
Η ςυμβολθ των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ςτην ποιοτικθ 

αναβάιμιςη του Σχολείου 

 

Απϊτεροσ ςκοπόσ κάκε εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι θ ςυνεχισ 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε το  ςχολείο να 

είναι ςφγχρονο, ευζλικτο, ηωντανό, κοντά ςτο μακθτι ςτισ ανάγκεσ του 

και ςτισ ανάγκεσ τθσ εποχισ.  

Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςτοχεφουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, 

που εκπονοφνται ςτο πλαίςιο τθσ «Ευζλικτθσ Ζϊνθσ των Διακεματικϊν 

Προςεγγίςεων και των Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων». Ο ςχολικόσ 

χρόνοσ που διατίκεται ςτα προγράμματα αυτά αντλείται από τισ ϊρεσ 

τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ και από τισ ϊρεσ παρζκκλιςθσ, που εφαρμόηουν τα 

Σχολεία τθσ Φ.Ε. Στθν επεξεργαςία των διαφόρων κεμάτων εμπλζκονται 

και τα μακιματα (π.χ. Ξζνθ Γλϊςςα, Φιλαναγνωςία, Καλλιτεχνικά, 

Μουςικι, Θεατρικι και Φυςικι Αγωγι, Πλθροφορικι κ.α.).  

Οι καινοτόμεσ δράςεισ, θ ποικίλθ κεματολογία, θ μεκοδολογία, θ 

ερευνθτικι μάκθςθ, θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, θ  διακεματικι 

προςζγγιςθ τθσ φλθσ, που προωκοφνται ςτθν τάξθ ςτο πλαίςιο τθσ 

ευζλικτθσ ηϊνθσ ςτόχο ζχουν να τθ μετατρζψουν από χϊρο πακθτικισ 

διδαςκαλίασ ςε χϊρο χαράσ και δθμιουργίασ.  

Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο δάςκαλοι και μακθτζσ είναι ςυνεργάτεσ μιασ 

τάξθσ – κυψζλθσ, που όλοι ςτοχεφουν ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ με 

ενεργό ςυμμετοχι: Ο δάςκαλοσ δίνει το ζναυςμα, τθν πνοι, γεννάει και 

«ξεγεννάει» ιδζεσ, προωκεί το διάλογο, προγραμματίηει τθν ζρευνα 

εμπνζει τουσ μακθτζσ.  

Ο μακθτισ με τθ ςειρά του γίνεται ενεργό μζλοσ μιασ ομάδασ, που δρα 

ςυλλογικά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, ςυηθτά, επιλφει προβλιματα, 

μακαίνει πράττοντασ και κατακτά τθ γνϊςθ με προςωπικι δράςθ και 

ςυμμετοχι. 

Ο γονζασ ενθμερϊνεται και εμπλζκεται ςτθ διαδικαςία με πολλοφσ 

τρόπουσ. Είτε με τθ βοικειά του ςτθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ είτε με τθν 

εμπλοκι του ςε δραςτθριότθτεσ εκπαιδευτικισ φφςεωσ ι με τθν ενεργι 



ςυμμετοχι ςτθν επεξεργαςία του κζματοσ (π.χ. ομιλθτι ι παρουςιαςτι 

ςτθν τάξθ) και τζλοσ αρκετζσ φορζσ ωσ ενκουςιϊδθσ κεατισ ςτθν 

παρουςίαςθ του κζματοσ απ’ τα παιδιά.  

Με τισ αρχζσ αυτζσ ορίςτθκε και φζτοσ το πλαίςιο, ςτο οποίο κ’ 

αναπτυχκοφν τα Διακεματικά Προγράμματα του Α’ Τοςιτςείου 

Αρςακείου Δθμοτικοφ Σχολείου. Εφχομαι ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ 

να είναι «καλοτάξιδα» και να κάνουν το Σχολείο μασ πραγματικό χϊρο 

χαράσ, δράςθσ, μάκθςθσ, ηωισ, ςυμμετοχισ και δθμιουργίασ.  

 

Η Διευιφντρια 

Του Α΄ Τοςιτςείου Αρςακείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ 

Ελιςάβετ Βιτζηλαίου 

 

Σημείωςη: Αναλυτικι παρουςίαςθ των Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων 

του Σχολείου μασ, το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 δίνεται ςτθν ενότθτα  

«Εκπαιδευτικά Προγράμματα» τθσ Ιςτοςελίδασ μασ.  


