
Συνεργαςία ςχολείου - οικογζνειασ 
ςτην εποχή τησ κρίςησ:  
Η περίπτωςη των 26ου & 29ου ΖΕΠ 
Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών. 
 
 

Ανδρζασ Ζεργιώτησ Σχολικόσ Σφμβουλοσ 49θσ Περιφζρειασ Δ.Ε. 

 Ματθαίοσ Πατρινόπουλοσ Διευκυντισ 26ου ΔΣ Αχαρνϊν 

Φώτιοσ Περρήσ Διευκυντισ 29ου ΔΣ Αχαρνϊν 

 



Το περιβάλλον των ςχολείων:  
              Ολυμπιακό Χωριό τθσ Ακινασ  

Χαρακτθριςτικά: 

 Συςςϊρευςθ μεγάλου αρικμοφ κατοίκων 
«ξζνων» μεταξφ τουσ,  χωρίσ ςτοιχεία 
ςφνδεςθσ του κοινωνικοφ ιςτοφ. 

 Περιοχι οριοκετθμζνθ χωροταξικά και 
απομονωμζνθ από τθν υπόλοιπθ περιοχι  

 Ιδιαίτερα χαμθλό μορφωτικό και 
οικονομικό επίπεδο κατοίκων. 

 Ιδιαίτερα υψθλά επίπεδα ανεργίασ 

 



Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ 
Προτεραιότθτασ (ΗΕΠ) 

 

 Τα πιλοτικά ςχολεία ΗΕΠ ςτθν Ελλάδα είναι 28 
δθμοτικά και νθπιαγωγεία, που βρίςκονται ςε 
περιοχζσ τθσ Ακινασ με ιδιαίτερα χαμθλοφσ 
κοινωνικοοικονομικοφσ δείκτεσ. 

 Αξιοποιοφν, μζςω του Υπουργείου Παιδείασ, 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ ΕΣΠΑ. 

 Κακοδθγοφνται επιςτθμονικά, εκτόσ από τον οικείο 
Σχολικό Σφμβουλο, και από εξειδικευμζνθ επιτροπι 
αποτελοφμενθ από κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου 



ΗΕΠ (2) 

 Δίνουν τθ δυνατότθτα εναλλακτικϊν και ευζλικτων 
εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων, διαφοροποιθμζνθσ 
διδαςκαλίασ και εκπαίδευςθσ, που διαςφαλίηουν 
τθν ιςότιμθ ζνταξθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα των 
μακθτϊν από περιοχζσ με χαμθλοφσ εκπαιδευ-
τικοφσ και κοινωνικοοικονομικοφσ δείκτεσ. 

 Εςτιάηουν ςτθν κοινωνικο-ςυναιςκθματικι και τθ 
γνωςτικο-γλωςςικι ανάπτυξθ των μακθτών τουσ, 
ωσ βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ των 
μακθςιακών και αναπτυξιακών ςκοπών τθσ 
εκπαίδευςισ τουσ. 

 

 



ΗΕΠ (3) 

 Στθ φιλοςοφία των ΖΕΠ, θ μάκθςθ και θ ανάπτυξθ 
δεν επιτυγχάνεται μόνο με παρεμβάςεισ που 
εςτιάηουν αποκλειςτικά ςτο παιδί, αλλά και με 
παρεμβάςεισ που εςτιάηουν ςτο άμεςο και ςτο 
ευρφτερο ςχολικό πλαίςιο ςτιριξθσ του παιδιοφ 

 Το ςχολείο δεν δρα μόνο του, αλλά ςυνεργάηεται 
με τισ οικογζνειεσ, που τισ κεωρεί ςθμαντικό 
εκπαιδευτικό πόρο, και με  άλλουσ φορείσ τθσ 
τοπικισ κοινότθτασ 

 Χρθςιμοποιοφν τθ διεκνι εμπειρία, με  
διαφοροποίθςθ και προςαρμογι ςτθν Ελλθνικι 
πραγματικότθτα 



ΗΕΠ (4) 

Τα πιλοτικά ςχολεία ΗΕΠ ζχουν τθ δυνατότθτα:  

 Πρόςβαςθσ ςε αυξθμζνουσ πόρουσ, μζςω του 
ΕΣΠΑ  

 Υποςτιριξθσ από εξειδικευμζνο επιςτθμονικό 
προςωπικό (ςχολικοί ψυχολόγοι – κοινωνικοί 
λειτουργοί – ειδικοί επιςτιμονεσ) 

 Εφαρμογισ διαδικαςιϊν ςυνεκπαίδευςθσ 

 Αυτοδιαμόρφωςθσ του προγράμματόσ τουσ, με 
αρκετζσ διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με το κλαςςικό 
πρόγραμμα ςχολείων τθσ ίδιασ βακμίδασ  

 Λειτουργίασ με διευρυμζνο ωράριο, ςε ςχζςθ με 
το παραδοςιακό μοντζλο ςχολείου 

 

 



Ιδιαιτερότθτεσ  των Σχολείων  

Τα Σχολεία ΗΕΠ ζχουν πιο ενεργό ρόλο: 

 Στον αυτο-προγραμματιςμό τουσ,  

 Στθν αυτορρφκμιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, 

 Στθ διαφοροποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 
τουσ παρεμβάςεϊν τουσ, μζςα  και ζξω 
από τθν τάξθ.  

