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Αναδιαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου

2010 Σχολεία ΕΑΕΠ (Νέο Σχολείο ή 21ου αιώνα)

♦ Αγγλικά, ΤΠΕ, Χορός, Θεατρική Αγωγή από Α τάξη

♦ Φιλαναγνωσία

♦ Ευαισθητοποίηση σε θέματα: Αγωγής Υγείας, 

Περιβάλλοντος, Πολιτισμού

♦ Καινοτόμες δράσεις

♦ Ισορροπία μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων, των 

βιωματικών δράσεων, και των ωρών έκφρασης και 

εκτόνωσης των μαθητών

2011 Πρότυπα Πειραματικά 

♦ Δημιουργία Ομίλων

♦ Προαγωγή εκπ/κής έρευνας





Στο Νέο Σχολείο υπηρετούνται οι κοινοί Ευρωπαϊκοί εκπαιδευτικοί 

στόχοι:

• Η προώθηση της δια βίου μάθησης,

• Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,

• Η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα 

κοινά,

• Η ενίσχυση της καινοτομίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικού 

πνεύματος.

Το Νέο Σχολείο στην Ελλάδα επιπλέον στοχεύει, οι νέες γενιές να:

• Πατούν στέρεα πάνω σε αξίες και αρχές που κάνουν κάθε νέο «πάνω 

απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟ»

• Συνεχίζουν να αποκτούν γνώσεις σε όλη τη διάρκεια του βίου τους,

• Συμμετέχουν με επιτυχία στην οικονομική ζωή και να έχουν ευκαιρίες 

κοινωνικής ανόδου,

• Ασκούν το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη,

• Συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή







Το πρόγραμμα σπουδών είναι:

• Ανοικτό και ευέλικτο

• Στοχοκεντρικό

• Ενιαίο και συνεκτικό

• Συνοπτικό

• Διαθεματικό

• Παιδαγωγικά διαφοροποιούμενο

• Ενσωματώνει

• Προωθεί νέες μεθοδολογίες

• Χειραφετεί





Ν. 3966/2011

Σκοποί
1.Η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής 
ποιότητας παιδείας για όλους
2.Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην 
πράξη
3.Η  υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, 
της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία 
ομίλων
4.Πειραματική εφαρμογή  προγραμμάτων, εκπ/κού
υλικού, καινοτόμων πρακτικών, δράσεων και  νέων 
μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων



Φαντάζομαι.

Σκέπτομαι.

Υλοποιώ.   

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης























Ο στόχος μαςΝα γίνουμε χρήσιμοι και πετυχημένοι άνθρωποι…
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Το Νέο Σχολείο καταργείται

• Οι 35 ώρες την εβδομάδα γίνονται 30

•  Το καλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών 

σε πρώιμη ηλικία υποβαθμίζεται

•  Ο πληροφορικός εγγραμματισμός μειώνεται

•  Η Θεατρική Αγωγή στην Ε+Στ ταξη καταργείται

•  Η ΕΖ και οι καινοτόμες δράσεις σε θέματα πολιτισμού, 

αγωγής υγείας και περιβάλλοντος καταργούνται στην Ε+Στ

•  Η βιωματική μάθηση εξαφανίζεται



Η συμβολή των ΚΠΕ στην επαγγελματική ανάπτυξη

• Αλλάζουν στάσεις και συμπεριφορές στη μελλοντική  ζωή των μαθητών

• Γνωρίζουν νέους επαγγελματικούς δρόμους όπως κηπουρική,  μελισσοκομία,  

καλλιέργεια αρωματικών φυτών και φυσικά την αειφόρο ανάπτυξη. 

•Δραστηριοποίηση και προαγωγή  τοπικών προϊόντων και καλλιεργειών, όπως 

τα μανιτάρια ή η σηροτροφία κ.ά. 

• Επαγγελματική κατεύθυνση όχι μόνο ακαδημαϊκή.

•Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής αναζήτηση στους αυριανούς 

πολίτες

• Γνωριμία με εναλλακτικούς επαγγελματικούς δρόμους επιτυχίας σε ακόρεστα 

επαγγέλματα. 

Υποβάθμιση των ΚΠΕ

• Η κατάργηση της ευέλικτης ζώνης στις δυο τελευταίες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου δημιουργεί κατεύθυνση σε  ακαδημαϊκές γνώσεις και ανάπτυξη αστικού 

περιβάλλοντος. 

