώλ θαηαγξάςνπκε θάπνηεο παξαηεξήζεηο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε: 

Πξνζσπηθό: Δ θαζπζηέξεζε ζηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηνπ Οινήκεξνπ 

ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ ή αξρέο Αεθεκβξίνπ. 

ύιινγνο Γηδαζθόλησλ: Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κεηαθέξνληαλ απφ άιιεο πεξηνρέο θαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (08:15-16:00) ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ ηνπ 

ζρνιείνπ καο.  

Χξάξην Γηεπζπληή: Βίλαη αλάγθε λα ζεζκνζεηεζεί ην δηδαθηηθφ σξάξην ηνπ Αηεπζπληή αιιά θαη ην σξάξην 

παξακνλήο ηνπ ζην ζρνιείν. Να εμεηαζζεί ε πεξίπησζε ηεο γξακκαηεηαθήο  ππνζηήξημεο. 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε αθφκε φηη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην παξαθνινχζεζεο θαη ε έιιεηςε άιινπ ζρνιείνπ ζηελ 

πεξηνρή καο δεκηνχξγεζε αληηδξάζεηο ζε κηα νκάδα γνλέσλ πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ. Δ 

ίδξπζε ελφο δεχηεξνπ ζρνιείνπ ζα δψζεη ιχζε ζε φζνπο δηαθσλνχλ θαη ζα επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ καο. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ο ζεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ ζρνιείνπ βνήζεζε θαη εμππεξέηεζε ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο γνλείο πνπ 



Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο :Πηινηηθή εθαξκνγή  28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ 144 

εξγάδνληαη, νη πεξηζζφηεξνη, ρσξίο σξάξην εξγαζίαο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Τπάξρεη βέβαηα κηα κηθξή 

νκάδα γνλέσλ πνπ δηαθσλνχλ κε ην ππνρξεσηηθφ σξάξην, φκσο νη θαηλνηφκεο  κέζνδνη δηδαζθαιίαο, νη 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα  έθαλαλ ην ζρνιείν 

αγαπεηφ ζηελ θνηλσλία ησλ Μαιίσλ. 

 

 Μηράιεο Μπειηβαλάθεο 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΚΑΛΛΗΠΑΣΔΗΡΑ» ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΜΑΑΡΧΝ ΡΟΓΟΤ 

  

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Σν Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Μαζάξσλ Ρφδνπ είλαη έλα ζχγρξνλν ζρνιείν ηα εγθαίληα ηνπ 

νπνίνπ έγηλαλ ην 1987. Σν θηίξην είλαη δηψξνθν 900 η.κ. πεξίπνπ θαη είλαη ρηηζκέλν ζε νηθφπεδν ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 2700 η.κ. 

 Έρεη ζπλνιηθά 14 αίζνπζεο νη νπνίεο είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο θαη εμνπιηζκέλεο γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ. ε θάζε κία απφ ηηο αίζνπζεο ππάξρνπλ ηειεφξαζε, βίληεν θαη βηβιηνζήθε, 

δηαζέζηκα πάληα λα βνεζήζνπλ εληζρπηηθά ζηελ θαζεκεξηλή επαθή ησλ καζεηψλ κε ηα λέα γλσζηηθά 

αληηθείκελα.  

Βθηφο απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ππάξρνπλ θαη αίζνπζεο – εξγαζηήξηα θαηάιιεια εμνπιηζκέλα ηα 

νπνία εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ θαη είλαη: Ώίζνπζα Δ/Τ, Ώίζνπζα Φπζηθψλ 

Βπηζηεκψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ, Ώίζνπζα Καιιηηερληθψλ, Ώίζνπζα Μνπζηθήο, Ώίζνπζα ΐηβιηνζήθεο 

θαη Ώλαγλσζηεξίνπ. 

Δ ζίηηζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε ηξαπεδάθηα, 

ςπγεία ζπληήξεζεο θαη θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ. Σα παηδηά θέξλνπλ ην θαγεηφ ηνπο απφ ην ζπίηη θαη ν ζχιινγνο 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ είλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα ην δέζηακα, φζν θαη γηα ην ζεξβίξηζκα ησλ θαγεηψλ.  

Δ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο έρεη έθηαζε 1350 η.κ. θαη είλαη δηαρσξηζκέλε ζε δψλεο δξαζηεξηνηήησλ:  

Γήπεδν ΐφιετ, γήπεδν Μπάζθεη, ηξαπέδη πηλγθ πνλγθ, θπηψξην, ζρνιηθφο θήπνο, ρψξνο πξαζίλνπ θαη ρψξνο 

αλαςπρήο (παγθάθηα, ζηληξηβάλη ) 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Α. Πίλαθαο εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 1999 - 2003 

Βπσλπκία  

ζρνιείνπ 

Οξγαληθφηεηα 

ρνιείνπ 

Ώξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Πηινηηθφ Οινήκεξν 

Μαζάξσλ 
6/ζ 10 12 14 14 

 

Β. Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ππεξεηνύλησλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2002 – 2003 

Αηεπζπληήο: Πηλλίθαο Βκκαλνπήι 

 

Αάζθαινη:  
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Νηθφπνπινο Λεσλίδαο, Μπάηζαξεο Υξπζνβαιάληεο, Ώιηκνχδεο Θαλάζεο, Μαληάηεο Κψζηαο, 

Ώξγπξφπνπινο Παλαγηψηεο, Διίαο ΐαζίιεο, Κάζζνπ ηέιια, Μάλεζε ΐαζηιηθή, Λπδάθε 

Βκκαλνπέιια, Ώλησλίνπ Νίθνο,  

Φπζηθή  Ώγσγή Γξεγνξίνπ Ώληψλεο 

Ώγγιηθά Γηάθα Καηεξίλα 

Γεξκαληθά Καξαληθνιάνπ Ώλδξέαο 

 

Γ. Σάμεηο θαη ηκήκαηα κε ην καζεηηθό δπλακηθό, από ηελ έλαξμε κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2003 

 

ΣΑΞΖ 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Α 10 13 15 15 

Β 7 11 15 15 

Γ 9 10 12 14 

Γ 8 8 9 13 

Δ 9 6 8 7 

Σ 12 10 8 10 

ΤΝΟΛΟ 55 58 67 74 

 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Α. ρνιηθό Έηνο 1999 – 2000 

Πιεξνθνξηθή, Πεξηβαιινληηθή  Βθπαίδεπζε , Παξαδνζηαθφ  Παηρλίδη, ρνιηθφο  Κήπνο –Φπηψξην, Ώγσγή  

Τγείαο, Ώγσγή  θαηαλαισηή, Παξακχζη, Μπζνινγία, Λνγνηερλία, Θεαηξηθή  Ώγσγή, Κνπθινζέαηξν, Γαιιηθά. 

Οκάδεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλνηρηνύ δεκηνπξγηθνύ ζρνιείνπ κε ζέκαηα:  

Ώγξνηηθή  δσή,  Ώξραηνινγηθνί  ρψξνη, Μέζα ελεκέξσζεο, Πξνζσπηθφηεηεο, Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, Κάζηξα  

θαη θαζηέιηα, ΐηφηνπνη  ηεο Βιιάδαο, Νεζηά- ΐνπλά- Πνηάκηα, Λανγξαθία,  Σνπηθή  Εζηνξία, Πνίεζε, Αεκνηηθφ  

ηξαγνχδη  

ρνιηθό Έηνο 2000 – 2001 

Πιεξνθνξηθή, Πεξηβαιινληηθή  Βθπαίδεπζε , Παξαδνζηαθφ  Παηρλίδη, ρνιηθφο  Κήπνο –Φπηψξην, Λατθή 

Παξάδνζε, Βπηηξαπέδην, Κνπθινζέαηξν - Καξαγθηφδεο, Παξακχζη, Μπζνινγία, Λνγνηερλία, Θεαηξηθή  αγσγή, 

Κνπθινζέαηξν, Γεξκαληθά 

Οκάδεο  δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  αλνηρηνύ  δεκηνπξγηθνύ  ζρνιείνπ  κε  ζέκαηα :  

Παξαδνζηαθά ζπίηηα, ν πνηακφο Γαδνπξάο, απφ ηελ ειηά ζην ιάδη, Ξσθιήζηα ηεο πεξηνρήο καο. 

ρνιηθό Έηνο 2001 – 2002 

Πιεξνθνξηθή, Πεξηβαιινληηθή  Βθπαίδεπζε , Παξαδνζηαθφ  Παηρλίδη, ρνιηθφο  Κήπνο –Φπηψξην, Λατθή 

Παξάδνζε, Υνξνί, Βπηηξαπέδην, Κνπθινζέαηξν - Καξαγθηφδεο, Παξακχζη, Μπζνινγία, Λνγνηερλία, Θεαηξηθή  

αγσγή, Κνπθινζέαηξν, Γεξκαληθά 

Οκάδεο  δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  αλνηρηνύ  δεκηνπξγηθνύ  ζρνιείνπ  κε  ζέκαηα :  

Ήζε θαη 'Έζηκα ηεο Πεξηνρήο καο, πιινγή Παξαδνζηαθψλ Παηρληδηψλ, Έθζεζε Φσηνγξαθίαο απφ ην "Υζεο ζην 
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ήκεξα", Γεσξγηθέο Ώζρνιίεο, ε Οηθνγέλεηα ηνπ Υζεο ( θαηαζθεπή παξαδνζηαθνχ ζπηηηνχ  - εξγαιεία 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο) 

ρνιηθό Έηνο 2002 – 2003 

Πιεξνθνξηθή, Πεξηβαιινληηθή  Βθπαίδεπζε , Παξαδνζηαθφ  Παηρλίδη, ρνιηθφο  Κήπνο –Φπηψξην,  Υνξνί, 

Βπηηξαπέδην, Κνπθινζέαηξν - Καξαγθηφδεο, Παξακχζη, Μπζνινγία, Λνγνηερλία, Θεαηξηθή  αγσγή, 

Κνπθινζέαηξν, Οηθηαθή νηθνλνκία, Βπηθνηλσληαθφο ιφγνο, Γεξκαληθά 

Οκάδεο  δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  αλνηρηνύ  δεκηνπξγηθνύ  ζρνιείνπ  κε  ζέκαηα: 

Αηαζεκαηηθή εξγαζία ζηνλ ηξχγν θαη ζηελ ειηά θαη ηε δεκηνπξγία CD, παξαγσγή θξαζηνχ αλαθχθισζε ραξηηνχ, 

έθδνζε εκεξνινγίνπ κε ζέκα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ πξηλ 50 ρξφληα, παξαγσγή πιαζηηθνχ ρξψκαηνο.  

 Μ΄ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά δξαπεηεχνπλ απφ ηε πεδή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

μαλαλνίγνληαη ζηνλ ππέξνρν θφζκν ηεο θαληαζίαο ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ πεξηπεηεηψλ. Μ΄ 

απηφλ ηνλ ηξφπν αλνίγνληαη θσηεηλά παξάζπξα ζηελ αιεζηλή θαη θαζαξή ζέα ηνπ θφζκνπ, απ‟ 

φπνπ ζα αλαγλσξίζνπλ θαη ζα ραξνχλ φηη σξαίν θξχβεη ε δσή. 

 

Β. ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο καο δφζεθε ε επθαηξία λα εθαξκφζνπκε 

ζηελ πξάμε λέεο κεζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο  (Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ζρέδηα εξγαζίαο project) θαζψο θαη λέεο κνξθέο εξγαζίαο 

(ζπλεξγαηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ). Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο ελεκεξψλνληαη ζηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κέζα απφ νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα ( ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ) ηφζν γηα ηε θηινζνθία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φζν θαη ην ηη κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ νη ίδηνη κέζα ζηελ ηάμε. ΐαζηθφο άμνλαο πξνζέγγηζεο είλαη 

ε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ κε νκάδεο εξγαζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αλνκνηνγέλεηα ησλ νκάδσλ ( 

εθπφλεζε project ) νδεγεί ζε απζφξκεηε αλαδήηεζε ηεο γλψζεο. Σαπηφρξνλα εθηφο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο, 

θάλνληαο ην κάζεκα, πην ελδηαθέξνλ θαη πξνζηηφ. Ώθφκα ηα εξεζίζκαηα πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ 

καο κέζα απφ ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάινπλ ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα θιίζεσλ, φζν 

θαη ζε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. Βλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ : Φζηλνπσξηλέο δηαδξνκέο 

( Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηάμε Α΄ ), Ο Θεζέαο πξνζεγγίδεη δηαζεκαηηθά ην Μηλψηαπξν, ηάμεηο Γ΄Α΄ , Εζηνξηθή 

πνξεία ηεο Ασδεθαλήζνπ ( ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε κε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ηάμεηο Ώ΄ - η΄ ) Φχζε Τγεία 

Γσή – Αξακαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ project, έλα Μνπζείν αιιηψηηθν απφ ηα άιια  - project  - άκεζε επαθή 

κε ην λεζησηηθφ πεξηβάιινλ θαη γλσξηκία κε ηελ νλνκαηνινγία θνρπιηψλ θαη δηαθφξσλ πεηξσκάησλ. 

 

Γ.  πκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε πξνγξάκκαηα θαη εθδειώζεηο 

Βλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα θαη εθδειψζεηο πνπ ζπκκεηείρε ην ζρνιείν καο, Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο – Σα 

Υξηζηνχγελλα ηνπ γέξνπ θξνπηδ, Παξακχζη ρσξίο φλνκα ( Βζληθφ Θέαηξν Ρφδνπ), Εζηνξηθή πνξεία ηεο 

Ασδεθαλήζνπ ( Βζληθφ Θέαηξν Ρφδνπ), αλαδξνκή ζην ηζηνξηθφ Αεκνηηθφ ηξαγνχδη , αθηέξσκα ζηνλ 

Παπαδηακάληε κε ζεαηξηθά δξψκελα, ζπκκεηνρή ζηελ Πνιηηηζηηθή εβδνκάδα ζην Ώπέξη Καξπάζνπ, παξνπζίαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαηά ην ρνι .Έηνο 2002-2003 ζην δηαδίθηπν κέζα απφ ηα κάηηα ελφο 

γέξνπ ζνθνχ ηνπ Ώζηεξίσλα, δεληξνθχηεπζε φιεο ηεο παξαιίαο ησλ Μαζάξσλ θαζψο θαη επηζθέςεηο ζε 

εξγαζηήξην αγγεηνπιαζηηθήο, ζε ιανγξαθηθφ Μνπζείν, ζηελ Πνιεκηθή αεξνπνξία, ζηα πεξίθεκα θάζηξα  ηεο 

Ρφδνπ κε ζπκκεηνρή ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα. 
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ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

1. Γηα ηελ θηηξηαθή ππνδνκή 

Σν Αεκνηηθφ ρνιείν Μαζάξσλ ζπζηεγάδεηαη κε ην Γπκλάζην θαη έρεη ζπλνιηθά 14 αίζνπζεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ θαη εμνπιίζηεθαλ θαηάιιεια κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Πηινηηθή εθαξκνγή ζε 28 

Οινήκεξα Αεκνηηθά ρνιεία". Βθηφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμνπιίζηεθαλ, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί παξαπάλσ, εξγαζηήξηα γηα ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απαηηνχζε ην πξφγξακκα θαζψο θαη 

αίζνπζα γηα ηελ ζίηηζε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ. 

2. Σν πξνζσπηθό ηνπ ρνιείνπ 

ηα ηέζζεξα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, ε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλέιαβαλ λα ην πινπνηήζνπλ ήζαλ κφληκνη. Κάζε ρξφλν είρακε πξνζιήςεηο δχν έσο 

ηξηψλ πξφζζεησλ σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο μέλε γιψζζα, αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θ.α. ηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαλ κε ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ. Ώθνχγνληαο ζπρλά ηηο 

απφςεηο ηνπο δηαπίζησζα φηη θαη νη ίδηνη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηελ κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη απφδεημε 

είλαη φηη παξακέλνπλ γηα αξθεηέο ψξεο ζην ζρνιείν πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο ακηζζί Πνιιέο 

θνξέο θαη ζηηο αξγίεο ηνπο ζπλαληψ εθεί … θάηη εηνηκάδνπλ. 

'Οιε απηή ε εξγαζία πνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν ζπληνλίδεηαη θαη ζηεξίδεηαη απφ ην ζρνιηθφ καο ζχκβνπιν 

θ. ηαπξηαλφ Νίθν πνπ βξίζθεηαη πάληα ζην πιεπξφ ησλ δαζθάισλ έηνηκνο θάζε ζηηγκή λα ηνπο βνεζήζεη θαη λα 

ιάβεη ελεξγά κέξνο ζηελ εθπφλεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ. 

Σν πξφβιεκα ήηαλ ε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφζιεςε ησλ πξφζζεησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα 

θαζπζηεξεί ε έλαξμε ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ. 

3. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

Σν πξφγξακκα (πξστλή θαη απνγεπκαηηλή δψλε) μεθηλάεη ζηηο 8:00 θαη ιήγεη ζηηο 15:10 γηα ηηο Ώ' θαη ΐ' 

ηάμεηο θαη ζηηο 16:00 γηα ηηο Γ', Α', Β' θαη Σ'. 

