
Σν όξακα ηωλ πξόηππωλ πεηξακαηηθώλ λεπηαγωγείωλ Α.Π.Θ. 

(Οξγαλωηηθό θέληξν) 

 

«Οκάδα κηθξή, ζηελ θνηλωλία αλνηρηή, κε όλεηξα θαη δξάζεηο ζηελ Πεηξακαηηθή 

Απιή» 

 

Έλα ζρνιείν κέζα ζηελ θνηλωλία πνπ: 

 

Α) ζα ιεηηνπξγεί σο νκάδα κε δεζκνύο εκπηζηνζύλεο θαη θνηλέο πξνζδνθίεο,  ελώ 

ηαπηόρξνλα, αληαπνθξηλόκελν ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

ζα απνζθνπεί ζηελ νιηζηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ, 

Β) ζα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν ζηα κελύκαηα ηεο θνηλσλίαο, ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζε θνηλσληθά δξώκελα θαη ζα ζπλδέεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε δξάζε ζε 

θνηλσληθά πιαίζηα,  

Γ) ζα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα σο Πξόηππν 

Πεηξακαηηθό Σρνιείν. 

 

Σν όξακα απηό έρεη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ Επηζηεκνληθνύ Επνπηηθνύ 

πκβνπιίνπ (ΔΠ.Δ.Σ.) πνπ απαξηίδεηαη από ηελ Σνθία Απγεηίδνπ (αλαπιεξώηξηα 

θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο), ηελ Κηθή Βέιθνπ (Σρνιηθή 

Σύκβνπιν) θαη ηελ Ισάλλα Καξαγηώξγνπ (πξντζηακέλε ηνπ 2
νπ

 ΠΠΝ). 
 

Γεληθόο ζηόρνο ηεο θεηηλήο ρξνληάο  

 Η ππνζηήξημε ηνπ λεπηαγσγείνπ σο ζρνιείν αλνηρηό ζηε γλώζε θαη ζηελ θνηλσλία  

κέζσ ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο. 
 

Λόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ:  

Θεσξνύκε  όηη ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ν καζεηήο, όρη 

πιένλ σο «δέθηεο» πξνεπηιεγκέλεο γλώζεο ηελ νπνία κεηαδίδεη ν εθπαηδεπηηθόο, 

αιιά σο δεκηνπξγόο λέαο γλώζεο, σο ελεξγεηηθόο ζπκκέηνρνο ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο εληόο αιιά θαη εθηόο ηάμεο.  

Με ηελ ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά δξώκελα, ν καζεηήο αλαπηύζζεη ζθαηξηθή άπνςε 

γηα ηνλ θόζκν, ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ πξαγκάησλ θαη 

αληηιακβάλεηαη ηελ γλώζε ζαλ εξγαιείν, απνθηά ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή. 

Άιισζηε κε ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή  πξνάγεηαη  ην αίζζεκα επζύλεο απέλαληη ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν θαη επηβεβαηώλεηαη ε αμία  ηνπ εζεινληηζκνύ, ν νπνίνο απνηειεί ηε 

βάζε κηαο θνηλσλίαο αιιειεγγύεο θαη  πξνζθνξάο, ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί βαζηθό 

«κάζεκα δσήο» γηα ηα παηδηά  πνπ ζπκκεηέρνπλ. Η κηθξή θνηλσλία ηεο ηάμεο 

απνηειεί έλα ζθαινπάηη πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ κεγαιύηεξε θνηλσλία ηεο 

δσήο.  Τα παηδηά, ζπκκεηέρνληαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο γλώζεο, καζαίλνπλ λα έρνπλ 

θξηηηθή ζηάζε ζηελ δσή θαη κέζα από ηελ νκαδηθόηεηα εμηζνξξνπνύλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο θαη ησλ μερσξηζηώλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαζελόο θαη 



θαηαιαβαίλνπλ ηη γίλεηαη ζήκεξα ζηνλ θόζκν γηα λα κπνξνύλ λα παξέκβνπλ κε ηνλ 

δηθό ηνπο ηξόπν ζ’ απηόλ.  

