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• φοιτούν μαζί όλα τα παιδιά - ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα μπορεί να έχουν

• κανένα παιδί δεν αποκλείεται
από την απόκτηση όλων των εφοδίων που
χαρακτηρίζουν ένα μορφωμένο άνθρωπο.

• παρέχει σε
όλα τα παιδιά τη δυνατότητα επίτευξης όλων των
στόχων της εκπαίδευσης, χωρίς οποιεσδήποτε
εκπτώσεις
στην ποσότητα και στην ποιότητα των μορφωτικών
αγαθών.





αναγνωρίζει την κοινωνική αφετηρία της ανισότητας
αποκηρύσσει την εσωστρέφεια και ανοίγεται στην κοινωνία
αποσκοπεί στο να δώσει στους μαθητές και μαθήτριες τις
ευκαιρίες, τις γνώσεις και τις ικανότητες για να νιώσουν ότι
είναι μέλη της ευρύτερης κοινωνίας
Προάγει την εκπροσώπηση και αντιπροσωπευτικότητα, τη
συμμετοχή και τον έλεγχο, τη διαβούλευση και τη
συμπερίληψη, το ζήτημα της μέγιστης δυνατής ισότητας και
της απαλλαγής από κάθε αυταρχική εξάρτηση





• επιδιώκει να καλλιεργήσει άτομα που θα έχουν δημόσιο
λόγο, θα στέκονται κριτικά και αναστοχαστικά
απέναντι στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες, και θα
είναι ικανά να ερμηνεύουν τις μεταβολές και να
παρεμβαίνουν στον έλεγχό τους

• καλλιεργεί ικανότητες σχετικές με την ενσυναίσθηση, 
την αυτεπίγνωση και τον αυτοέλεγχο ως βάση για την
ανάπτυξη του διαλόγου, της ικανότητας των μαθητών
και μαθητριών να ακούν, να επιλύουν διαφωνίες και να
συνεργάζονται



• οικοδόμηση μιας άλλης σχέσης με τη γνώση και τον κόσμο
• αξιοποιούν τη βιωματική εμπειρία των μαθητών
• προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών
• καλλιεργούν την κριτική, αυτόνομη και δημιουργική σκέψη, την
αμφιβολία και την αμφισβήτηση

• προάγουν το διάλογο ως τρόπο οικοδόμησης των σχέσεων
• αλλά και ως τρόπο προσέγγισης της γνώσης
• διαμορφώνουν νέες συνεργατικές-δημοκρατικές μορφές
μάθησης

• ανοίγουν διαφορετικές οπτικές του κόσμου μέσω της
ανεκτικότητας της διαφορετικότητας





• η Δημοκρατική Παιδεία δεν περιορίζεται σε ένα μόνο
γνωστικό αντικείμενο αλλά διαπερνά το σύνολο του
Αναλυτικού Προγράμματος καθώς και το σύνολο των
δραστηριοτήτων και πρακτικών που συγκροτούν την
καθημερινή σχολική ζωή (όπως είναι για παράδειγμα οι
σχολικές γιορτές, οι μαθητικές κοινότητες, οι
εξωσχολικές δραστηριότητες).



μια διαλεκτική σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης
και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα
διάφορων εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων
αποτελεί την παιδαγωγική απάντηση στην πραγματικότητα της
πολυπολιτισμικής κοινωνίας







Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της
μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.
Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων
διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.
Η εξασφάλιση του δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες
στην εκπαίδευση και στη ζωή.



Επαφή και πληροφόρηση για να αποφεύγεται η άγνοια
Πολιτιστικός εμπλουτισμός
Λογική συμπεριφορά με το ξένο στοιχείο
Υπεύθυνη συναναστροφή με εθνικές μειονότητες
Υπερνίκηση του εθνοκεντρισμού ---ΌΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ
Aνοχή - Αποδοχή των εθνικοτήτων -Αλληλεγγύη



• Είναι η εκπαίδευση που σέβεται, τιμά και αναγνωρίζει την
κανονικότητα της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς
της ανθρώπινης ζωής. 

• Πρόκειται για την εκπαίδευση, η οποία προωθεί την ισότητα
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιστέκεται στις αθέμιτες
διακρίσεις και προωθεί τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται
η ισότητα.
Πολλές από τις στάσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες
είναι ζωτικής σημασίας για το άτομο αργότερα στη ζωή του
και μπορούν να εξασφαλίσει μόρφωση που να αντιστοιχεί
στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης
κοινωνίας.



Υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τα Υπουργεία
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ∆ημόσιας
Τάξης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
Αποτελεί άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και
επικοινωνία της παραγόμενης γνώσης



∆ιαλέξεις από ειδικούς Επιστήμονες και Εκπροσώπους
συνεργαζόμενων φορέων
Συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές της τάξης
Βιβλιοπαρουσιάσεις και συζητήσεις μεταξύ μαθητών , με
αφορμή βιβλία που αναφέρονται στα σχετικά θέματα.
Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας, που
ανταποκρίνονται στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των
μαθητών, ακολουθούμενες από σχετικές συζητήσεις και
περαιτέρω δράσεις
∆ημιουργία φυλλαδίων με μηνύματα και πληροφορίες για
την υγεία, χρησιμοποιώντας κολλάζ, ζωγραφική και άλλα
εργαλεία των νέων τεχνολογιών





Θεατρικά, μουσικά ή/και χορευτικά δρώμενα, σε σχολικές
ομάδες όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί με εξειδικευμένη
επιμόρφωση, ώστε να αναδειχθούν εξειδικευμένα θέματα
∆ημιουργία ταινίας ή κόμικς
Εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, 
ακολουθούμενη από συζήτηση και έκθεση των έργων σε
χώρους του σχολείου
Παρουσιάσεις από ομάδες μαθητών σχολείων, βασισμένες σε
έρευνες υλικού από το διαδίκτυο, συζητήσεις, συμπλήρωση
ερωτηματολογίων, καταγραφή απόψεων και αξιοποίηση
σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών
∆ιαγωνισμός (Αφίσας, Σύντομου Βίντεο/Ψηφιακής Εφαρμογής
Μουσικής Σύνθεσης/Τραγουδιού





έχουν έντονο το αίσθημα του ανήκειν και
συνειδητοποιούν το ρόλο τους ως μέλη της κοινότητας.
η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Συνεργασία
δασκάλου-μαθητή, μαθητή-μαθητή, δασκάλων-γονιών
και τοπικής κοινωνίας





πρώτα ιδεολόγος και οραματιστής. Να έχει
διαμορφωμένο το προσωπικό του όραμα που θα
κατευθύνει τις στρατηγικές και τις πρακτικές του.
πρέπει να έχει αυτογνωσία και να φροντίζει τόσο
την προσωπική όσο και την επαγγελματική του
αυτοανανέωση.
η συνεχής περιέργεια, η αναζήτηση, η δια βίου
μάθηση και ο αναστοχασμός είναι ιδιότητες που
πρέπει να τον συνοδεύουν σε όλη την πορεία του.



είναι και η ικανότητά του για συνεργασία και να
δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις
Η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική νοημοσύνη
είναι απαραίτητα προσόντα για κάθε εκπαιδευτικό.
Πρέπει ακόμη να αναπτύξει ο ίδιος τη συναισθηματική
νοημοσύνη
πρέπει να τολμά, να δοκιμάζει και να πειραματίζεται. Να
συνδυάζει αναλυτική, δημιουργική και πρακτική σκέψη .
ο κύριος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο ρόλος του
εμψυχωτή







Από παιδαγωγική άποψη, η σμ είναι ένα σύστημα
μεθόδων μάθησης, στο οποίο οι μαθητές
εργάζονται με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση
μέσα σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες 2-6 μελών
για την επίτευξη κοινών στόχων
Το ζητούμενο στο σύγχρονο συνεργατικό σχολείο
είναι να μπορέσει το ίδιο ν’ ανταποκριθεί στις
ανάγκες του κάθε μαθητή και να τον βοηθήσει ν’
αναπτύξει τις δυνατότητές του στο μέγιστο δυνατό
βαθμό. Το συνεργατικό σχολείο είναι
μαθητοκεντρικό



Στο συνεργατικό σχολείο υπάρχει υψηλό αίσθημα
προσωπικής και συλλογικής ευθύνης. Αυτονομία και
ομαδικότητα συνυπάρχουν σε μια αρμονική σχέση
Το «εγώ» αναπτύσσεται μέσα από ευκαιρίες
αυτόνομης μάθησης και προγράμματα
αυτογνωσίας και αυτοανάπτυξης. Το «εμείς»
αναπτύσσεται μέσα από ευκαιρίες συνεργατικής
μάθησης και κοινοτικής ζωής. Έτσι, εκτός από
μαθητοκεντρικό το συνεργατικό σχολείο γίνεται και
κοινωνικοκεντρικό.