4. Σν πξόγξακκα  

Σν Οινήκεξν Αεκνηηθφ ρνιείν Μαζάξσλ είλαη έλα ζχγρξνλν ζρνιείν πνπ αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο 

δξάζεηο δηεπξπκέλεο δηαπαηδαγσγηθήο εξγαζίαο θαη απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Βίλαη έλαο ρψξνο φπνπ εθαξκφδνληαη πνηθίιεο 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο κε ζθνπφ ηε δηάδνζε θαη βειηίσζή ηνπο. Οη θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη λέεο 

πξνζεγγίζεηο δηαρένληαη ζηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο καο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη νη ζπρλέο 

επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζρνιεία ηνπ λεζηνχ καο είηε γηα λα δνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο είηε γηα λα 

ζπλεξγαζηνχκε ζε πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο. ΐαζηθφο άμνλαο πξνζέγγηζεο είλαη ε 

δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ κε νκάδεο εξγαζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αλνκνηνγέλεηα ησλ νκάδσλ 

(εθπφλεζε project) νδεγεί ζε απζφξκεηε αλαδήηεζε ηεο γλψζεο. Σαπηφρξνλα εθηφο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο, 

θάλνληαο ην κάζεκα, πην ελδηαθέξνλ θαη πξνζηηφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν καζαίλνπλ, "πψο λα απνδέρνληαη ηνπο 

άιινπο", θαη ην πψο λα είλαη ππεχζπλνη θαη δεκηνπξγηθνί. 'Βηζη κπνξψ λα πσ φηη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη 

επηθέξεη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο. 
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5. Σα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα 

Με ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα ζηαζψ ζηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ θάλνπλ ην ζρνιείν πην 

δεκηνπξγηθφ, πην επράξηζην γηα ηνπο καζεηέο. 'Οια απηά ηα ρξφληα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δηδάρζεθαλ: ε 

Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή, ε Θεαηξηθή Ώγσγή, ην Κνπθινζέαηξν, ηα Βηθαζηηθά, ε Λνγνηερλία, ν ρνιηθφο θήπνο, 

ε Πεξηβαιινληηθή Ώγσγή, ε Ώγσγή Τγείαο, ην Βπηηξαπέδην παηρλίδη, ε Σνπηθή Εζηνξία, ην Παξακχζη, ν 

Βπηθνηλσληαθφο ιφγνο, ν Υνξφο, ε Υεηξνηερλία, ε Βθεκεξίδα, ην Σππνγξαθείν, ε Οηθηαθή νηθνλνκία, θαη ηα 

Γεξκαληθά σο δεχηεξε μέλε γιψζζα. 

Οη καζεηέο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα φια απηά ηα καζήκαηα ρσξίο θακία εμαίξεζε. 'Οπσο είλαη θπζηθφ 

ηνπο αξέζνπλ πεξηζζφηεξν ηα Βηθαζηηθά, θαη ε Μνπζηθή. ε ζπλδπαζκφ κε ηε Θεαηξηθή Ώγσγή θάλνπκε 

ζαχκαηα. Μέζα απφ ηε ινγνηερλία θαη ηελ εθεκεξίδα, δηαπίζησζα αιιαγή ζηνλ ηξφπν νκηιίαο θαη γξαθήο. 

Ώλνίγνπλε έηζη θσηεηλά παξάζπξα ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Ο ζρνιηθφο θήπνο είλαη κηα επράξηζηε απαζρφιεζε 

αιιά θαη δεκηνπξγηθή, αθνχ ην κάζεκα γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν. Δ Παξαζθεπή είλαη εκέξα ραξάο 

γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ' ηάμεο πνπ ζην κάζεκα ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο καζαίλνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

καγεηξηθήο θαη ηξαπεδνθνλνκίαο. Σν παξακχζη ηνπο μεθνπξάδεη, θαη ε Ώγσγή Τγείαο ζηηο κηθξέο ηάμεηο είλαη απφ 

ηα αγαπεκέλα ηνπο καζήκαηα. Οη μέλεο γιψζζεο, κε ηα Ώγγιηθά λα δηδάζθνληαη ζε επίπεδα, απνηεινχλ γηα 

θάπνηνπο απ' απηνχο ην ζθαινπάηη γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπο, κηαο θαη ε πεξηνρή καο είλαη άθξσο 

ηνπξηζηηθή. Σνπο είδα λα ιεηηνπξγνχλ σο πνηεηέο, δεκνζηνγξάθνη, αξζξνγξάθνη, εξεπλεηέο, θαιιηηέρλεο. Σνπο 

άθνπζα λα κηιάλε γηα ηε θχζε θαη λα δείρλνπλ έκπξαθηα ηελ αγάπε ηνπο, λα γίλνληαη απαηηεηηθνί φηαλ έρνπλ 

δίθην, λα ζέβνληαη ηηο πεξαζκέλεο γεληέο θαη λα δηδάζθνληαη απφ απηέο. Αηδάζθνληαη θαη δηδάζθνπλ. Ση άιιν 

κπνξψ λα πεξηκέλσ. 

6. Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

Δ ιεηηνπξγία ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Μαζάξσλ έρεη αθππλίζεη ηνπο γνλείο θαη 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

ππεξβάιινληα δήιν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηελ εθπφλεζε κηαο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο κε ζέκα ηελ Σνπηθή Εζηνξία ζπκκεηείρε ελεξγά έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε 

κπξνζηάξεδεο ηνπο ειηθησκέλνπο. ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα δεζπφδνπλ νη Ξέλεο 

γιψζζεο, ν Υνξφο θαη ε Ώγσγή Τγείαο. Γλψκνλα φκσο έρνπκε πάληνηε λα ηθαλνπνηνχκε θαη ηελ ειάρηζηε 

πξνηίκεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα καζήκαηα. 

Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ καο ζηε Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε αξκνληθή ζπλχπαξμή καο επί ζεηξά εηψλ 

κε ην Γπκλάζην κε ην νπνίν ζπζηεγαδφκαζηε, ε θαηαμίσζε ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ ηνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία, 

καο ραξνπνηεί ηδηαίηεξα θαη καο παξνηξχλεη λα ζπλερίζνπκε κε αθφκε πεξηζζφηεξε επηκνλή ην έξγν καο. Καη κνπ 

επηβάιιεη λα πξνηείλσ 

 Να γίλεη Πεηξακαηηθφ ην ρνιείν καο 

 Σελ εθαξκνγή ηνπ Θεζκνχ ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ θαη ζην Γπκλάζην Μαζάξσλ 

 Αεκηνπξγία πξνεπαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ 

 Αεκηνπξγία ηάμεο έληαμεο γηα παηδηά κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο 

  

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Οινθιεξψλνληαο ζέισ λα επηζεκάλσ φηη: Σν Πηινηηθφ Οινήκεξν Αεκνηηθφ Μαζάξσλ είλαη έλα 

ζχγρξνλν ζρνιείν πνπ αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο δξάζεηο δηεπξπκέλεο δηαπαηδαγσγηζηηθήο εξγαζίαο θαη απνηειεί 

κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμαζθάιηζεο  πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Βίλαη έλαο 
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ρψξνο φπνπ εθαξκφδνληαη πνηθίιεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο κε ζθνπφ ηε δηάδνζε θαη βειηίσζή ηνπο. Δ ιέμε 

Πεηξακαηηθφ ίζσο ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην ζρνιείν καο φπνπ θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο δηαρένληαη 

ζηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο καο. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη επηθέξεη αιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο. Βηδηθφηεξα: Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ κειέηε ησλ 

καζεηψλ ελζσκαηψλνληαο λέεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα αμηνπνηνχλ ηα 

ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη θιίζεηο ηνπο. Γηα ηνπο καζεηέο ην ζρνιείν καο είλαη έλαο ρψξνο δεκηνπξγηθφο φπνπ 

πξνεηνηκάδνληαη εμ νινθιήξνπ γηα ηα καζήκαηα ηεο επνκέλεο, ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Βλδεηθηηθφ ηνπ ειθπζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο πνπ πξνζθέξεηαη 

ζην ζρνιείν καο είλαη ν δηπιαζηαζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη 

ζήκεξα. Γηα ηνπο γνλείο θαίλεηαη φηη ην ζρνιείν καο έρεη θαιχςεη φιεο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ελεξγνπνηψληαο 

ηνκείο ηεο νηθνγέλεηαο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ( ζπκκεηνρή ησλ παππνχδσλ ζην 

θαγεηφ – ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο. ) δείρλνληαο πσο ην ζρνιείν καο έρεη αλνίμεη δηάπιαηα ηηο πφξηεο ηνπ 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη έρεη θαηαμησζεί ζηελ ζπλείδεζε φισλ ησλ γνλέσλ. Θεσξνχκε φηη ν ζεζκφο ηνπ 

Πηινηηθνχ Οινεκέξνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα πξνρσξήζεη απξφζθνπηα γηαηί πξνζθέξεη ηα κέγηζηα ηφζν ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, φζν θαη ζηελ δηακφξθσζε απξηαλψλ ππεχζπλσλ καζεηψλ. 