Μαο ελδηαθέξεη, ινηπόλ, ε δηακόξθσζε δεκηνπξγηθνύ θαη αλνηρηνύ θιίκαηνο, πνπ όρη 

κόλν επηδέρεηαη αιιά θαη δεκηνπξγεί θαηλνηνκία, αμηνπνηεί ζύγρξνλα δηδαθηηθά 

εξγαιεία θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

 

Επηκέξνπο ζηόρνη ηεο θεηηλήο ρξνληάο:  
1. Η Δλδπλάκσζε ησλ δεζκώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ ηνπ 

ζρνιείνπ (παηδηά, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο), κε ζηόρν αθελόο ηε ζύλδεζε ζρνιείνπ θαη 

ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ ηελ νξγαλσκέλε αλάπηπμε θνηλσληθώλ 

δξάζεσλ. 

2. Η  από  θνηλνύ αλάπηπμε απνθάζεσλ γηα δξάζεηο, πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηε ζύλδεζε 

ζρνιείνπ – θνηλσλίαο, κε έκθαζε ζηε ζύλδεζε γλώζεο κε ηε δσή. 

 

3. Η δεκνζίεπζε ηεο όιεο πξνζπάζεηαο ζηελ επξύηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, 

ζηνπο γνλείο θαη ζε θνξείο. 

 

ρέδηα Δξάζεωλ ζύκθσλα κε ην όξακα σο νξγαλσηηθό θέληξν ησλ γεληθώλ θαη 

επηκέξνπο ζηόρσλ ηεο θεηηλήο ρξνληάο . Θα αλαπηπρζνύλ ηα εμήο ηξία ζρέδηα 

δξάζεσλ: 
 

 

1
Ο

 ΧΕΔΘΟ 

ΔΡΑΗ 

 Απνβιέπεη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ 

νκαδηθνύ πλεύκαηνο 

κεηαμύ ηωλ παηδηώλ 

 

 

 

Tίηινο ζρεδίνπ δξάζεο: ΜΑΖΘ αηζζαλόκαζηε, δνπιεύνπκε, 

δεκηνπξγνύκε. 

 

Ση επηδηώθνπκε; 

  

Πηζαλέο ελέξγεηεο γηα λα πεηύρνπκε  ηηο επηδηώμεηο καο. 

 

-Αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθώλ θαη 

θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ, 

ηθαλνηήησλ 

ελζπλαίζζεζεο  

 

 

 

 

 

 -Σπλεξγαζία κε ζρνιηθή ζύκβνπιν, πξόεδξν ηνπ ΔΠ.Δ.Σ. θαη 

εθπαηδεπηηθή ςπρνιόγν 

-Αλαδήηεζε, θαηαγξαθή θαη θνηλνπνίεζε θαιώλ πξαθηηθώλ 

αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ  ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ησλ 

παηδηώλ από ηηο εθπαηδεπηηθνύο 

- Αλάιεςε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο  

κε ζηόρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

αιιεινζεβαζκνύ, θαζώο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζεβαζκνύ πξνο ην 

πεξηβάιινλ  

 

-Σπλδηακόξθσζε θαλόλσλ, ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ 

(ηκήκαηα, ζρνιείν).  

-Αλάζεζε επζπλώλ ζηηο επηκέξνπο νκάδεο γηα νξγάλσζε ησλ 



 

 

 

-Υπνζηήξημε 

νκαδηθνύ πλεύκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ζύλνιν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  

-Αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία νκάδαο παηδηώλ κε ηνπο 

γνλείο ηνπο  

-Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ ζε νκάδεο θαηά ην 

δηάιεηκκα  (π.ρ. νκαδηθά παηρλίδηα) 

 

-Σπζηεκαηηθή νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ επηθνηλσλίαο, 

εκπηζηνζύλεο, ζπλεξγαζίαο, ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο 

-Έκθαζε ζην παηρλίδη (ξόισλ, ζεαηξηθό, κνπζηθνθηλεηηθό) σο 

ρξόλνο γλσξηκίαο κε ηα παηδηά αιιά θαη ππνζηήξημήο ηνπο ζηε 

ζπκκεηνρή  
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Ο

 ΧΕΔΘΟ ΔΡΑΗ 

 Επηδηώθεη ηελ εκπινθή 

ηωλ γνλέωλ ωο 

δηακεζνιαβεηέο 

ζηε ζύλδεζε ζρνιηθή θαη 

θνηλωληθήο δωήο 

 

 

 

Tίηινο ζρεδίνπ δξάζεο: Γνλείο δηακεζνιαβεηέο ζηε ζύλδεζε 

ζρνιηθήο θαη θνηλωληθήο δωήο. 