 Στο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 
δράςεων, ςε ςυνεργαςία με τισ 
οικογζνειεσ και τθν τοπικι κοινωνία 

 



Στόχοι του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ του 
26ου -  29ου ΔΣ Αχαρνϊν:  

 Συνεργαςία Εκπαιδευτικϊν – Μακθτϊν – 
Οικογζνειασ – Τοπικισ Κοινωνίασ ςε πολλαπλά 
επίπεδα μζςα και ζξω από το ςχολείο 

 Άμεςθ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ του ςχολείου με 
τθν κακθμερινι ηωι.   

 Καλλιζργεια και ενδυνάμωςθ τθσ 
δθμιουργικότθτασ, μζςα από τθν χριςθ απλϊν 
και υλικϊν και τθν τζχνθ. 

 Συμμετοχικι εργαςία των μακθτϊν ςε μικρζσ  
αυτορυκμιηόμενεσ ομάδεσ, με τουσ μακθτζσ να 
εναλλάςςονται ςε ρόλουσ μακθτι και 
δαςκάλου.  

 



 Ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν με τθν 
δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ να αναδεικνφουν 
τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτζσ τουσ, μζςα από ζνα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον πολλαπλϊν μακθςιακϊν 
ευκαιριϊν. 

 Παρότρυνςθ και ςτιριξθ των μακθτϊν (και των 
εκπαιδευτικϊν) ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ϊςτε 
το ςχολείο να λειτουργεί ωσ πυρινασ δθμιουργίασ 
και κζντρο βιωματικισ μάκθςθσ. 

 Ενςωμάτωςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, με 
πολλαπλζσ μορφζσ και λειτουργίεσ, ςτθν κακθμερινι 
εκπαιδευτικι πρακτικι μζςα ςε όλεσ τισ τάξεισ 
(διαδραςτικοί πίνακεσ ςε κάκε τάξθ) 



Παρεμβάςεισ:  
 Πλικοσ εκπαιδευτικϊν δράςεων που 

αναπτφςςονται μζςα και παράλλθλα με το 
ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίασ του ςχολείου  

 Συνεκπαίδευςθ μζςα ςε κάκε τάξθ και για 
διαφορετικά γνωςτικά αντικείμενα 

 Ζμφαςθ ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ και 
ςτθν εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ των μακθτϊν 

 Καλλιζργεια και ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ 
των μακθτϊν 

 Μελζτθ των περιςςοτζρων μακθμάτων εντόσ του 
ςχολικοφ ωραρίου 

 Διαρκισ ετοιμότθτα του ςχολείου για άμεςθ 
επίλυςθ προβλθμάτων των μακθτϊν, ςε άμεςθ 
και ςτενι ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια. 



Οικογζνεια:  

 Προςζγγιςθ και ςυνεργαςία με τουσ γονείσ πριν 
ξεκινιςει θ φοίτθςθ των μακθτϊν.  

 Δράςεισ μετάβαςθσ από το Νθπιαγωγείο ςτο 
Δθμοτικό και από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο με 
εμπλοκι των οικογενειϊν. 

 Ομαδικι και ατομικι υποςτιριξθ των γονζων 
ςτθν άςκθςθ του γονεϊκοφ ρόλου 

 Ενεργι ςυμμετοχι των γονζων ςε ατομικό και 
ςυλλογικό επίπεδο ςε πολλζσ δραςτθριότθτεσ 
του ςχολείου. 

 Διαμεςολαβθτικόσ ρόλοσ του ςχολείου ςτθν 
υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των οικογενειϊν. 



 

 Συμμετοχι ςε προγράμματα ςίτιςθσ και υγιεινισ 
διατροφισ για τουσ μακθτζσ, μζςα ςτο ςχολείο, ςε 
ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Prolepsis, και 
χρθματοδότθςθ από το Ίδρυμα Νιάρχου. 

 Ανοιχτι πρόςβαςθ γονζων και μακθτϊν ςτα 
εκπαιδευτικά δρϊμενα του ςχολείου, δίνοντασ 
δυνατότθτα ςτουσ γονείσ να αλλθλεπιδροφν 
ςτοχευμζνα με τα παιδιά τουσ. 

