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• Βασικά χαρακτηριστικά του 1ου Γυμνασίου 
Αυλώνα 

 
 

• Το σχολείο ως κοινότητα 

 

 

• Παραδείγματα συλλογικών παρεμβάσεων 



1Ο Γ/ΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

                  
 
• 120 – 150 μαθητές/μαθήτριες 
 
• Ποικιλομορφία και ετερογένεια: Εθνική, θρησκευτική, 
κοινωνική, πολιτισμική   (μεγάλος αριθμός μεταναστών & 
προσφύγων) 
 
• Σταθερό διδακτικό προσωπικό με κοινό όραμα που αποτελεί 
μια κοινότητα μάθησης 
 
• Στενή σχέση με την τοπική κοινωνία 



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ &  
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 



ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 
• Συμμετοχή σε επιμορφώσεις 
• Λειτουργία των οργάνων    
• Αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων, π.χ. 
φοίτηση προσφύγων 
• Αξιοποίηση καινοτομιών, όπως η Θεματική 
Εβδομάδα, η περιγραφική αξιολόγηση 
• Συμμετοχή σε δίκτυα – ανταλλαγή καλών 
πρακτικών 
• Καθημερινή άτυπη συνεργασία 
 

                         Κουλτούρα συνεργασίας 



Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

  Βασικός μοχλός για τη συγκρότηση της κοινότητας των 
μαθητών:  

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

   Σε επίπεδο τμήματος: 5μελή, συνεδριάσεις των 
τμημάτων, υπεύθυνος καθηγητής 

 
 Σε επίπεδο σχολείου: 15μελές, γενική συνέλευση 
  (Επισήμανση προβλημάτων, προγραμματισμός, 

απολογισμός) 





 Η αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών να διοργανώνουν 
εκδηλώσεις μεταβιβάζεται σε μεγάλο βαθμό στο 15μελές, 
στα τμήματα ή σε οργανωμένες ομάδες (π.χ. 
περιβαλλοντική) 
 
Το 15μελές συνεργάζονται με τα τμήματα και 
οργανωμένες ομάδες, που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση 
ποικίλων δράσεων 
 
 Οι μεγαλύτεροι κατευθύνουν και βοηθούν τους 
μικρότερους 
 
Τα τμήματα και οι ομάδες λογοδοτούν στη μαθητική 
κοινότητα.  

 
Δημιουργείται μία παράδοση που ευνοεί τη μεταβίβαση 
της εμπειρίας και την αυτονομία 
 





ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

•Συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 
 
•Συνεργασία με μεμονωμένους γονείς & συγγενείς 
αξιοποιώντας την όποια διάθεσή τους για προσφορά 



ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 Συνεργασία με τοπικούς φορείς, π.χ. ΚΑΠΗ, πολιτιστικοί 
σύλλογοι/συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις 
 
 Παρεμβάσεις του σχολείου στην κοινωνική και πνευματική 
ζωή του τόπου – Μαθητές ενεργοί πολίτες 
 
 Δράσεις που συσπειρώνουν μεγάλο μέρος της τοπικής 
κοινωνίας (π.χ. Μαραθώνιος, εθελοντική αιμοδοσία, 
ανθρωπιστική δράση: συνεργασία με φορείς όπως η Κιβωτός 
του Κόσμου και η ActionAid) 







ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

• Συνεργασία με άλλα σχολεία (κοινές εκδηλώσεις, 

επισκέψεις σχολείων) 

• Συνεργασία με φοιτητές/τριες και πανεπιστήμια 

(πρακτική άσκηση φοιτητών, παρουσιάσεις της δουλειάς 

μας ) 

• Συμμετοχή σε δίκτυα (π.χ. δίκτυο παιδαγωγικής Φρενέ & 

πιλοτικό) 

• Συμμετοχή σε σχολικές συμπράξεις Erasmus 

• Παρουσία σε συνέδρια, επιμορφώσεις & ημερίδες  



                                     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ 

•  Παιδαγωγικοί σκοποί και αξίες 
 
• Σφαιρική αντίληψη για τον ρόλο του σχολείου 
 
•  Διευρυμένος ρόλος του εκπαιδευτικού που δεν είναι απλά 
εκτελεστικός 
 
• Δράση στην κατεύθυνση της βελτίωσης 
 
• Αποδοχή της διαφορετικότητας ως στοιχείου πλούτου 
 
• Αναγνώριση της αξίας της άτυπης γνώσης και των μη 
ακαδημαϊκών ικανοτήτων 



                  ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ που συνδέονται: 
 
 
• με το καθαρά διδακτικό έργο του σχολείου 
 

 
•το εξωδιδακτικό έργο - τη σχολική ζωή 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 
 

Α΄  παράδειγμα: 
 
 
Αναμόρφωση του ωρολογίου και του αναλυτικού 
προγράμματος για τους πρόσφυγες μαθητές  
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Π.Σ. 
 
