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To 26ο και το 29ο Δθμοτικά χολεία Αχαρνϊν, βρίςκονται ςτο Ολυμπιακό Χωριό και 

λειτουργοφν από το 2006 και το 2008 αντίςτοιχα. Σα δφο ςχολεία ςυςτεγάηονται και 

ςυνεργάηονται ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων τουσ. Από το 2010 ζχουν ενταχκεί 

ωσ πιλοτικά ςχολεία ςτισ Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Προτεραιότθτασ (ΗΕΠ), με ομόφωνθ 

απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων. 

Παρά το μικρό χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ των ςχολείων ζχει δθμιουργθκεί μια 

παράδοςθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και 

ενεργοφ ςυμμετοχισ ςε δίκτυα ςχολείων. 

Ενδεικτικά αναφζρουμε: 

 υμμετοχι και ολοκλιρωςθ του τριετοφσ προγράμματοσ του Δικτφου χολικισ 
Καινοτομίασ τθσ Μορφωτικισ Πρωτοβουλίασ, με ολοκλιρωςθ και των τριϊν 
κφκλων επιμόρφωςθσ και εφαρμογισ (ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ 
καινοτόμων εκπαιδευτικϊν δράςεων). www.protovoulia.org/  

 υμμετοχι ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Open Discover Space (ΟDS)  
www.opendiscoveryspace.eu/ 

 υμμετοχι ςτον Ευρωπαϊκό Όμιλο Δίκτυο ΜΕΝΩΝ www.menon.org.gr   
 υμμετοχι ςτο Παγκόςμιο Δίκτυο υνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ (www.pil-

network.com) με περιςςότερουσ από τριάντα εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων 
μζλθ του δικτφου. 

 Εκπαιδευτικι ςυνεργαςία με το Ελλθνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Κδρυμα 
(Κολλζγιο Ακθνϊν – Κολλζγιο Ψυχικοφ). 

 υμμετοχι εκπαιδευτικϊν  ςτο Virtual University τθσ Microsoft όπου 
παρουςιάηονται οι πιο καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ προτάςεισ απϋ όλο τον 
κόςμο. 

 Ενεργι ςυμμετοχι ςτθν ομάδα ςυνεργαςίασ Πρωτοπόρων χολείων από όλθ 
τθν Ευρϊπθ. τθν ομάδα ςυμμετζχουν ςχολεία και εκπαιδευτικοί από 
Αυςτρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιςραιλ, Λουξεμβοφργο και Μάλτα.    

 

τα πλαίςια των Ηωνϊν Εκπαιδευτικισ Προτεραιότθτασ και τθσ δυνατότθτασ των 

πιλοτικϊν ςχολείων να προβοφν ςτον αυτό-προγραμματιςμό και αυτορρφκμιςθ των 

διαφοροποιθμζνων εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων που μποροφν να 

πραγματοποιιςουν, για το ςχολικό ζτοσ 2011- 2012 υλοποιιςαμε δεκατζςςερισ (14) 

εκπαιδευτικζσ δράςεισ και το τρζχον ςχολικό ζτοσ είναι ςε εξζλιξθ εικοςιτρείσ (23). 

Όλεσ οι δράςεισ ςχεδιάηονται και εφαρμόηονται  από τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
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ςχολείων αφοφ πρϊτα αξιολογθκοφν από ειδικι επιςτθμονικι επιτροπι των ΗΕΠ και 

εγκρικοφν από το  Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (αναλυτικι παρουςίαςθ των δράςεων υπάρχει ςτο 

δικτυακό τόπο των ςχολείων www.ovs.gr (Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ). Κατά τθν 

υλοποίθςθ, εκτόσ από τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων 

εμπλζκονται οι γονείσ αλλά και φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ενιςχφοντασ με αυτόν 

τον τρόπο τθ δυναμικι και τθν αποτελεςματικότθτα των δράςεων. 