 

 Δκκαλνπήι Πηλλίθαο 

Γηεπζπληήο 

 

  



Βζσηεξηθή Ώμηνιφγεζε ηεο Πξάμεο :Πηινηηθή εθαξκνγή  28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ  151 

 

ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ «Ν. 

ΣΟΠΟΣΟ» ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΠΟΡΣΑΡΗΑ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Μεηά απφ έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνλ γξάθνληα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Πνξηαξηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1204-2000
1
 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην έηνο 1883, θηίδεηαη απφ ην Νηθφιαν Σζνπνηφ δηψξνθν νίθεκα γηα ηε 

ζηέγαζε ρνιείνπ Ώξξέλσλ θαη ρνιαξρείνπ („‟Σζνπφηεην ρνιαξρείν‟‟). 

Γεληθφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 1881–1940 ε εθπαίδεπζε ζηελ Πνξηαξηά γλσξίδεη ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε 

ζπλέπεηα ηεο πιεζπζκηαθήο θαη νηθνλνκηθήο κεηαβνιήο πνπ δηέξρεηαη. Σε δεθαεηία 1940–50 ην ηξηηάμην 

Αεκνηηθφ ρνιείν ζα ππνβηβαζηεί ζε δηηάμην. εκαληηθά γεγνλφηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ 

Ώζαλαζαθείνπ Νεπηαγσγείνπ θαηά ηνλ εκπξεζκφ ηεο Πνξηαξηάο απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαζψο θαη ελφο, κηθξνχ 

επηπρψο, ηκήκαηνο ηνπ αξρείνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ώπφ ηφηε ην Νεπηαγσγείν ζα ζπζηεγαζηεί ζην θηίξην 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Καηά ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 1955, ην θηίξην ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζα δνθηκαζηεί κε 

απνηέιεζκα λα αθαηξεζεί ν φξνθφο ηνπ.  

Δ πνξεία απηή ζα ζπλερηζηεί κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 – 2000 κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ κεηνχκελν 

θαη ζηαζεξνπνηεκέλν κε κηθξέο απνθιίζεηο ζηνπο 25-30 καζεηέο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη 7-12 καζεηέο γηα ην 

Νεπηαγσγείν. Σν 1996 ην Αεκνηηθφ ρνιείν ζα πξνβηβαζηεί ζε ηξηζέζην θαη ηνλ επφκελν ρξφλν (1997) ζε 

ηεηξαζέζην κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ κνλνζεζίσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ Καηερσξίνπ θαη ηαγηαηψλ. Παξάιιεια 

αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο ζρνιείνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ. Σν 1998 πξνβηβάδεηαη ζε εμαζέζην θαη 

κεηαζηεγάδεηαη ζην Ώξρνληηθφ Γνχιηα (Μνπζείν Πνξηαξηάο) ιφγσ ησλ εξγαζηψλ πξνζζήθεο νξφθνπ θαη 

αλαθαίληζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ ρψξσλ ηνπ. Παξάιιεια ην Νεπηαγσγείν Πνξηαξηάο κεηαζηεγάδεηαη ζε 

αλαθαηληζκέλν νίθεκα (Ασξεά Γφληηθα). 

Σν 1999 ην Αεκνηηθφ ζρνιείν Πνξηαξηάο επηζηξέθεη ζηελ έδξα ηνπ, αλήθνληαο φκσο ζηελ νκάδα ησλ 

Πηινηηθψλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ (28 ζηελ Βιιάδα) έρνληαο 58 καζεηέο θαη 16 εθπαηδεπηηθνχο κφληκνπο, 

σξνκίζζηνπο, ππεξσξηαθά εξγαδφκελνπο. 

Σν ζρνιείν σο πηινηηθό νινήκεξν: Δ εθαξκνγή ηνπ Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ρνιείν 

καο έηπρε ηεο θνηλήο απνδνρήο απφ ηνπο εηαίξνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζή ηνπ (χιινγν Αηδαζθφλησλ, 

χιινγν Γνλέσλ, Αήκν Πνξηαξηάο). ηελ αξρηθή θάζε κηα ζεηξά θηηξηαθψλ θαη εμνπιηζηηθψλ παξεκβάζεσλ 

έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο αμηφινγεο ππνδνκήο πνπ ζπλέβαιε ζηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Έηζη έρνπκε κηα ζεκαληηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο. 

ηελ πνζνηηθή δηαθνξνπνίεζε έρνπκε αύμεζε ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ (θαηά 36% ην ζρνιηθό έηνο 

2001 - 02 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν  θαη θαηά 28% γηα ην ζρνιηθό έηνο 2002–03). Δ ζαθήο πξνηίκεζε ηνπ 

Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί έλδεημε ηεο δεκνηηθόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαιχπηεη 

απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ρνιείνπ 

καο θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (επηζηεκνληθψλ, δηνηθεηηθψλ & απηνδηνηθεηηθψλ) γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ.  

Δ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζε ηαρύηεξνπο ξπζκνύο πινπνίεζεο πξνθεξύμεσλ θάιπςεο 

πξνζσπηθνχ, ηελ επέθηαζε - δηαθνξνπνίεζε ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη θαηλνηνκηώλ, ηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο κε ηελ ρξήζε project θαη δηαζεκαηηθώλ 

ζρεδίσλ, ηελ έληνλε θηλεηηθόηεηα πνπ παξαηεξείηαη θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν, ηελ αιιαγή ηνπ καζεζηαθνύ 

θιίκαηνο θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ξόισλ εθπαηδεπηηθψλ  - καζεηψλ - γνλέσλ. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

                                                           
1
 (Ηπακλή Καπαγιάννη, 2001. «Η εκπαίδεςζη ζηα Σσολεία ηηρ Ποπηαπιάρ», Ππακηικά 

Ημεπίδαρ, ‘’Εκπαιδεςηικέρ ότειρ ηος Πηλίος’’, 13/5/2000, Δημοηική Επισείπηζη Αξιοποίηζηρ 

Πόπυν Ποπηαπιάρ, Ποπηαπιά), 
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Βπσλπκία ζρνιείνπ: 
Οξγαληθφηεηα 

ζρνιείνπ: 

Ώξηζκφο Βθπαηδεπηηθψλ 

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 

1
ν
 Πηινηηθφ Οινήκεξν 

Αεκνηηθφ ρνιείν Πνξηαξηάο 

«Ν. Σζνπνηφο» 

Βμαζέζην 14 17 20 17 

 

Οη Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ρνιείνπ: Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ ρνιείνπ καο ζέισ λα αλαθεξζψ ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ ζηάζεθαλ εγγπεηέο ζηελ εμέιημε θαη επηηπρία ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο. Βθθξάδσ 

ηηο επραξηζηίεο κνπ έηζη ζηνπο:  

 

 

Υαηδεγηάλλε Βι., Λάππα Βπαλ., Μαζηέιιν ΐαζ., Πίν ηεθ., Μαθέιε Γξ., Κνξδάηνπ Μ., Παπαιέμε Γ., 

Παπατσάλλνπ Ώλ., ακαξά Μ., ΚαξαΎζθνπ ΐ., ΐαιαζζά Λ.,., Καπνζηάλην Υξ.,  Παπαληθνιάνπ Βι., 

Σζαγθαξνπνχινπ Ώπγ., ηκνχιε Γσή, Γθνπληέιηα Εσάλλε, Παπανηθνλφκνπ Μαξία. 

 

 

ΣΏΞΔ 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 

Ώ 11 10 17 28 

ΐ 4 11 18 19 

Γ 9 6 13 20 

Α 8 10 12 15 

Β 7 8 4 14 

Σ 12 7 7 5 

ΤΝΟΛΟ 51 52 71 101 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Δηζαγσγή θαηλνηνκηώλ ζην Ωξνιόγην Πξόγξακκα: 

 Οη θαηλνηνκίεο πνπ ν χιινγνο Αηδαζθφλησλ ζπκπεξηέιαβε ζηα πιαίζηα ηνπ Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Αηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο ζηηο κηθξέο ηάμεηο Α΄- Β΄- Γ΄. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο 

δεκηνπξγήζεθε εθπαηδεπηηθό πιηθό. Βπίζεο δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο ζε 

επίπεδα κε ρξήζε Δ/Τ.  

 Αηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο απφ ηηο κηθξέο ηάμεηο Ώ΄, ΐ΄, Γ΄.   

 Δηζαγσγή δεύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ ώξα ηεο πξνεηνηκαζίαο. Δ χπαξμε δχν εθπαηδεπηηθψλ 

βειηίσζε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νκάδσλ ηεο ηάμεο, ψζεζε ηηο νκάδεο ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη 

κεγηζηνπνίεζε ηα καζεζηαθά νθέιε. 

 

Νέα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηόηεηεο: 

Νέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ νινεκέξνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηα εμήο: Λατθή Παξάδνζε, Σνπηθή Ηζηνξία, Παξακύζη – Μπζνπιαζία, Μνπζηθνθηλεηηθή, 

Αγσγή Τγείαο θαη Αγσγή Καηαλαισηή, ρνιηθόο Κήπνο – Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Οιπκπηαθή Παηδεία, 

Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (Αζιήκαηα ηνπ Βνπλνύ), Θεαηξηθή Αγσγή. 

Δ ιεηηνπξγία ηνπ νινεκέξνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία, ηε Μειέηε - 

Πξνεηνηκαζία θαη ηηο Δπηθνηλσληαθέο Γξαζηεξηόηεηεο - Γεύκα πνπ απνθφξηηδαλ ηνπο καζεηέο θαη ζπλέβαιαλ 

ζην επράξηζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ.  

ην «θξπθφ» Χξνιφγην Πξφγξακκα, φια απηά ηα ρξφληα, πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνχληαη δξάζεηο  

γηα: 

Μνπζεηαθή εθπαίδεπζε κέζα απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε ζηαζεξέο 

δνκέο φπσο Ώξραηνινγηθά & Λανγξαθηθά Μνπζεία, Ώξραηνινγηθνχο & Εζηνξηθνχο ρψξνπο ΐηβιηνζήθεο θιπ. 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κέζα απφ ζπκκεηνρέο, δξάζεηο θαη εμνξκήζεηο ζε Αίθηπα, ζε ΚΠΒ ζε 

ζεκαληηθνχο πγξνηφπνπο ζε ζηαζεξή βάζε δχν αλά έηνο, θιπ. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο κέζα από εθδειώζεηο φπσο: Παγθόζκηα Ηκέξα 

Παηδηνύ, Ηκέξεο κλήκεο - Δπεηείνπο,, Παγθόζκηεο Ηκέξεο θιπ  

Θεαηξηθή Δθπαίδεπζε κέζα απφ νξγαλσκέλεο εθδειψζεηο φπσο: Παξαθνινύζεζε ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ, ζπκκεηνρέο ζε Φεζηηβάι Θεαηξηθήο Έθθξαζεο,  θαη ζηηο Θεαηξηθέο Ηκέξεο Μαζεηώλ Πνξηαξηάο  

φπνπ ε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ ρνιείνπ καο παξνπζηάδεη αληίζηνηρεο δνπιείεο ηεο.  
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Γλσξηκία κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν κε δξάζεηο φπσο: Αίθηπν «Κάκεξα δηδάλην», Πξφγξακκα «Πάκε 

ηλεκά» 

Γλσξηκία κε ηε δεκνζηνγξαθία θαη ηα Μ.Μ.Β. κε δξάζεηο φπσο: Δπηζθέςεηο ζε Δθεκεξίδεο, ηνύληην, 

νξγάλσζε ηειενπηηθήο εθπνκπήο, έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ «Μαζεηηθή Πνξηαξηά», ζπκκεηνρή ζηελ δηθηπαθή 

εθεκεξίδα «e-θεκεξίδα»  

Βπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αγσγήο πγείαο κε δξάζεηο φπσο: Πξόγξακκα πξώησλ βνεζεηώλ,  

Δθπαηδεπηηθέο βαιίηζεο «Σα δόληηα κνπ». 

Δλδνζρνιηθή Δπηκόξθσζε ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο φπσο: «Οινήκεξν 

Πξφγξακκα», «Σν παξακχζη», « Οινήκεξν ζρνιείν», «Αηαζεκαηηθά ζρέδηα Βξγαζίαο», «Δ δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηα ζρνιηθά ζρέδηα εξγαζία», «Δ ζρνιηθή ζπκβνπιεπηηθή», «Ώμηνπνίεζε Δ/Τ».  

Δηζαγσγή θαηλνηνκηώλ ζηε δηδαζθαιία: 

 Δ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ (project & δηαζεκαηηθώλ ζρεδίσλ) ζηφρν είρε ηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηξόπνπ δηδαζθαιίαο, ελίζρπζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο αληίιεςεο, ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο, ηελ 

ζπκκεηνρηθόηεηα, ηελ δεθηηθόηεηα, ηελ ζπλαληίιεςε, ηελ βησκαηηθή κάζεζε, ηελ έθθξαζε. Παξάιιεια έδσζε 

πιήζνο παηδαγσγηθνχ πιηθνχ γηα αμηνπνίεζε ηνπ ζε επφκελεο ρξήζεηο. πκπεξαζκαηηθά ε εηζαγσγή ησλ project 

είρε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζην ζρνιηθφ θιίκα. Βηδηθφηεξα ηα project πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζην ρνιείν καο ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: 

Project φπσο: «Οη ηνπηθνί καο Άγηνη», «Ο θπηηθφο καο θφζκνο», «Δθαίζηεηα», «Ο  Έιιελαο ζηηο πέληε 

επείξνπο», «Κφθθηλν ηεο ραξάο θαη ηεο αγάπεο», «Σα δψα ελφο δέλδξνπ», «ΐηβιηνζήθεο ηνπ Πειίνπ», 

«Ληζαλάγιπθα & βξχζεο ηεο Πνξηαξηάο» θιπ 

ρέδηα δηαζεκαηηθά, φπσο: «Ολνκαζηηθή γηνξηή», «Θάιαζζα θαη Λνγνηερλία», «Σν πεληάγξακκν», 

«Πνξηαξηά – ΐφινο – Μαγλεζία», «Ο ηξχγνο», «Μήιν κνπ θφθθηλν», «Ο ηξχγνο», «Ώπνδεκεηηθά πνπιηά», «Σν 

Φζηλφπσξν», «Πειηνξείηηθνη Θεζαπξνί», «ην θαιφ γεξν - Υεηκψλα θαιψο ήξζεο Άλνημε», «Οθηψβξεο», 

«Μνπζηθή ησλ γξακκάησλ». 

 

Καηλνηνκίεο ζηε ρνιηθή Εσή: 

Δ ζρνιηθή δσή απνηειεί ην κηθξνθιίκα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαζεκεξηλά ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Σν επράξηζην ζρνιηθφ θιίκα απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζην ρνιείν καο δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα. Μεξηθέο απφ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηε δεκηνπξγία  επράξηζηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

 Έθδνζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηνδηθνχ «ρνιηθή Πνξηαξηά».  

 Βθδφζεηο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ Πνξηαξηάο. 

 Ώλαβηψζεηο παξαδνζηαθψλ δξψκελσλ ηνπ ηφπνπ καο.  

 Ώζιεηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηνρή ζε δηνξγαλψζεηο.  

 πκκεηνρέο ζε δηαγσληζκνχο φπσο ν «Λπζίαο», εηθαζηηθνχο θιπ.  

 Ίδξπζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Μαζεηηθνχ πλεηαηξηζκνχ.  

 

Πξνβιεκαηηζκνί - θέςεηο 

1. Δ ιεηηνπξγία ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ζρνιείν καο είρε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 

2. ηα πνζνηηθά, ζεκεηψλεηαη κηα ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ, ζε ζεκείν πνπ 

δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ ππάξρνπζα θηηξηαθή ππνδνκή αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κε ηα 

δεκνηηθά κεηαθνξηθά κέζα. Έηζη ζεσξνχκε φηη ε ζρνιηθή κνλάδα καο έρεη θηάζεη ζε νξηαθφ επίπεδν σο πξνο 

απηή ηελ παξάκεηξν θαη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο ζα θπκαίλεηαη εηεζίσο γχξσ ζηνπο 120 καζεηέο. 

3. Δ θηηξηαθή ππνδνκή αλακέλεηαη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηελ πξνζζήθε λέσλ ρψξσλ, θαζψο θαη 

ηελ αλαθαίληζε ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο (ζρεηηθή κειέηε έρεη νινθιεξψζεη ν Αήκνο θαη 

αλακέλεηαη ε δεκνπξάηεζε απφ ηελ Ννκαξρία Μαγλεζίαο) θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ 

Αήκνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2004-2005. 

4. Ώπφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, έρνπλ πξνθχςεη ζεκαληηθέο θζνξέο 

ηόζν ζην θηίξην όζν θαη ζηνλ εμνπιηζκό. Παξφιν πνπ ν Αήκνο Πνξηαξηάο, εηεζίσο αλαθαηλίδεη ηνπο ρψξνπο, ε 

καθξφρξνλε ιεηηνπξγία απαηηεί ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχλ πςειφηεξν θφζηνο θαη πνπ δελ 

κπνξεί λα θαιπθζεί εμ‟ νινθιήξνπ απφ ην Αήκν. Παξάιιεια ν εμνπιηζκφο (έπηπια θαη κεραλήκαηα) 

θαηαπνλνχληαη απφ ηε ζπλερή ρξήζε θαη απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ  θαζψο θαη ε επηδηφξζσζε ησλ 

ππνινίπσλ. Ώθφκε ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (Δ/Τ) είλαη πιένλ μεπεξαζκέλεο γεληάο θαη νπζηαζηηθά 

πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

5. Χο πξνο ην πξνζσπηθό, πξνβιεκαηηζκφ απνηειεί, ε κε έγθαηξε ζηειέρσζε θαη ε ζπλερήο 

ελαιιαγή ηνπ (κνλίκσλ, αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ), γεγνλφο πνπ κεηώλεη ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κηαο θαη απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο πξνζαξκνγήο θαη επηκφξθσζεο ζηνπο άμνλεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηηο θαηλνηνκίεο αιιά θαη ζε γεληθφηεξα ζέκαηα φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε δηαζεκαηηθφηεηα, ε 

νξγάλσζε θαη πινπνίεζε project, ε αμηνιφγεζε, ην παξαδνηέν πιηθφ, ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο θιπ. Ώπηφ 
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έρεη σο επηπιένλ απνηέιεζκα (ιφγσ ηεο κε εμνηθείσζεο – επηκφξθσζεο) ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ λα κε 

δηαπεξλά όια ηα καζήκαηα κε απνηέιεζκα ηε κε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπο. Ζ αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ 

δπζρεξεηώλ γίλεηαη κέζα απφ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ (team teaching) ψζηε λα ππάξρεη 

δηάρπζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ παιηφηεξσλ ζηνπο λεφηεξνπο, ππνζηήξημε κε έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιηθφ, κε 

δηαξθή ελίζρπζε πξσηνβνπιηψλ θιπ. κσο ε επηκφξθσζε απνηειεί έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη 

γεληθφηεξα, αθνχ αθφκα θαη φηαλ γίλεηαη, νη εηζεγεηέο πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

επηκνξθνχκελσλ. Χο πξνο ην πξνζσπηθφ, ζα πξνηείλνληαλ ε καθξφρξνλε παξακνλή ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ε 

επηινγή εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ εξγαζηεί παιηφηεξα μεπεξλψληαο δηνηθεηηθέο αγθπιψζεηο. 

6. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη απνδεθηό από ηνπο γνλείο  θαη δελ έρνπκε θαηαγξάςεη θάηη ζ‟ 

απηφ. 

7. ην πηινηηθφ πξόγξακκα έρνπκε ζπκπεξηιάβεη αξθεηέο θαηλνηνκίεο, όπσο ε νξγάλσζε λέσλ 

αληηθεηκέλσλ κε βάζε επξχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο καζεηψλ θαη φρη κε βάζε ηηο θαζνξηζκέλεο ηάμεηο (πρ. 

παξακχζη – κπζνπιαζία ζε νκάδα καζεηψλ απφ Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμε πνπ ελδηαθέξνληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ). 

Έηζη ην πηινηηθφ πξφγξακκα αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν: κηθξήο δηάξθεηαο πξνγξακκαηηζκφο ηεο χιεο 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζε αληηζηνηρία κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο θαη επηινγή ελνηήησλ απφ δηαθνξεηηθά 

καζήκαηα κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. Ώπηφ πξνυπνζέηεη 

πεξαηηέξσ ειεπζεξία ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ επηινγή πεξηερνκέλνπ (χιε, βηβιία θιπ) 

αιιά θαη ηελ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηφζν απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν 

φζν θαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ 

δξάζεσλ.  

8. Δ ελζσκάησζε ησλ λέσλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ήηαλ επηηπρήο, θαζψο νη καζεηέο 

αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία θαη έδεημαλ ελδηαθέξνλ. ηα πιαίζηα ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ γνλετθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ (Αήκνο Πνξηαξηάο, 

ζπλεηαηξηζκφο γπλαηθψλ, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, θνξείο θιπ). 

9.  Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία έγηλε κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν,  βειηηψλνληαο ηελ 

άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, αιιά ιεηηνπξγψληαο θαη σο θνηλσληθφο θαηαιχηεο ζε 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ηάμεηο, ειηθησκέλνη θιπ). 

Δ πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζπλνδεχεηαη απφ παξεκβάζεηο πνπ θαλεξψλνπλ ηε θηινζνθία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη απνηεινχλ αηηία ζπκπξάμεσλ (αλάπηπμε πεξηβαιινληηθνχ πάξθνπ ζε αγξφθηεκα ηνπ 

Αήκνπ Πνξηαξηάο κε ζχκπξαμε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Αήκνπ, πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, πεξηβαιινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ).  

 Δ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα πνχκε, φηη ζπληειέζηεθε 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Πηζηεχνπκε φηη ε ζπλέρηζε ηνπ ζεζκνχ θαη ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά   ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ κέιινληνο. 

 

 

 

Ζξαθιήο Καξαγηάλλεο 

 

Γηεπζπληήο 
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ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ 

«ΟΡΦΔΑ» ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ ΔΡΡΧΝ 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 

ην λνκφ εξξψλ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ γλσζηνχ απφ ηελ αξραηφηεηα ρξπζνθφξνπ φξνπο Παγγαίνπ, 

θνληά ζηελ αξραία Ώκθίπνιε, βξίζθεηαη ην Ρνδνιίβνο, φπνπ ιεηηνπξγεί έλα απφ ηα 28 Πηινηηθά Οινήκεξα 

Αεκνηηθά ρνιεία ηεο Βιιάδαο. 

χκθσλα κε καξηπξίεο, ην πξψην ειιεληθφ ζρνιείν ιεηηνχξγεζε ζην Ρνδνιίβνο ην 1863, ην νπνίν 

πεξηήιζε ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην 1915 κεηά ηε ιήμε ησλ ΐαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο Σνχξθνπο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30 ιεηηνπξγνχλ δχν Αεκνηηθά 

ρνιεία ην Ώ΄ θαη ην ΐ΄, ηα νπνία ζπγρσλεχνληαη ην 1977 ζε έλα 9ζέζην Αεκνηηθφ ρνιείν. Σν 1980 ην ζρνιείν 

ππνβηβάδεηαη ζε 7ζέζην θαη ην 1984 ζε 6ζέζην. Με ηελ νξγαληθφηεηα απηή ιεηηνπξγεί σο ην 1999, νπφηε γίλεηαη 

Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν θαη ην 2001 πξνάγεηαη ζε 8ζέζην. 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ σο Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ γίλνληαη θηηξηαθέο παξεκβάζεηο κε ηηο νπνίεο 

αιιάδεη ε αηζζεηηθή ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη εμαζθαιίδνληαη λένη ρψξνη, φπσο εξγαζηήξηα Φπζηθήο - 

Υεκείαο, Πιεξνθνξηθήο, Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο. 

ε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπνζεηνχληαη εξκάξηα θαη βηβιηνζήθεο γηα ηνπο καζεηέο, βηβιηνζήθε 

δαζθάισλ, ηειεφξαζε, βίληεν, επηδηαζθφπην θαη νζφλε πξνβνιήο. 

Σν εξγαζηήξην Φπζηθήο - Υεκείαο εμνπιίδεηαη κε ζχγρξνλα φξγαλα θαη κέζα (κηθξνζθφπηα, ηειεζθφπην, 

πξνπιάζκαηα, φξγαλα Φπζηθήο - Υεκείαο, ηειεφξαζε, βίληεν θαη επηδηαζθφπην). 

Σν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο εμνπιίδεηαη κε 9 Διεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο ζε δίθηπν, ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή κεραλή, ςεθηαθή θάκεξα, video-projector θαη πινχζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε CD-ROM. 

Σν εξγαζηήξην Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο νξγαλψλεηαη κε ηα απαξαίηεηα κέζα θαη πιηθά γηα ηα Βηθαζηηθά θαη 

κε θαηλνχξηα κνπζηθά φξγαλα. 

Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο κε κεγάιν αξηζκφ βηβιίσλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. 

Καηαζθεπάζηεθε εθ ζεκειίσλ έλα λέν θηίξην γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη κηαο 

αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ρψξνη απαξαίηεηνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

ΐειηίσζε αλακθηζβήηεηα ππήξμε ζεκαληηθή, ειιείςεηο φκσο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ, κε 

ζπνπδαηφηεξεο απηέο ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. Πξνζδνθνχκε φηη ε επέθηαζε ηνπ 

δηδαθηεξίνπ, δαπάλεο 500.000,00 €, πνπ δεκνπξαηήζεθε θαη πξνγξακκαηίζηεθε λα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2003, ζα εμαζθαιίζεη κηα πην άλεηε θνίηεζε ζηνπο 130 καζεηέο καο. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο, ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά κε ηηο άνθλεο θαη ζπλερείο πξνζπάζεηέο 

ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαηλνηφκνπ απηνχ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Εδηαίηεξα πνιχηηκε ππήξμε ε πξνζθνξά 

φζσλ ε ππεξεζία ζην Αεκνηηθφ ρνιείνπ Ρνδνιίβνπο ζπλέπεζε κε ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ σο 

Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ, πνπ ίζσο ήηαλ θαη ηα δπζθνιφηεξα. 

Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηα 4 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο πηινηηθνχ νινήκεξνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Βπσλπκία 

ζρνιείνπ 

Οξγαληθφηεηα 

ζρνιείνπ 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

ΑΔΜΟΣΕΚΟ 

ΥΟΛΒΕΟ 

ΡΟΑΟΛΕΐΟΤ 

«ΟΡΦΒΏ» 

8/Θέζην 16 16 22 21 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν καο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 είλαη: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

έξηεο Άγγεινο, Αηεπζπληήο  

Σζηπνπξγθελνχδεο Κσλζηαληίλνο, δάζθαινο 

Παπαγγέινπ νπιηάλα, δαζθάια 

Μπνχκπαο Παζράιεο, δάζθαινο 

Μαπξνπδή Κπξηαθή, δαζθάια 

Παπαγγέινπ ΐαζίιεηνο, δάζθαινο 

ηξάηεο Εσάλλεο, δάζθαινο 

Σζαλαθηζή Βπαγγειία, δαζθάια 

θαζαξνχδεο ηακάηεο, δάζθαινο 

Κνπκαλφβαιε Μαξία, δαζθάια 

Σεξδή Ώγγειηθή, δαζθάια 

Υαηδεγηάλλε Υξπζνχια, δαζθάια 

Ανπιγέξε Βπδνθία, δαζθάια 

νπξγνπηζίδνπ ιγα, δαζθάια 

Γξεγνξηάδνπ ηαπξνχια, δαζθάια 

Γατκίδνπ νθία, δαζθάια 

ηνχια ΐαζηιηθή, δαζθάια 

Μαπξνκάηε Βιέλε, Ώγγιηθήο 

Γθαηδνχλεο Νηθφιανο, Φπζηθήο Ώγσγήο 

ΐαθεηάδεο Αηνλχζηνο, Μνπζηθφο 

Μεξηδαλίδεο Αεκήηξηνο, Φπζηθήο Ώγσγήο 

 

Οη καζεηέο καο  
 Σν καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ καο, απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ζήκεξα, θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Σάμεηο 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Ώ΄ 27 20 15 14 

ΐ΄ 25 27 23 16 

Γ΄ 19 25 27 19 

Α΄ 17 25 13 13 

Β΄ 24 17 11 13 

η΄ 26 25 20 22 

 

 

ΝΔΑ ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 
 

ιε ε πξνζπάζεηά καο ζηξέθεηαη ζην έκςπρν πιηθφ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζηνπο κηθξνχο καζεηέο καο. Ώπφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή δείμακε ηδηαίηεξε επαηζζεζία λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Μέζα 

απφ έλα πξφγξακκα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, δίλνπκε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο απηνχο, αλ φρη λα μεπεξάζνπλ εληειψο ηηο δπζθνιίεο ηνπο, λα θάλνπλ ζηαζεξά βήκαηα 

πξνφδνπ. 

ΐαξχηεηα δίλεηαη θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε κέξα. Πνιχ θαιά απνηειέζκαηα 

έρνπκε γηα ηνπο καζεηέο ησλ ηξηψλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ, πνπ νη πεξηζζφηεξνη θεχγνπλ απφ ην ζρνιείν εληειψο 

πξνεηνηκαζκέλνη. Οη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ, ρξεηάδεηαη λα δηαζέζνπλ θαη θάπνην ρξφλν ζην ζπίηη, γηα 

λα νινθιεξψζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ επφκελε κέξα. 

Δ πξνζπάζεηά καο ζπλερίδεηαη κε ην λα επαηζζεηνπνηνχκε ηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο, 

Αγσγήο Τγείαο, Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. 

Δ Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή, ε Ώηζζεηηθή Ώγσγή, ε Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, ε Ώγσγή Τγείαο, ε 
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Οιπκπηαθή Παηδεία θαη ε Πιεξνθνξηθή είλαη ηα λέα γλσζηηθά αληηθείκελα κε ηα νπνία εκπινπηίζηεθε ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαηά ην πξψην έηνο 1999-2000 ιεηηνπξγίαο ηνπ σο Πηινηηθνχ 

Οινήκεξνπ. Σν δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο 2000-2001 δηεπξχλζεθε ν αξηζκφο ησλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

κε ηε δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο-Λατθήο Παξάδνζεο, ηεο Θεαηξηθήο Ώγσγήο θαη ησλ Παξαδνζηαθψλ 

ρνξψλ. Ο ηξίηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο 2001-2002, καο βξίζθεη κε αξθεηή πιένλ εκπεηξία. ηα ήδε δηδαζθφκελα λέα 

γλσζηηθά αληηθείκελα επηρεηξείηαη θαη εθαξκφδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζε επίπεδα θαη 

εμαζθαιίδνληαη θξνληηζηεξηαθέο ψξεο γηα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζή ηεο απφ ηνπο καζεηέο. Οπσζδήπνηε δε ζα 

κπνξνχζε λα ιείςεη απφ ην πξφγξακκά καο έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο καο, νη 

Ώζιεηηθέο Αξαζηεξηφηεηεο. 

Δ δηδαζθαιία ησλ δηδαζθφκελσλ λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

νινθιεξψλεηαη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 κέζα απφ ηηο δξάζεηο θαη ηηο εθδειψζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε. Δ ζπκκεηνρή καο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ πιιφγνπ Βθπαηδεπηηθψλ Π.Β.Ν.  εξξψλ 

"Μαζεηόθνζκνο 2003" κε ηε ρνξσδία ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ έθζεζε θαιιηηερληθψλ θαηαζθεπψλ απέζπαζε 

επκελή ζρφιηα. 

Δ παξνπζίαζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ ζεκάησλ: Παξαδνζηαθά Κηίξηα - Πεγάδηα Ρνδνιίβνπο ζην 

πιαίζην ηεο Σνπηθήο Εζηνξίαο, Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο ζην πιαίζην ηεο Ώγσγήο Τγείαο, Σν Γάζνο ζην πιαίζην 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, αλαβάζκηζε ζεκαληηθά ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο έξγνπ. 

Δ ζπκκεηνρή καο ζην Πξφγξακκα Οιπκπηαθήο Παηδείαο "Μαζεηηθέο Δθδειώζεηο -  Πξώηε 2003", 

ζην Πξφγξακκα "ρνιεία Τπεξαζπηζηέο ησλ Παηδηώλ", ζην δηαγσληζκφ παξακπζηνχ θαη δσγξαθηθήο ηνπ 

θέληξνπ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ¨ΌΑΗ", ζην δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο ηνπ πεξηνδηθνχ "Μαζεηηθή ραξά", 

απέζπαζε ηνπο επαίλνπο ησλ δηνξγαλσηψλ.  