 Συνεχισ ροι πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ από το 
ςχολείο προσ τθν οικογζνεια και αντίςτροφα. 

 

Για τθν εξαςφάλιςθ ςυνεχοφσ επικοινωνίασ με τισ οικογζνειεσ, 
χρθςιμοποιοφνται ςε ςθμαντικό βακμό οι δυνατότθτεσ που 
προςφζρουν οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, το διαδίκτυο, αλλά και 
άλλεσ  παραδοςιακζσ μζκοδοι, όπωσ τετράδια επικοινωνίασ. 

  



http://www.ovs.gr/
http://www.ovs.gr/


http://efimerida-st.blogspot.gr/
http://efimerida-st.blogspot.gr/


http://takollhthria.blogspot.gr/
http://takollhthria.blogspot.gr/


http://e-taksi.blogspot.gr/
http://e-taksi.blogspot.gr/




Αποτελζςματα:  
 Διάκριςθ ωσ «Παγκόςμια Σχολεία Pathfinder», 

ςτο Πρόγραμμα Πρωτοπόρων Σχολείων τθσ 
Microsoft για το 2013 .  

 Εξαιρετικά μεγάλοσ αρικμόσ κετικϊν αναφορϊν 
και δθμοςιεφςεων ςε εφθμερίδεσ, 
ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ και το διαδίκτυο ςε 
ςχζςθ με τα ςχολεία και τισ μεκοδολογίεσ που 
εφαρμόηουν,  ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται ωσ 
κετικά παραδείγματα «με εξαιρετικι δυναμικι 
… που αποτελοφν παράδειγμα προσ μίμθςθ και 
για άλλα δθμόςια ςχολεία»  εφαρμογισ 
καινοτόμων εκπαιδευτικϊν δράςεων όπωσ 
αναφζρκθκε ςτθ Βουλι των Ελλινων. 



Αποτελζςματα (2) 

 Μεγάλοσ αρικμόσ επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων του 
Σχολικοφ Συμβοφλου για τουσ εκπαιδευτικοφσ περιοχισ 
γίνονται ςε αυτά τα ςχολεία, με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
των ςχολείων να ςυμμετζχουν ςυχνά ωσ επιμορφωτζσ 
και να παρουςιάηουν πρακτικζσ χριςθσ των ψθφιακϊν 
τεχνολογιϊν και των ςχεδίων δράςθσ ςτθν κακθμερινι 
διδακτικι πρακτικι. 

 Αποτελοφν κετικό παράδειγμα για άλλα ςχολεία τθσ 
περιοχισ με αποτζλεςμα  τθν κατακόρυφθ αφξθςθ των 
ςχεδίων εργαςίασ και ςε ςχολεία τθσ εκπαιδευτικισ 
περιφζρειασ.  

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλα ςχολεία τθσ Ελλάδασ 
αλλά και του εξωτερικοφ. 

 Συμμετοχι των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων ςτα 
προγράμματα επιμόρφωςθσ του Virtual University που 
διοργανϊνονται από το παγκόςμιο πρόγραμμα 
«Συνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ», που αποςκοποφν ςτθν 
επαγγελματικι  ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν. 
 



Αποτελζςματα (3) 

 Το ςχολείο λειτουργεί ωσ κζντρο πολιτιςμοφ, που 
επθρεάηει και διαμορφϊνει ςτάςεισ, αξίεσ και 
ςχζςεισ ςτθν τοπικι κοινωνία. 

 Εξάλειψθ Μακθτικισ Διαρροισ και των 
αδικαιολόγθτων κακθμερινϊν απουςιϊν των 
μακθτϊν.  

 Ανάπτυξθ αιςκιματοσ κοινότθτασ μεταξφ 
ςχολείου – οικογζνειασ μζςα από τθ δυνατότθτα 
ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

 Εξαςφάλιςθ των ελάχιςτων δυνατϊν 
προχποκζςεων και παροχι ςτιριξθσ για τθν 
ομαλι φοίτθςθ όλων των μακθτϊν. 



Μελλοντικοί ςτόχοι: 

 Θ πιο ςτενι διαςφνδεςι των δφο δθμοτικϊν 
ςχολείων ΗΕΠ με τα ςχολεία των άλλων 
βακμίδων που λειτουργοφν ςτθν περιοχι 
του Ολυμπιακοφ Χωριοφ, ϊςτε να υπάρξει 
μεγαλφτερθ ϊςμωςθ μεταξφ τουσ και 
μεγαλφτερθ διάχυςθ των ευεργετικϊν 
αποτελεςμάτων του προγράμματοσ και ςτισ 
υπόλοιπεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ τθσ 
περιοχισ, διαμορφϊνοντασ ζνα πρότυπο 
μοντζλο εκπαιδευτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
τουσ.  