Οι ςφγχρονεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτθν κακθμερινι 

εκπαιδευτικι πρακτικι, ενϊ παράλλθλα διευκολφνουν τθν επζκταςθ των 

μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και το άνοιγμα των ςχολείων ςτθν κοινωνία. Ζχει 

αναπτυχκεί πλθροφοριακό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτο Οffice365, με διάκεςθ 

λογαριαςμοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με domain name του ςχολείου για όλουσ 

τουσ εκπαιδευτικοφσ και δοκιμαςτικά, ςε οριςμζνα τμιματα, για τουσ γονείσ και τουσ 

μακθτζσ, ελεγχόμενθ πρόςβαςθ ςτθν τοποκεςία ομάδασ και απομακρυςμζνθ 

επικοινωνία μεταξφ των μελϊν. Μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ δίνεται θ 

δυνατότθτα άμεςθσ επικοινωνίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, οικογζνειασ, 

ενθμζρωςθσ, παροχισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ,  υποςτιριξθσ των μακθτϊν. 

Εκτόσ από τον δικτυακό τόπο των ςχολείων www.ovs.gr και τθν παλαιότερθ 
πλατφόρμα του http://1dim-olympic.att.sch.gr/ υπάρχουν  και ενθμερϊνονται 
κακθμερινά από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ:  

 θ θλεκτρονικι εφθμερίδα του ςχολείου: http://efimerida-st.blogspot.com/ 

ιςτολόγια τάξεων και μακθμάτων: 

 http://e-taksi.blogspot.gr («Σα νζ@ τθσ τάξθσ μασ» Ιςτολόγιο τθσ τϋτάξθσ) 

 http://takollhthria.blogspot.gr/ («Σα Κολλθτιρια» Ιςτολόγιο τθσ Αϋκαι Βϋτάξθσ) 

 http://olympicvillageschools.blogspot.gr/ («Students of the Word»- ιςτολόγιο 

για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ) 

 http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/ (Ιςτολόγιο για τθν ανακφκλωςθ ςε 

ςυνεργαςία με το Δ.. Λιβαδίων Ρεκφμνου.)  

τα αποτελζςματα των καινοτόμων εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που εφαρμόηονται 

μποροφμε να καταγράψουμε:  

 Παρουςιάςεισ εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν και πρακτικϊν που εφαρμόηουμε 

από εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ςε Διεκνι και Ελλθνικά Επιςτθμονικά / 

Εκπαιδευτικά υνζδρια (με κριτζσ).  

 Σθ διάκριςθ των ςχολείων ωσ Microsoft Pathfinder School για το 2013 ςτο 

Παγκόςμιο Πρόγραμμα Πρωτοπόρων χολείων τθσ Microsoft, για τθν επιτυχι 

ενςωμάτωςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία καινοτόμων εκπαιδευτικϊν 
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πρακτικϊν. Επίςθσ κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι είναι  θ πρϊτθ φορά που 

αυτι θ διάκριςθ δίνεται ςε ελλθνικά δθμόςια ςχολεία.  

 Σθν τιμθτικι  επιλογι των ςχολείων ωσ  πρϊτα μζλθ του Shark Conservation 

School Network (SCSN) από το Sharks Foundation  (ίδρυμα με παγκόςμια 

εμβζλεια)  για τισ  δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ που 

πραγματοποιοφν. 

 Πλικοσ κετικϊν δθμοςιεφςεων για τα  ςχολεία μασ ςτον θμεριςιο τφπο 

πανελλαδικισ εμβζλειασ, ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ κακϊσ και ςυνεντεφξεισ και 

εκτεταμζνεσ παρουςιάςεισ ςε ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ και πολλζσ χιλιάδεσ 

αναφορζσ ςε δικτυακοφσ τόπουσ. 

 υμμετοχι εκπαιδευτικϊν των ςχολείων ςε διεκνι Εκπαιδευτικά Φόρουμ με 

παρουςίαςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν που εφαρμόηουν 

Σα αποτελζςματα αυτά οφείλονται κυρίωσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων, που 

εργάηονται ομαδικά, παραβλζποντασ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν και οι ίδιοι 

ςτθν κακθμερινότθτά τουσ εξαιτίασ τθσ κρίςθσ. 

Καταλυτικό παράγοντα ςε όλα τα παραπάνω αποτελεί το εξαιρετικό κλίμα μεταξφ 

των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Όλοι οι εκπαιδευτικοί  αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίεσ, ςυνεργάηονται και δθμιουργοφν προσ όφελοσ των μακθτϊν.  Θ κετικι 

ανταπόκριςθ που ζχουμε από τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία, 

απεικονίηει τθν επιτυχία αυτϊν των προςπακειϊν. 

 

  

 


