
Το Δημόσιο Σχολείο μπορεί να καινοτομεί; 
                             Η καινοτομία στην πράξη. 

 
 

Δρ. Ματθαίος Πατρινόπουλος 

Η περίπτωση του  
26ου & του 29ου ΔΣ Αχαρνών 



Καινοτομία στη Εκπαίδευση 

Μια σειρά διαδικασιών που εστιάζουν σε: 

α. Αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων 

β. εφαρμογή νέων διδακτικών 

προσεγγίσεων 

γ. χρήση νέων διδακτικών εργαλείων  

 



Το πιο σημαντικό!!! 

 Το κλειδί για την εφαρμογή κάθε 
εκπαιδευτικής καινοτομίας είναι οι 
εκπαιδευτικοί και ο τρόπος που 
αντιλαμβάνονται την ανάγκη της 
καινοτομίας. 

 



Μερικά από τα προβλήματα του 
Ελληνικού … Δημόσιου Σχολείου 

• Περιορισμένοι πόροι 

• Έλλειψη κινήτρων 

• Έλλειψη υποστηρικτικών δομών 

• Περιοριστικό αναλυτικό πρόγραμμα  –
προσήλωση στην κάλυψη της ύλης  

• Δεν ευνοούνται οι αναλήψεις πρωτοβουλιών 

• Συχνές μεταβολές στο προσωπικό  

• Εσωστρεφές 

• Χωρίς επικοινωνία  

 

 



Δυσκολίες που καταγράφονται 

 Δυσκολία αλλαγής των πεπατημένων 

διαδικασιών 

 Φόβος μπροστά το καινούριο  

 Εγκλωβισμός στην καθημερινότητα 

 Έλλειψη χρόνου 

 Έλλειψη συνεργασίας / επικοινωνίας 

 Σχολικό κλίμα 

 Δυσκολία εκτίμησης των διαδικασιών 

που ακολουθούνται 



Τα ερωτήματα – οι προβληματισμοί 

 Υπάρχει η ανάγκη για καινοτόμες 

προσεγγίσεις;    

 Μπορούν να γίνουν καινοτομικές 

παρεμβάσεις στο δημόσιο σχολείο; 

 Γιατί να μπούμε στη διαδικασία των 

καινοτομιών; 



Η εφαρμογή  
στο 26ο και στο 29ο Δ.Σ. Αχαρνών 



Ιδιαιτερότητες 

 Ιδιαίτερα υποβαθμισμένο κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον 

 Μεγάλος αριθμός μαθητών που έχουν ανάγκη 
ειδικής υποστήριξης (20% του συνόλου των 
μαθητών με συναισθηματικές διαταραχές ή 
νοητικά προβλήματα ή και μαθησιακές 
δυσκολίες )  

 Περιορισμένα ερεθίσματα και αδυναμία 
στήριξης των μαθητών εκτός του χώρου του 
σχολείου 

 Ένταξη των Σχολείων στις Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας  



Η ΕκΠαίδευση μαθητών / μελλοντικών πολιτών 
που:  

• θα μπορούν να δουλεύουν συνεργατικά,  
• να σκέφτονται κριτικά,  
• να είναι σε θέση να διαμορφώσουν νέες στάσεις 

και συμπεριφορές προσαρμοσμένες στα νέα 
δεδομένα, 

• να παρουσιάζουν  και να υπερασπίζουν  με 
επιχειρήματα τις απόψεις τους,  

• να σέβονται τις απόψεις των άλλων. 
Δηλαδή να γίνουν πολίτες με κρίση και γνώση 
ικανοί να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου 
αιώνα.  

Κοινό μας όραμα 



 Ονειρευόμαστε ένα  σχολείο που να 
αποτελεί χώρο δημιουργίας και έκφρασης 

 Δουλεύουμε Συνεργατικά 

 Προωθούμε την πολυδιάστατη μάθηση 

 Ακαδημαϊκή  

 Συναισθηματική 

 Κοινωνική 

 Πολιτισμική  



 

 

 

Συναισθήμα
τα  

Κοινωνικοπ
οίηση 

Ακαδημαϊκή 

Πολιτισμός 



Η Εκπαιδευτική ομάδα 

• Η εκπαιδευτική ομάδα είναι δεμένη, 

συνεργάζεται και θέτει κοινούς στόχους 

• Σέβεται και αναδεικνύει τις ιδιαίτερες 

δεξιότητες όλων των μελών της  

• Ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλιών 

• Ενδιαφέρον για κάθε μαθητή 

• Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

επαγγελματισμού  



Πρακτικές της ομάδας 

• Ξεκινήσαμε με μια ολιγομελή εκπαιδευτική 

ομάδα που αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα. 

• Στην ομάδα βαθμιαία εντάχθηκαν και 

εντάσσονται σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

• Ενημερώνουμε και συνεργαζόμαστε με 

τους γονείς για να πετύχουμε τους στόχους 

των εκπαιδευτικών μας παρεμβάσεων. 