 

Τη επηδηώθνπκε; 

  

Πηζαλέο ελέξγεηεο γηα λα πεηύρνπκε  ηηο επηδηώμεηο καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να αλαπηπρζνύλ δξάζεηο 

πνπ ζα παξσζνύλ όινπο 

ηνπο γνλείο λα εκπιαθνύλ 

ζηα ζρνιηθά δξώκελα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην ξόιν πνπ αλακέλεη ην ζρνιείν λα 

δηαδξακαηίζνπλ (ζπγθεληξώζεηο ζε απνγεπκαηηλό ρξόλν, απνζηνιή 

εληύπσλ θαη ρξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο). 

 

 

 

-Οξγάλσζε βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ, δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ κε 

ζπλαθέο ζεκαηνιόγην ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΠΔΣ.  

 

- Γηεξεύλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ «βήκα-βήκα» 

από ηηο εθπαηδεπηηθνύο, κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε 

πνιιαπιά επίπεδα (π.ρ. θηηξηαθά, εμνπιηζηηθά, δηαθνζκεηηθά, 

επνπηηθά) θαη θνηλνπνίεζε ζηνπο γνλείο πξνο αλεύξεζε ζπλεηζθνξώλ, 

ρνξεγηώλ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

 

- Αμηνπνίεζε γνλέσλ σο δσληαλώλ πεγώλ κάζεζεο (κάγεηξεο, 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, ιατθνί δεκηνπξγνί, αγξόηεο…)  

 

- Δζεινληηθή πξνζθνξά θαη ζπκβνιή γνλέσλ ζηνλ εμσξατζκό, 

θαζαξηόηεηα, αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θαη αζθάιεηα ησλ ζρνιηθώλ 

ρώξσλ (δξάζεηο ζηνλ αύιεην ρώξν – δηαθόζκεζε ησλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ).  

 

-Παξαθνινύζεζε νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (δεηγκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ζρνιηθνί ενξηαζκνί, άιιεο εθδειώζεηο).  

-Σπλδηνξγάλσζε bazaar(π.ρ. εκεξνιόγηα) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ 

αιιά θαη γηα θνηλσθειή ζθνπό. 

-Δθδξνκή εθηόο σξαξίνπ. 

-Γξάζε εζεινληηθήο εξγαζίαο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη παηδηώλ  

εθηόο  σξαξίνπ (γηα πεξηβαιινληηθνύο θαη θνηλσληθνύο ζθνπνύο π.ρ. 

δεληξνθύηεπζε ). 



  

-Αλάξηεζε κεληαίσλ ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ ζηελ ηζηνζειίδα κε 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, παξνπζίαζε παηδαγσγηθώλ ζεκάησλ θαη 

θνηλνπνίεζε από ηνπο γνλείο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθνύο πξνβιεκάησλ 

πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ.  

-Γεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ επηθνηλσλίαο «Ο Φάθεινο Πεγαηλέια». 

-Σπκκεηνρή γνλέσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο νπνίεο ε 

ζπκκεηνρή ηνπο βνεζά ην εθπαηδεπηηθό έξγν, παξάιιεια ηνπο 

εμνηθεηώλεη κε ηε δσή ζην λεπηαγσγείν αιιά θαη απνηειεί ζπλδεηηθό 

θξίθν κε ηε δσή εθηόο ζρνιείνπ (π.ρ. ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλεο 

δξάζεηο πεξηβαιινληηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα ή παξαδνζηαθά 

παηρλίδηα)  

 

3
ν
  ΧΕΔΘΟ ΔΡΑΗ 

Απνζθνπεί ζηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο 

ζρνιείνπ-θνηλωλίαο 

 

Tίηινο ζρεδίνπ δξάζεο:  Αλνίγνληαο γέθπξεο ζηελ θνηλωλία. 

Ση επηδηώθνπκε;  Πηζαλέο ελέξγεηεο γηα λα επηηύρνπκε ηηο επηδηώμεηο καο. 

 

 

 

Σπλεξγαζία κε ηνπηθέο 

αξρέο 

 

 

 

 

Σπλεξγαζία κε ΑΠΘ θαη 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύλδεζε κε θηιαλζξσπηθά 

ηδξύκαηα θαη άιινπο 

νξγαληζκνύο  θνηλσληθήο  

πξνζθνξάο  

(Action aid, Unicef) 

 

 

 

 -Σπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη ππεύζπλεο 

γηα ηε Σρνιηθή κνλάδα ζε επίπεδν θηεξηαθώλ ππνδνκώλ, αλαιώζηκσλ 

θαη νηθνλνκηθώλ πόξσλ (Σρνιηθή επηηξνπή, ηερληθή ππεξεζία) 

-Σπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θνξείο γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (δελδξνθύηεπζε, θαζαξηζκόο δάζνπο θηι) 

 

-Οξγάλσζε πξαθηηθώλ αζθήζεσλ θνηηεηώλ 

-Δπηζθέςεηο εηδηθώλ επηζηεκόλσλ γηα επηκόξθσζε γνλέσλ θαη 

παηδαγσγηθή ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ. 

 

-Οξγάλσζε θηιαλζξσπηθώλ δξάζεσλ  
 Δπίζθεςε ζε νίθνπο επγεξίαο γηα ηελ έκπξαθηε παξνρή  πξνζθνξάο.  

Δξγαζηήξηα θαιιηηερληθώλ θαηαζθεπώλ γηα πξνζθνξά ζε 

νξγαληζκνύο.  

Κνηλσληθό ηαηξείν.  

Παξαζηάζεηο γηα αλάινγνπο ζθνπνύο.  

-Σπκκεηνρή ζηελ Παγθόζκηα εβδνκάδα δξάζεο γηα ηελ εθπαίδεπζεο 

ηεο Action aid 

-Πξόγξακκα αλαδνρήο παηδηνύ ηεο Action aid “Δρσ έλαλ θίιν 

καθξηλό” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύλδεζε κε εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα  

α. Όκνξα Νεπηαγσγεία θαη 

Γεκνηηθά Σρνιεία 

β. Δπξύηεξε εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα  

 

-Σπκκεηνρή ζην πξόγξακκα  ηεο Unicef “Σρνιεία ππεξαζπηζηέο ησλ 

παηδηώλ”  

-Πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο ησλ γεηηνληθώλ λεπηαγσγείσλ, αιιά θαη ησλ 

λεπηαγσγείσλ ηεο επξύηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

-Λεηηνπξγία νκίισλ. 

-Αληαιιαγέο επηζθέςεσλ ζε γεηηνληθά Σρνιεία (Νεπηαγσγεία θαη 

Γεκνηηθά Σρνιεία). 

-Βηβιηνπαξνπζηάζεηο ζρεηηθώλ ζεκάησλ ζηα ζπζηεγαδόκελα 

λεπηαγσγεία.  

-Σπλδηδαζθαιία κε ζπζηεγαδόκελα λεπηαγσγεία.  

-Οξγάλσζε παηγληδηώλ από θνηλνύ ζηελ απιή. 

-Σπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο θαη καξαζώληνπο. 

-Σπκκεηνρή ζε δίθηπα αγσγήο πγείαο θαη πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο. 

-Δκπινπηηζκόο ηζηνζειίδαο κε παηδαγσγηθνύ ελδηαθέξνληνο 

πεξηερόκελν. Αλάξηεζε άξζξσλ εθαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ, 

θύιισλ ζπλεξγαζίαο κε γνλείο, θύιισλ εξγαζίαο, αμηνιόγεζεο θαη 

απηναμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα θαηά ηε 

δηακόξθσζε ηνπ portfolio, αλάξηεζε ζρνιηθώλ δξάζεσλ ηδηαίηεξνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο 

 