 
 



Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Π. Σ. ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

• Συμβούλιο καθηγητών τμήματος 

• Τακτικές συνεδριάσεις 

• Συνεργασία με συντονιστές εκπαίδευσης 

• Καθημερινή συνεργασία των εκπαιδευτικών 

• Συνεργασία με γονείς, μαθητές και διερμηνείς 

• Στοιχεία έρευνας δράσης 

•  Διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης 



Β΄ παράδειγμα: 
Εισαγωγή καινοτομίας: το portfolio ως μέθοδος 

αξιολόγησης 
 

• Ενδοσχολική επιμόρφωση 
• Επιμορφωτής μέντορας  - από κοινού επιλογή θέματος  
• Ομάδες εργασίας - τακτικές συναντήσεις 
• Μελέτη βιβλιογραφίας και εφαρμογή στη πράξη 
• Ατομικοί και συλλογικοί στόχοι  
• Στοιχεία έρευνας δράσης 
 
Η όλη διαδικασία αποτέλεσε τη βάση για επόμενες 
παρεμβάσεις, π.χ. περιγραφική αξιολόγηση 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

• Επισκέψεις, περίπατοι, εκδρομές 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, γιορτές 
• Προγράμματα: πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής 
υγείας και ευρωπαϊκά 
• Συμμετοχή σε δίκτυα, σε διασχολικά πρότζεκτ 
 
Από κοινού προγραμματισμός των δράσεων από την αρχή 
της χρονιάς  με βάση παιδαγωγικούς στόχους 
Π.χ: στο ίδρυμα Λασκαρίδη: Προγράμματα για τους μεν 
πρόσφυγες αγγλόφωνα / για τους υπόλοιπους μαθητές 
προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τη 
μετανάστευση και την αποδοχή του διαφορετικού 



Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
Απογευματινές εκδηλώσεις όπου συμμετέχει η 
πλειοψηφία των μαθητών, όλοι οι εκπαιδευτικοί, 
απόφοιτοι, μαθητές άλλων σχολείων, γονείς, μέλη της 
τοπικής κοινωνίας … 
Ευκαιρίες συμμετοχής – ποικιλία δράσεων: χορός, 
μουσική, λογοτεχνία, θέατρο, ιστορία, ζωγραφική, 
κατασκευές, πληροφορική, τεχνολογία … 





Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 ως σημείο συνάντησης 

 

•Προτάσεις του κάθε εκπαιδευτικού - Ομάδες εργασίας 
προτείνουν δράσεις για τον κάθε θεματικό άξονα -
Συντονιστική ομάδα που διαμορφώνει ένα κοινό συνεκτικό 
πρόγραμμα 
•Βιωματικά μαθήματα – εργαστήρια. Ομαδοσυνεργατική  
•Συνδιδασκαλία των μαθημάτων από μικρές ομάδες 
εκπαιδευτικών 
•Διεπιστημονική & διαθεματική προσέγγιση χωρίς στεγανά 
•Ποικιλία δράσεων – προτεραιότητα σε παραγκωνισμένες 
μορφές, όπως οι χειρωνακτικές εργασίες, οι τέχνες 
•Εφαρμογή νέων τεχνικών και μεθόδων 
•Επισκέψεις μελών της τοπικής κοινωνίας, της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, του καλλιτεχνικού & επιστημονικού κόσμου 
•Δράσεις παρέμβασης στην τοπική κοινωνία 



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

• Έρευνα από μαθητές της δημοσιογραφικής ομάδας για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πεζοί στον Αυλώνα 

• Παρουσίαση με τη μορφή φωτορεπορτάζ των 

προβλημάτων σε όλους τους μαθητές στο θέατρο 



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

• Συζήτηση – με τη μορφή γενικής συνέλευσης – καταγραφή 

προβλημάτων – διατύπωση προτάσεων 

• Εργασία του 15μελούς: Σύνταξη επιστολής προς τη 

δημοτική αρχή 

• Εργασία σε μικρές ομάδες με τη συμμετοχή όλων των 

μαθητών: Δημιουργία αφισών 

• Εξόρμηση στο χωριό όλου του σχολείου: Αφισοκόλληση – 

Επίδοση επιστολής στη δημοτική αρχή 





ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α΄ φάση  
 

•Παρουσίαση των κύριων τοπικών προϊόντων από 

παραγωγούς της περιοχής σε όλο το σχολείο 

•Συζήτηση στα τμήματα για την αξία της ενίσχυσης της 

τοπικής παραγωγής 

•Εργασία σε ομάδες όλων των μαθητών του σχολείου: 

-  Δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων 

-  Ζωγραφική σε πέτρες 

•Εξόρμηση στο χωριό: Διανεμήθηκαν τα φυλλάδια και οι 

πέτρες. 





ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 Β΄φάση 

•Διαμορφώνουμε ένα βιολογικό περιβόλι (εργασία σε μικρές 

ομάδες με βάση πληροφοριακό υλικό και φύλλα εργασίας) 

 

•Παρουσίαση προτάσεων στο θέατρο του σχολείου – 

Συζήτηση  - Ενημέρωση για βιολογικές καλλιέργειες 

 

•Στη δράση: Δημιουργούμε το περιβόλι του σχολείου μας 

 

•Ζωγραφίζουμε τον τοίχο του περιβολιού     

  





ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 

 Συλλογική αναμόρφωση προγράμματος σπουδών 
 

Συνάντηση εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών,  
τοπικής κοινωνίας, ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας 
 
Συνάντηση των διδακτικών και εξωδιδακτικών δράσεων, 
της τυπικής και της άτυπης γνώσης 

 
Σταδιακή εισαγωγή καινοτόμων δράσεων 

 
Άτυπη ενδοσχολική επιμόρφωση 

 
 
 
 
 
 