ην Πηινηηθφ Οινήκεξν ρνιείν δηαθνξνπνηείηαη θαη ε δηδαζθαιία ησλ παξαδνζηαθψλ αθαδεκατθψλ 

καζεκάησλ, κέζα απφ κηα πνιιαπιφηεηα πξνζεγγίζεσλ. Δ Οκαδνζπλεξγαηηθή Μέζνδνο Αηδαζθαιίαο, ε κέζνδνο 

project, ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, δεκηνπξγνχλ λένπο ξφινπο ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Ώιιάδεη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ώπφ πξνκεζεπηήο γλψζεο, γίλεηαη απηφο πνπ ζπληνλίδεη, ζπλεξγάδεηαη, δηεπθνιχλεη θαη βνεζά 

φπνπ είλαη απαξαίηεην. Βληνπίδεη έηζη επθνιφηεξα ηφζν ηηο πηζαλέο αδπλακίεο, φζν θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ θαη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλείκεη θαηάιιεια ηνπο ξφινπο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

θέςεηο – Πξνβιεκαηηζκνί 
Πηζηεύνπκε όηη πεηύρακε αξθεηά. Αελ ην ηζρπξηδφκαζηε κφλν εκείο, καο ην δηαβεβαηώλνπλ θαη νη 

αξκόδηνη θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζχγθξηζεο. Γηα άιινπο ίζσο 

κπνξνχζακε λα πεηχρνπκε πεξηζζφηεξα. εβφκαζηε ηελ άπνςή ηνπο θαη ηε ιακβάλνπκε ζνβαξά ππφςε. ίγνπξν 

φκσο είλαη φηη πξνζπαζήζακε θαη πεηύρακε: 

 Να εμαζθαιίζνπκε ίζεο επθαηξίεο κφξθσζεο ζηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθφ, κνξθσηηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Να ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη λα αλνίμνπκε ην ζρνιείν καο ζηελ 

θνηλσλία. 

 Να αλαθνπθίζνπκε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ φηαλ θαη νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη. 

 Να πείζνπκε γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ππεξαζπηδφκελνη ην θχξνο ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 
Οπσζδήπνηε πεξηζψξηα βειηίσζεο πάληα ππάξρνπλ. Βκείο είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα πξνρσξήζνπκε. 

Υξεηαδφκαζηε φκσο ηε ζηήξημε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, νη νπνίνη κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπο ζα καο 

εμαζθαιίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε απεξίζπαζηνη λα ζπλερίζνπκε ην δχζθνιν έξγν πνπ 

επηηεινχκε. 

 

ΚΡΗΔΗ, ΥΟΛΗΑ, ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ, ΠΡΟΣΑΔΗ 

Δ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πηινηηθή Βθαξκνγή 28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ» θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1999-2003 ζην Αεκνηηθφ ρνιείν Ρνδνιίβνπο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεψλ ηνπ ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θηηξηαθήο ππνδνκήο. Με ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο άιιαμε ε 

αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο. Με ηηο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ εμαζθαιίζηεθαλ ηα 

απαξαίηεηα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, Φπζηθήο-Υεκείαο, Ώηζζεηηθήο Ώγσγήο. Καηαζθεπάζηεθε επίζεο 

εζηηαηφξην γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ καζεηψλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο πνπ αλακθίβνια ήηαλ αμηφινγεο, δελ 

έιπζαλ νξηζηηθά ην θηηξηαθφ πξφβιεκα ηνπ ζρνιείνπ. Ώπηφ θάλεθε απφ ην γεγνλφο φηη φζν πξνρσξνχζε ε 

εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε έιιεηςε ρψξσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ εκθαλήο. 

Πηζηεχνπκε φηη ε επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 2003-2004, κηα επέθηαζε πνπ ε έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο νθείιεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 
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ζρνιείνπ καο ζην Πηινηηθφ Πξφγξακκα, ζα ιχζεη νξηζηηθά ην θηηξηαθφ πξφβιεκα. 

Καηά ηα 4 ρξφληα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πηινηηθή Βθαξκνγή 28 Οινήκεξσλ ρνιείσλ», ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ καο δηπιαζηάζηεθε. Καηά κέζν φξν ππεξεηνχζαλ θάζε ρξφλν ζην 8/ζέζην Αεκνηηθφ 

ρνιείν Ρνδνιίβνπο πεξί ηνπο 20 εθπαηδεπηηθνί. Ώλάκεζά ηνπο πνιινί εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ, πνπ νξηζκέλνη 

πξνζιήθζεθαλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Σν πξφβιεκά καο φκσο ήηαλ ε αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε ρξφλν ζε πνζνζηφ 50 - 65%. Δ αιιαγή 

απηή απνδίδεηαη θπξίσο ζηε κεγάιε απφζηαζε ηνπ ζρνιείνπ καο απφ ηελ πφιε ησλ εξξψλ, απ‟ φπνπ ζπλήζσο 

έξρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ζηελ έιιεηςε θάπνησλ επί πιένλ ζεζκνζεηεκέλσλ θηλήηξσλ (κφξηα). 

Καηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ήηαλ κέρξη ηηο 16:00 

γηα ηηο Ώ΄ θαη ΐ΄ ηάμεηο θαη κέρξη ηηο 16:50 γη ηηο ππφινηπεο ηάμεηο, εθθξάζηεθαλ απφ νξηζκέλνπο γνλείο 

δηακαξηπξίεο φηη ήηαλ θνπξαζηηθφ. Ήηαλ θπξίσο γνλείο καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ γεηηνληθνχο νηθηζκνχο θαη 

πνπ ρξεηάδνληαλ κία ψξα επί πιένλ γηα ηε κεηάβαζή ηνπο απφ θαη πξνο ην ζρνιείν. Δ κείσζε ηνπ σξαξίνπ, ζηε 

ζπλέρεηα, θαηά κία ψξα έηπρε επξείαο απνδνρήο. Χξάξην 7:00 κε 8:00 ην πξσί, 15:10 κε 17:00 γηα ηηο ηάμεηο Ώ΄ 

θαη ΐ΄, θαζψο θαη 16:00 κε 17:00 γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο δελ εθαξκφζηεθε, επεηδή δελ ην επηζπκνχζαλ νη γνλείο. 

Πηζηεχνπκε φηη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο κέρξη ηηο 15:10 γηα ηηο ηάμεηο Ώ΄ θαη ΐ΄ θαη κέρξη ηηο 16:00 γηα ηηο 

ππφινηπεο ηάμεηο είλαη επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Δ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ ηέηνηα ψζηε θαηά ηελ πξσηλή δψλε ιεηηνπξγίαο λα 

νινθιεξψλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ παξαδνζηαθψλ καζεκάησλ φπνπ ήηαλ δπλαηφ. ηε ζπλέρεηα δηδάζθνληαλ ηα 

λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ήηαλ πην ελδηαθέξνληα, μεθνχξαζηα θαη δεκηνπξγηθά γηα ηνπο καζεηέο. πνπ ήηαλ 

δπλαηφλ εμαζθαιίζακε ηε δπλαηφηεηα ζην πξφγξακκα ν δάζθαινο ηεο πξσηλήο δψλεο πνπ δίδαζθε ηα καζήκαηα 

λα θάλεη θαη ηελ πξνεηνηκαζία, φπσο επίζεο θαη ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζε επίπεδα. 

Ο εκπινπηηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα δηεπξχλνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο πεδίν. Δ Πιεξνθνξηθή, ε Σνπηθή Εζηνξία, νη Παξαδνζηαθνί Υνξνί, ε 

Μνπζηθή, ε Μνπζηθνθηλεηηθή Ώγσγή, ε Θεαηξηθή Ώγσγή, ηα Βηθαζηηθά, ν Ώζιεηηζκφο, ε Λατθή Παξάδνζε, ε 

Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε, ε Ώγσγή Τγείαο, ε Κπθινθνξηαθή Ώγσγή, ε Οιπκπηαθή Παηδεία θαη ε 

Πξνεηνηκαζία βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα παξνπζηάζνπλ, λα 

επραξηζηεζνχλ. 

Βίλαη γεγνλφο φηη, ην θαινθαίξη ηνπ 1999, φηαλ ε πιεξνθνξία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Ρνδνιίβνπο σο Πηινηηθνχ Οινήκεξνπ έθζαζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία δεκηνχξγεζε πιήζνο ζπδεηήζεσλ, ζεηηθψλ 

θαη αξλεηηθψλ. Σν Αεκνηηθφ ρνιείν θαινχληαλ φρη κφλν λα ακβιχλεη ηηο αληίζεηεο απφςεηο αιιά θαη λα αλνίμεη 

ην ζρνιείν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Μέζα απφ κηα πην ζηελή ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, 

ηελ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε, ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη ηελ πην άκεζε 

επηθνηλσλία κε ηνπο απινχο πνιίηεο κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο πνπ παξνπζηάζακε, δψζακε ηε 

δπλαηφηεηα ζε φζνπο ζέιεζαλ λα γλσξίζνπλ ην έξγν πνπ επηηεινχληαλ θαη λα ζπκβάινπλ θη απηνί ζηε βειηίσζή 

ηνπ. 

 

 

 Άγγεινο έξηεο 

 

Γηεπζπληήο 

 

 

 