• Σχεδιασμός και εφαρμογή 

εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε 

επίπεδο τάξης  τμήματος  μαθητή.  

• Ακολουθεί επαναξιολόγηση και έλεγχος 

αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. 

• Σχεδιάζουμε και δοκιμάζουμε καινούριες 

πρακτικές και παραμβάσεις.  

Στην πράξη 



Σημαντικό  

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
του σχολείου στο διαδίκτυο 

 

Άνοιγμα του σχολείου στη τοπική 
κοινωνία --  οι  μαθητές υπεύθυνα 
παρουσιάζουν τη δουλειά τους. 





Ένταξη σε δίκτυα σχολείων  
Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας 

• Ισχυρό έναυσμα 

• Επέτρεψε τη μεθοδολογική  οργάνωση, 
το σχεδιασμό την εφαρμογή και τον 
αναστοχασμό των δράσεων  

• Άνοιξε διαύλους επικοινωνίας των 
εκπαιδευτικών μέσα και έξω από το 
σχολείο 

• «Νομιμοποίησε» τις παρεμβάσεις μας  

• Έδωσε ώθηση στο άνοιγμα του σχολείου 
στην τοπική κοινωνία 



Συνεργάτες στη μάθηση 

http://www.pil-network.com/ 

 Δίκτυο συνεργασίας   

 Επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και 
σχολεία από όλο τον κόσμο 

 Ανταλλαγή προβληματισμών, 
πετυχημένων πρακτικών, προτάσεων.  

 Σύγκριση και εκτίμηση των πρακτικών 
που εφαρμόζουμε.  

 Δωρεάν παροχή  εκπαιδευτικών πόρων   

Learning Suite 

 

http://www.pil-network.com/
http://www.pil-network.com/
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Οι τεχνολογίες  

• Εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών 

• Θέτουμε τους στόχους και στη συνέχεια 
χρησιμοποιούμε τα προσφορότερα 
εργαλεία . 

• Μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και 
τροποποιούμε ανάλογα με τις 
απαιτήσεις κάθε τάξης / εκπαιδευτικού 

• Το πιο δύσκολο βήμα είναι το πρώτο … 



Οι εκπαιδευτικές μας δράσεις 2011-12 

1. Εκφράζω -  κατανοώ και διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου 

2. Διαφυλικές σχέσεις - ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο 

3. Σκέφτομαι και Δημιουργώ –Εφαρμοσμένη Δημιουργικότητα στην 

τάξη 

4.  Ταξίδι στο χρόνο μέσα από το παιχνίδι 

5. Φωτογραφήματα (Εκφράζομαι με τις εικόνες) 

6. Πρωινό στη βιβλιοθήκη 

7.  Ταξίδια φαντασίας και γνώσης με ένα βιβλίο 

8. Τα βιβλία μου … οι φίλοι μου 

9.  Τρέφομαι σωστά …. μεγαλώνω σωστά ….(Διατροφή και Υγεία) 

10. Προσοχή και ασφάλεια στο δρόμο ! 

11. Οι κύκλοι της ζωής της φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος 

12.Προβληματίζομαι - Σκέφτομαι – Ενεργώ  (εκπαιδευτική ρομποτική 

για μικρούς μαθητές) 

13. Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Ρομποτικής για Παιδιά. 

14. Το διαδίκτυο και εγώ. Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο 

Internet σαν εργαλείο μάθησης με ασφάλεια. 
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Expressing and managing emotions 

















the fairytale as inspiration 







using digital technologies 











Design, construction and programming robots 







discover sounds 





work outside the classroom and study the 
natural environment 











discover science 







we like  sports 







 Εργασίες εκπαιδευτικών του σχολείου 

έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και 

ελληνικά συνέδρια και περιοδικά με 

βάση εκπαιδευτικές εφαρμογές που 

έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο μας 

 



Συμμετοχή στο  Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα Πρωτοπόρων 

Σχολείων της Microsoft. 

 Διάκριση των σχολείων ως  

Microsoft Pathfinder School 



 Βελτίωση της αυτοεκτίμησης 

 Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους 

 Συνεργασία με πρωτοπόρα σχολεία από 
όλο τον κόσμο 

 Συμμετοχή σε διεθνή εκπαιδευτικά 
φόρουμ 

 Βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην 
κοινωνία 

 Ηθική Ικανοποίηση 

 Περισσότερη δουλειά 





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


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


http://olympicvillageschools.blogspot.gr/ 

http://olympicvillageschools.blogspot.gr/




https://dimolymp.sharepoint.com/SitePages/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE.aspx


https://dimolymp.sharepoint.com/SitePages/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE.aspx


Για οτιδήποτε θελήσετε είμαστε στη 

διάθεσή σας:                 26dim@ovs.gr    

29dim@ovs.gr  

http://1dim-olympic.att.sch.gr/ 
 

Εκ μέρους των εκπαιδευτικών του 

26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών σας 

ευχαριστούμε. 
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