•Η μείωση της βιωματικής μάθησης και της γνωριμίας με εναλλακτικούς τρόπους 

επιχειρηματικότητας ωθεί τους αυριανούς πολίτες σε παλιές επαγγελματικές 

αναζητήσεις



Σας ευχαριστώ

Η τύχη των εθνών όμως εξαρτάται από την 
εκπαίδευση των νέων (Αριστοτέλης)





Στην έρευνα συμμετείχαν:

•32 Σχολικοί Σύμβουλοι ενώ απαιτούνταν 30

•347 Διευθυντές Σχολείων ενώ απαιτούνταν 185

10 στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ και 

απαιτούνταν 10



Η έκθεση αποτίμησης των σχολείων ΕΑΕΠ  καταδεικνύει ότι:

1.Επιτεύχθηκαν οι γενικοί στόχοι του Νέου Σχολείου

2.Επιτεύχθηκε η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης (ΤΠΕ, εικαστικά, 

θεατρική αγωγή) και εφαρμόστηκαν καινοτόμα και ολοκληρωμένα προγράμματα 

προσανατολισμένα στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας (περ/κά, πολιτισμικά. 

Κυκλοφοριακής αγωγής κ.ά.)

3.Οι μαθητές ήταν στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

4.Οι μέθοδοι διδασκαλίας έγιναν μαθητοκεντρικές, ομαδικές, συνεργατικές, 

διερευνητικές και εφαρμόστηκαν σχέδια εργασίας (projects)

5.Προωθήθηκε η αειφορία στην εκπαίδευση

6.Έγινε θετικότερη η στάση των παιδιών απέναντι στη μάθηση, το σχολείο και 

στις σχολικές γιορτές που απέκτησαν μεγαλύτερη συνεργατικότητα

7. Αποκτήθηκαν  πολύπλευρες δεξιότητες και ικανότητες από τους μαθητές



Αρνητικά σημεία στη λειτουργία των σχολείων ΕΑΕΠ:

1.Μη έγκαιρη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε αρκετές περιπτώσεις οι 

προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικότητας έγιναν πολύ αργότερα από 

την έναρξη του διδακτικού έτους.

2.Δυσκολία στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, λόγω του ότι ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί ειδικότητας μοιράζονταν σε 4-5 διαφορετικές σχολικές μονάδες, 

προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους.

3.Αδυναμία διενέργειας προγραμματισμένων τακτικών συναντήσεων με τη συμμετοχή 

όλων των εκπαιδευτικών, καθώς δεν υπήρχε θεσμοθετημένος χρόνος για συνεδριάσεις 

όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου (πρωινού και ολοήμερου προγράμματος). Αυτό 

δημιουργούσε προβλήματα επικοινωνίας και δυσκολίες στον συντονισμό και τη λήψη 

αποφάσεων των εκπαιδευτικών



Η υπουργική απόφαση Φ.12/657/20691/Δ1/26-4-2016 δεν επιλύει 

κανένα από τα αρνητικά σημεία που παρουσίασε η αποτίμηση 

λειτουργίας των σχολείων. Παραμένουν:

•Η αδυναμία προγραμματισμένων τακτικών συναντήσεων όλων των 

εκπαιδευτικών του σχολείου.

•Η δυσκολία διαμόρφωσης ωρολογίου προγράμματος γιατί πολλοί 

εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων μοιράζονται σε διαφορετικές σχολικές μονάδες.

•Μη έγκαιρη στελέχωση με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων

•Ανασφάλεια και άγχος σε πολλούς δασκάλους που αναγκάζονται να βρουν 

θέση εργασίας σε άλλα σχολεία, αφού μειώθηκαν οι ώρες διδασκαλίας στα 

σχολεία που υπηρετούσαν 

•Μείωση θέσεων εργασίας των αναπληρωτών δασκάλων

•Ανατροπή οικογενειακών προγραμματισμών με συνεχείς μετακινήσεις



Eκπαιδευτικοί  Όμιλοι

Οι όμιλοι παρέχονται δωρεάν στα παιδιά του
σχολείου αλλά και των όμορων σχολείων και είναι
μια προσφορά στην τοπική κοινωνία αλλά και μια
καινοτομία που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα
σχολεία της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι
εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες στην ιδιωτική
εκπαίδευση και οι μαθητές ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα τους εντάσσονται σε αθλητικούς
ομίλους, ή εικαστικών ή νέων τεχνολογιών ή γενικού
ενδιαφέροντος ή πολιτισμικούς κ.ά.



Οι όμιλοι δεν είναι εντατικοποίηση και υποστήριξη μαθημάτων, ούτε ενισχυτική 

διδασκαλία ή πρόσθετη διδακτική πράξη ή προετοιμασία για σχολικές εξετάσεις 

και κριτήρια αξιολόγησης. Αποτελούν υλοποίηση των προτάσεων των 

εκπαιδευτικών όπου με σαφήνεια έχουν προσδιοριστεί:

1.Η θεματική του ομίλου (αθλητικός, πολιτιστικός κ.ά.)

2. Οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του ομίλου (ανάπτυξη γνώσεων, 

ικανοτήτων, στάσεων, συμπεριφορών κ.ά.) κατά τη λειτουργία του.

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα του με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του σε ετήσια βάση

4. Ο αριθμός και η ειδικότητα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών του σχολείου 

καθώς και ειδικών συνεργατών εκτός σχολείου



5. Το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (ο διδάσκων μπορεί να διευκολύνει τους 

μαθητές παράγοντας ο ίδιος εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή 

υποδεικνύοντας την αναζήτηση του σε πηγές όπως το διαδίκτυο, οι βιβλιοθήκες, οι 

φορείς, οι οργανισμοί κ.ά.)

6. Οι ηλικίες των παιδιών στις οποίες απευθύνεται ο όμιλος, αλλά και στις 

ικανότητες των παιδιών (αρχάριοι ή μη)

7. Το σύστημα αποτίμησης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

8. Το παραδοτέο υλικό

9. Η τυχόν συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, σχολεία κ.ά.) ή με ειδικούς 

επιστήμονες κ.ά.



Λειτουργία   Ομίλων
1. Ελάχιστος – Μέγιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου 

2. Οι όμιλοι ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο τους, μπορεί να 

προσφέρονται σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών

3.Κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτατο όριο

4. Η επιλογή των μαθητών του σχολείου αλλά και των γειτονικών σχολείων γίνεται 

με δοκιμασίες ανίχνευσης ταλέντων ή με άλλες διαδικασίες επιλογής, όπως 

κλήρωση, κοινωνικά κριτήρια κ.ά. που προτείνει αιτιολογημένα ο υπεύθυνος του 

ομίλου.

5. Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που 

καθορίζει κάθε σχολείο.

6. Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των παιδιών στον όμιλο απαιτείται: α) η 

συστηματική παρακολούθηση (από 8 ή16 ώρες ετησίως ανάλογα με το αν η 

διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ή 80 ώρες αντίστοιχα), β) η  εκπόνηση 

εργασιών ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου που ανατεθεί από τον 

υπεύθυνο του ομίλου, όπως η παρουσία στην θεατρική παράσταση.



Ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που 

βιώνουν οι πολίτες της χώρας τα τελευταία χρόνια ενισχύεται και μέσα από 

τη λειτουργία ομίλων δίνει τη δυνατότητα άθλησης, ψυχαγωγίας, έρευνας, 

γνώσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε όλα τα παιδιά.

Το σχολείο εμπλέκεται στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει το ρόλο του 

από παθητικό παρατηρητή και σχολιαστή των  κοινωνικών μεταβολών σε 

ενεργό συμμέτοχο, αφού δίνει λύσεις σε προβλήματα κοινωνικά και 

οικονομικά που βασανίζουν οικογένειες και παιδιά.

Το σχολείο δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με φορείς ιδιωτικού δικαίου που 

δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, αφού μπορεί να δεχτεί μικρό 

αριθμό παιδιών σε  κάθε όμιλο



Συμπεράσματα

1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εμμένει σε γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές, που

σχεδιάζει η κυβερνητική πολιτική και καλούνται να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί

2. Τα σχολικά κτίρια παραμένουν κλειστά τις απογευματινές ώρες και οι μαθητές με τους γονείς τους

αναγκάζονται να μετακινούνται για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε εξωσχολικές αθλητικές,

πολιτισμικές κ.ά. δραστηριότητες.

3. Η ελληνική οικογένεια επιβαρύνεται οικονομικά με το κόστος συμμετοχής των παιδιών της σε

πολιτιστικούς, αθλητικούς κ.ά. συλλόγους που δραστηριοποιούνται σε χώρους που πολλές φορές

είναι ακατάλληλοι, όπως υπόγεια, καταστήματα κ.ά.

4. Τα σχολεία Ε.Α.Ε.Π. και Πειραματικά αποτελούσαν αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας

εκπαίδευσης αλλά η λειτουργία τους απαιτούσε υψηλό κόστος

5. Η υπουργική απόφαση Φ.12/657/20691/Δ1/26-4-2016 στοχεύει μόνο στην εξοικονόμηση

χρημάτων μόνο και δεν αποτελεί αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπ/σης, ούτε ισότητα ευκαιριών

μάθησης, αφού τα πειραματικά και ολιγοθέσια σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν.

6. Η υπουργική απόφαση Φ.12/657/20691/Δ1/26-4-2016 επιτυγχάνει την υποβάθμιση της δημόσιας

εκπαίδευσης για ένα σίγουρα χαμηλού επιπέδου μορφωτικό μέλλον.