Το συνεργατικό σχολείο δίνει μεγάλη σημασία και
στην ποιότητα του σχολικού χώρου ως
μαθησιακού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος. 
Ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός δικαιούνται να
εργάζονται και να δημιουργούν μέσα σ’ ένα χώρο
που να προκαλεί τη μάθηση, να ικανοποιεί τις
αισθητικές ανάγκες και να επιτρέπει ευέλικτες
παιδαγωγικές διαδικασίες





Κριτική σκέψη ονομάζεται η διανοητική ικανότητα του
ανθρώπου, η λειτουργία της οποίας του επιτρέπει να
εξετάζει κάθε πληροφορία που του προσφέρεται ως προς
την αλήθεια, τη γνησιότητα και την ορθότητα ή το
αντίθετο αφού αποστασιοποιηθεί προς στιγμήν από τις
προσωπικές του πεποιθήσεις, τις κοινωνιογνωστικές του
προκαταλήψεις και τα συμφέροντά του
. Ένας πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος δεν μπορεί να
δέχεται κάθε πληροφορία και να την αποδέχεται χωρίς
μία λογική επεξεργασία και κριτική διότι γίνεται συνήθως
θύμα και παγιδεύεται από αυτές στη ζωή του. 



Είναι αλήθεια ότι η ικανότητα της κριτικής σκέψης είναι
και θέμα νοημοσύνης, αλλά και καλλιέργειας.
Στο σχολείο γίνεται μια προγύμναση για την απόκτηση
κριτικής σκέψης Δυστυχώς, το εκπαιδευτικό μας
σύστημα. δεν δίνει σ’ αυτή τόση βαρύτητα, ώστε να την
αποκτήσουν όλοι οι μαθητές μας.



Συμβάλλει στην κατανόηση του περιεχομένου των
μαθημάτων.
Πετυχαίνει την όξυνση της σκέψης.
Βελτιώνει την αυτοκριτική του κάθε μαθητή.
Αποφεύγει τις στερεότυπες ιδέες και αντιλήψεις.
Διαμορφώνει την κοινωνική συνείδηση.

Ολοκληρώνει τον χαρακτήρα του μαθητή . 



σέβεται την ατομικότητα του μαθητή και πιστεύει στις
δημιουργικές του δυνατότητες.
Προγράμματα, βιβλία, μέθοδοι διδασκαλίας, δάσκαλοι και
μαθητές θα πρέπει να προσαρμοστούν και να στραφούν προς
αυτή την κατεύθυνση. Η μηχανική μάθηση, η τυποποίηση της
διδασκαλίας, η παθητική επανάληψη, η παιδαγωγική του «κάνε
το όπως σου το λέω» θα αποκλειστούν και θα αντικατασταθούν
με μεθόδους όσο γίνεται περισσότερο ενεργητικές. 





Να παραμερίσει το μοντέλο του παραδοσιακού
δασκάλου. Θα πρέπει να μείνει ανοιχτός και
ευέλικτος, να οργανώνει, να εμψυχώνει, να
ενθαρρύνει, να δίνει τις πληροφορίες που
χρειάζεται ο μαθητής για τη δουλειά του ή να
τον κατευθύνει σωστά στην αναζήτηση και την
ανεύρεσή τους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να
είναι ο ίδιος δημιουργικό άτομο. 





Καθιέρωση καλλιτεχνικών μαθημάτων και
αφοσίωση τουλάχιστον δύο ωρών στο σχολικό
πρόγραμμα. 
Ίδρυση σχολικών ομάδων (Περιβαλλοντική & 
Θεατρική) 
Διοργάνωση μουσικών και θεατρικών
παραστάσεων.
Πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών με
εκπαιδευτικό περιεχόμενο





Σχολείο στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες
χαίρονται να φοιτούν, ένα σχολείο που δίνει τη
δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τα
ταλέντα, τις ικανότητές τους και την κριτική
σκέψη, δίνει χρόνο για αναστοχασμό, δείχνει
κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, 
ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα
μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και
της χαράς. 



Η βασική ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου», είναι η
ενσωμάτωση της ιδέας και των αξιών της
αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του, 
δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή
διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις
μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις
σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την
ευρύτερη τοπική κοινότητα.





Το Αειφόρο Σχολείο είναι το μέλλον του σχολείου
συνολικά. Είναι ένα αύταρκες, φιλικό, 
αυτοκατευθυνόμενο, δημοκρατικό και βαθιά
φιλοπεριβαλλοντικό σχολείο το οποίο μπορεί να
επιτύχει:



Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (εξοικονόμηση πόρων
και χρημάτων)
Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού (εξοικονόμηση πόρων και
χρημάτων)
Μείωση της κατανάλωσης νερού (εξοικονόμηση πόρων και
χρημάτων)
Βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των εκπαιδευτικών
μέσω της ενδοσχολικής συνεργασίας και επιμόρφωσης.



Ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την
τοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους
φορείς της κοινωνίας
Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα
σχολεία σχετικά με την μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος.
«Δημιουργία» ευαισθητοποιημένων, 
ενημερωμένων, δραστήριων, πληροφορημένων, 
υπεύθυνων και ενεργών μαθητών-πολιτών.





Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση
Α. Διδασκαλία της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, 
ιστορίας, πολιτισμού Ενίσχυση των προγραμμάτων
ανταλλαγής μαθητών ( Comenius, Erasmus κ.λπ. ), 
Εκδρομές σε Ευρωπαϊκές χώρες, Εκμάθηση
ευρωπαϊκών γλωσσών
Β. Κατάρτιση( γνώσεις σχετικά για την Ε.Ε και
κοινοτικά όργανα )
Γ. Γνώση των δικαιωμάτων του Ευρωπαίου πολίτη



Γνώση της εθνικής ταυτότητας – Εθνική
αυτογνωσία
Καλλιέργεια του αισθήματος της φιλοπατρίας,  
δημιουργική αξιοποίηση της πνευματικής
κληρονομιάς
Σεβασμό και διαφύλαξη της παράδοσης, 
αποφυγή ξενομανίας και προγονοπληξίας, 
καλλιέργεια καθολικού ανθρωπισμού.



Η μετάδοση γνώσεων και αξιών, γνώση της
ευρωπαϊκής ταυτότητας, καλλιέργεια και της
ευρωπαϊκής συνείδησης πλάι στην εθνική Εξάλειψη
της ιστορίας του μίσους, άμβλυνση των διαφορών, 
κατανόηση της πολιτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής
και εθνικής ζωής των άλλων κρατών-μελών, 
αλληλογνωριμία των λαών, καλλιέργεια του
αισθήματος της φιλίας και της συνεργασίας, 
αμοιβαία κατανόηση, εγκατάλειψη του μύθου περί
ανωτερότητας του Δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού, 
εξάλειψη του εθνοκεντρισμού



Το ψηφιακό σχολείο έχει ως στόχο την
πλήρη ένταξη και ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών στην διδασκαλία όλων των
μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή
ευρύτερα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:



Την δημιουργία ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή
τάξη έχει γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, είναι
εξοπλισμένη με διαδραστικά συστήματα
διδασκαλίας.
Πλούσιο διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό
περιεχόμενο για όλες τις τάξεις.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση της τεχνολογίας.



Μέχρι τώρα κυριαρχούσε η δάσκαλο-κεντρική
αντίληψη για το σχολείο. Ο δάσκαλος ήταν της
που «ήξερε» και οι μαθητές αυτοί που πρέπει να
«μάθουν». Αυτή η νοοτροπία άρχισε να υποχωρεί
και αυτό κατορθώθηκε με την είσοδο των
υπολογιστών στα σχολεία, οι οποίοι κατάργησαν
το μονοπώλιο του δασκάλου.



Τα οφέλη της τεχνολογίας:
καταφέρνει να τραβήξει την προσοχή των παιδιών,
κάνει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα, 
μετατρέποντας την σε παιχνίδι,
αυξάνει την αποδοτικότητα,
είναι ανεξάντλητη πηγή γνώσης, εύκολη στην
χρήση,
εκμηδενίζει της αποστάσεις και φέρνει σε επαφή
ανθρώπους που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά.





Πλεονεκτήματα υπάρχουν και για της
εκπαιδευτικούς που φεύγουν από την
απομόνωση. 
Πλησιάζουν τους μαθητές και γίνονται πιο
ενεργητικοί και η βοήθεια της πιο ουσιαστική, 
αφού αφήνουν της διαλέξεις και περνάνε στην
πράξη.



Πρέπει να υπάρχει συνεχής αποτίμηση, με
θεσμοθετημένη μορφή, τόσο συνολικά όσο και
ατομικά του έργου που παρέχει κάθε σχολείο
αλλά και κάθε εκπαιδευτικός. 



τους στόχους που τίθενται στην αρχή κάθε
σχολικού έτους
τα προγράμματα του υλοποιούνται κατά την
διάρκεια της χρονιάς καθώς και τα υλικά μέσα που
διαθέτει κάθε σχολείο
τους θεσμούς που διέπουν την λειτουργία κάθε
σχολικής μονάδας
τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται
την εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού



Με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν
από την αξιολόγηση αυτή το Υπουργείο Παιδείας
οφείλει να πάρει δραστικά μέτρα για την βελτίωση
του εκπαιδευτικού συστήματος. Χρήσιμη θα ήταν η
απομάκρυνση εκπαιδευτικού προσωπικού, όταν δεν
εργάζεται όπως θα έπρεπε, αλλά και
χρηματοδότηση, κυρίως μέσω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, για την αναβάθμιση τόσο του
κτηριακού όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού
των σχολικών μονάδων.





ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΊΝΑΙ ΒΑΘΙΑ
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΟ

ΓΝΩΣΙΟΘΗΡΙΚΟ
ΒΑΘΜΟΘΗΡΙΚΟ
ΕΞΕΤΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟ



ΕΝΏ ΕΜΕΙΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΘΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ-ΑΕΙΦΟΡΟ

ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ-ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ










