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πρόλογοσ για την ςυμμετοχή ςτον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία   

 

 

Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων (.Γ.Κ) του 2ου Γυμναςίου Θλιοφπολθσ ξεκίνθςε τθν 

εκπόνθςθ του παρόντοσ τεφχουσ με ςτόχο τθν κατάρτιςθ προτάςεων για τθν ολοκλιρωςθ των 

κτθριακϊν παρεμβάςεων, πρωτοβουλία που είχε ιδθ ξεκινιςει από τθν περςινι χρονιά με τθ 

ςφνταξθ τθσ Αϋ φάςθσ τθσ μελζτθσ και τθν υλοποίθςι τθσ. Ο αρχικόσ μασ ςτόχοσ λοιπόν ιταν 

να ςυνταχκεί αυτι τθ χρονιά θ Βϋ φάςθ τθσ μελζτθσ και, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

ακολουκιςαμε πζρςι, να τεκεί ςε διαβοφλευςθ προκειμζνου να οριςτικοποιθκεί και να 

κατατεκεί ςτο Διμο Θλιοφπολθσ για τθν υλοποίθςι τθσ.  

το διάςτθμα τθσ «κυοφορίασ» του τεφχουσ αυτοφ, το οποίο ςυνζπεςε χρονικά με τον 

Εκνικό Διάλογο για τθν Παιδεία, και κακϊσ οι προβλθματιςμοί μασ οδθγοφςαν ςε ζνα 

ευρφτερο αντικείμενο μελζτθσ, ςυνειδθτοποιιςαμε ότι αναηθτοφςαμε ςτθν ουςία ζνα ιςχυρό 

πλαίςιο που να «αγκαλιάηει» τισ προτάςεισ μασ και να ανταποκρίνεται ςτο όραμα για ΣΟ 

ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤ ΘΕΛΟΤΜΕ. Θ αναηιτθςθ αυτι μασ οδιγθςε ςτο ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ γιατί τόςο οι 

αρχζσ του, όςο και ο ςχεδιαςμόσ του απαντοφν ςτθν ολιςτικι προςζγγιςθ που επιηθτοφςαμε. 

Άρα λακωνικά, θ τοποκζτθςθ μασ ςτον Εκνικό Διάλογο για τθν Παιδεία κα μποροφςε να 

ιταν: Εφαρμόςτε το Αειφόρο Σχολείο παντοφ! Και ακόμα περιςςότερο διευρφνετζ το. 

θμειϊνουμε ότι οι απόψεισ που παρουςιάηονται ςτο τεφχοσ, δεν κεωροφνται πλζον 

ιδιαίτερα καινοτόμεσ αλλά - το πιο ςθμαντικό - τυγχάνουν αποδοχισ από τθν μεγάλθ 

πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν τουλάχιςτον ςε κεωρθτικό επίπεδο. Δθλαδι, ο .Γ.Κ, 

κατακζτοντασ τθν πρόταςθ εςωτερικισ διαβοφλευςθσ γνωρίηει από τισ ςυνεργαςίεσ με τθ 

Δ/νςθ και ςφλλογο Διδαςκόντων ότι κατϋ αρχάσ κινείται ςε ζνα πλαίςιο κοινϊν αντιλιψεων, 

τισ οποίεσ κωδικοποιεί, αναλαμβάνοντασ τον ςυντονιςμό και τθν επιμζλεια του τελικοφ 

παραδοτζου. Παράλλθλα όμωσ αναδεικνφεται και το πρϊτο ερϊτθμα: “Aν όλοι ι οι πολλοί 

ςυμφωνοφν γιατί τα ςχολεία μασ απζχουν από τον ςτόχο?”.  

 Θ ζλλειψθ μζςων, υποδομϊν, οικονομικισ υποςτιριξθσ ακόμα και μικρισ κλίμακασ 

παρεμβάςεων, θ «γραφειοκρατία» είναι ςαφζςτατα βαςικοί αναςταλτικοί παράγοντεσ, και το 

μεγαλφτερο μζροσ του τεφχουσ αυτοφ το αναδεικνφει και προτείνει με ςφνεςθ μζτρα 

αντιμετϊπιςθσ. 

 

Όμωσ πζρα από τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικόσ είναι αυτόσ που κάνει τθν διαφορά. Είναι 

μζςα από τον εκπαιδευτικό που οι μακθτζσ αναγνωρίηουν το ςχολείο. Είναι θ  αγάπθ για τθ 

δουλειά του και για τουσ μακθτζσ του που αναιροφν τθ ρουτίνα, που κάνουν τον καταρτιςμζνο 

επιςτιμονα «δάςκαλο» που περνά γνϊςθ και μπολιάηει τουσ μακθτζσ του. 

Παράλλθλα με το γνωςτικό αντικείμενο ο «δάςκαλοσ» περνά μθνφματα και αξίεσ. Μετά 

τθν οικογζνεια, θ εκπαιδευτικι κοινότθτα είναι ο πλζον ςθμαντικόσ παράγοντασ διαμόρφωςθσ 

τθσ προςωπικότθτασ των πολιτϊν του αφριο. Πζρα από τα μακιματα, το εκάςτοτε ςφςτθμα 

παιδείασ διαμορφϊνει αξίεσ. Αν παλιά μζναμε ςτθν Πεικαρχία, τθν Πατρίδα, τθ Θρθςκεία και 

τθν αποςτικιςθ «αδιαμφιςβιτθτων γνϊςεων», τϊρα ο εκπαιδευτικόσ καλείται να εμφυςιςει 

ςυλλογικότθτα, ςυνεργατικότθτα, φανταςία, ευρθματικότθτα, κρίςθ, κοινωνικι αλλθλεγγφθ 

περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ, δθμοκρατικά ιδεϊδθ. 

Ωσ γονείσ οφείλουμε να παραδεχκοφμε ότι δεν κα γίνουμε τζλειοι γονείσ γιατί απλά δεν 

είμαςτε τζλειοι άνκρωποι. Και για τουσ «δαςκάλουσ» το ίδιο ιςχφει. Όμωσ λικαράκι λικαράκι, 

βιμα βιμα, μποροφμε να γίνουμε καλφτεροι και για μασ και για τα παιδιά μασ.  

Από τισ λζξεισ καμιά φορά χάνεται το νόθμα. Θ ςυνεργαςία, θ ςυλλογικότθτα, θ 

δθμιουργικότθτα κρφβουν τθν αγάπθ, το μεράκι, τθν παρζα. Σο ςχολείο που κζλουμε είναι το 

ςχολείο που όταν το αφιςουμε, μασ αφινει μια ευχάριςτθ ανάμνθςθ αλλά χωρίσ τθν δεφτερθ 

ςκζψθ ότι όταν ιμαςταν εκεί δεν το απολαφςαμε. Και αυτό αφορά όλουσ μασ, μακθτζσ, γονείσ 

και δαςκάλουσ. 
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κζψεισ – Προτάςεισ για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία (1)  

Γενικά  

1.1 Σο ΓΤΜΝΑΙΟ αποτελεί μία ιδιαίτερθ εκπαιδευτικι βακμίδα όπου τα παιδιά δεν είναι 

πια παιδιά και δεν ζχουν ακόμθ μπει ςτισ «ςυμπλθγάδεσ» των ειςαγωγικϊν τθσ 

τριτοβάκμιασ, το Λφκειο. Από αυτιν τθν πλευρά αποτελεί άμεςο πεδίο εφαρμογισ νζων 

πρακτικϊν με ςχετικά μικρζσ δεςμεφςεισ.  

1.2 Σο ΤΓΧΡΟΝΟ χολείο πρζπει να είναι ψθφιακό, βιοκλιματικό, αειφορικό, ευχάριςτο 

ςχολείο για τουσ μακθτζσ αλλά και τουσ εκπαιδευτικοφσ, ζνα ςχολείο με εγκαταςτάςεισ 

πολφ-λειτουργικζσ, ανοιχτό ςτθν γειτονιά, ανοιχτό ςτθν κοινωνία. 

1.3 Θ λογικι του Αειφόρου χολείου αποτελεί ζνα πλαίςιο ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, μία 

ολιςτικι προςζγγιςθ που δφναται να λειτουργιςει ωσ δομικό πλαίςιο πάνω ςτο οποίο 

μποροφν να εντάςςονται ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ, ενζργειεσ και εφαρμογζσ ιδιαίτερα  

ςτο ίδια τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία επθρεάηοντασ ακόμθ και τθν διδακτζα φλθ και 

κυρίωσ τον τρόπο που αυτι διδάςκεται.  

 

2 Για το χωροταξικό πλαίςιο κατανομισ μακθτϊν 

2.1 Βριςκόμαςτε ςε μία εποχι όπου οι μεγάλεσ ανάγκεσ ςε νζα ςχολεία ζχουν καλυφκεί και 

ςυγχρόνωσ οι δθμογραφικζσ τάςεισ οδθγοφν ςε μικρότερο μακθτικό πλθκυςμό. Αυτό 

επθρεάηει τθν λογικι των επενδφςεων ςτα ςχολεία, επθρεάηει τον κακοριςμό των ορίων 

των γεωγραφικϊν ενοτιτων κατανομισ μακθτϊν αλλά και τον επαναπροςδιοριςμό τθσ 

χωρθτικότθτασ τουσ.  

2.2 ε κάκε περίπτωςθ το ςχολείο ιδιαίτερα μζχρι το Γυμνάςιο αποτελεί μία κοινωφελι 

λειτουργία που ςε αςτικό περιβάλλον πρζπει να είναι προςβάςιμθ πεηι, και είναι ζνα 

από τα πλζον ςθμαντικά πεδία διαμόρφωςθσ κοινωνικϊν ςχζςεων – φιλίασ.   

2.3 Είναι ςκόπιμο να διαμορφωκεί αντικειμενικι μεκοδολογία προςδιοριςμοφ των 

γεωγραφικϊν ορίων βάςει των χαρακτθριςτικϊν -  «ταυτότθτασ» τθσ ςχολικισ μονάδασ 

(βλζπε και ) και τα χωρικά – δθμογραφικά διακζςιμα ςτοιχεία. Με βαρφτθτα ςτουσ 

μακθτικοφσ πλθκυςμοφσ τθσ προθγοφμενθσ βακμίδασ (δθμοτικό για τα γυμνάςια) είναι 

ςχετικά εφκολο να υλοποιείται ζνασ μεςοπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ με κετικό αποτζλεςμα 

ςτθν ςυνολικι οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ.  

 

2.4 Είναι ενδιαφζρον να λθφκεί υπόψθ (βλζπε αξιολόγθςθ) ότι θ φιμθ του «καλοφ 

ςχολείου» είναι αυτι που ωκεί τουσ γονείσ να επιδιϊκουν με ιδιόμορφα μζςα να 

εγγράψουν τα παιδία τουσ ςε αυτό,  «διαλζγοντασ» ουςιαςτικά ςχολείο.  

 

3 Για τθν κτιριακι υποδομι 

3.1 Παρατθροφμε ότι πολλά ςχολεία παρουςιάηουν εικόνα που αντίκετα από τουσ ςτόχουσ 

που κζτουμε, είναι εξωτερικά υποβακμιςμζνα, ςε κακι κατάςταςθ, ςυχνά μόνο όχι από 

το ζτοσ καταςκευισ τουσ ι τα κφρια ςτοιχεία τουσ αλλά ιδιαίτερα παραμελθμζνα. 

υνιςτοφν ζνα ιδιαίτερα αντι-παιδαγωγικό περιβάλλουν που προβάλλει αρνθτικζσ αξίεσ. 

To 2o Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ ανικε πζρςι ςε αυτιν τθν κατθγορία και προςπακοφμε να 

το αλλάξουμε. (βλζπε δράςεισ 2015). 

3.2 Είναι αλικεια ότι το πζραςμα τθσ αρμοδιότθτασ ςτουσ Διμουσ χωρίσ επαρκι 

προετοιμαςία και πόρουσ, με λειτουργικά κονδφλια ςε ςυνεχι μείωςθ, ελλείψεισ ςε 

ανκρϊπινο δυναμικό και θ αφαίρεςθ των ςχολικϊν φυλάκων ςυνιςτοφν βαςικά ςτοιχεία 

τθσ κακισ ςυντιρθςθσ αλλά και τθσ μθ αναβάκμιςθσ των ςχολικϊν υποδομϊν. 

3.3 Δεδομζνου ότι δεν απαιτοφνται πλζον ςθμαντικζσ δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε νζα ςχολεία, 

το βάροσ πρζπει να δοκεί ςτθν ςυντιρθςθ, βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμό των 

υπαρχόντων ςχολικϊν εγκαταςτάςεων.  

3.4 Σο ςχολείο πρζπει να ςχεδιάηεται ϊςτε να αποτελεί ζνα «παραδειγματικό» περιβάλλον, 

να επιτρζπει καλζσ πρακτικζσ, να ςυγκροτεί ζνα παιδαγωγικό περιβάλλον που ωκεί τθν 

δθμιουργικι μάκθςθ θ ςυντιρθςθ του να κοςτίηει λιγότερο και οι εγκαταςτάςεισ του να 

ωφελοφν περιςςότερουσ. 

3.5 Είναι ςκόπιμο να δθμιουργθκεί μοντζλο καταγραφισ «Κτιριακισ ταυτότθτασ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ» ςτο οποίο να ςυμπλθρϊνονται τα ποςοτικά και ποιοτικά  

χαρακτθριςτικά του κτιρίου,  του αφλειου χϊρου και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ. Θ 

κτιριακι ταυτότθτα κα πρζπει να ςυνοδεφεται αντίςτοιχα από ςτοιχεία εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ, οργανικζσ κζςεισ κ.λ.π.   
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κζψεισ – Προτάςεισ για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία (2)  

 

3.6 Θ «Σαυτότθτα χολικισ Μονάδασ» είναι προαπαιτοφμενο τθσ  προτεινόμενθσ 

μεκοδολογίασ χωροταξικισ κατανομισ μακθτϊν (κεφάλαιο 2). Αποτελεί βάςθ 

προγραμματιςμοφ για ζνα ςφνολο ενεργειϊν του Δθμοςίου, μεταξφ των οποίων είναι θ 

αντικειμενικι κατανομι των κονδυλίων ανακαίνιςθσ ϊςτε αυτζσ να μθν εδράηονται ςε 

κινιςεισ ομάδων πίεςθσ αλλά με βάςθ τα ίςα δικαιϊματα των μακθτϊν ςε ζνα ποιοτικό 

περιβάλλον. 

3.7 Κφριεσ - βοθκθτικζσ αίκουςεσ - γραφειακοί χϊροι, κοινόχρθςτοι εςωτερικοί χϊροι, όψθ 

κτιρίου και αφλειοσ χϊροσ ςυνιςτοφν τισ κφριεσ ενότθτεσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ.  

3.8 ε ζνα ςφγχρονο ςχολείο και ςτθν προςπάκεια αναβάκμιςθσ είναι ςθμαντικό αφενόσ να 

διατυπωκοφν ανά χϊρο οι ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ – ςτόχοι και αφετζρου να 

εντοπιςκοφν οι αςυμβατότθτεσ και να προκφπτει ζνασ προγραμματιςμόσ αναβάκμιςθσ, θ 

καταλλθλότθτα και θ ιδεατι χωρθτικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

3.9 Οι κοινόχρθςτοι χϊροι και ο εςωτερικόσ διάκοςμοσ τουσ ςυνιςτοφν ζνα ςχετικά εφκολο 

πεδίο παρεμβάςεων με ςυμμετοχι τθσ μακθτικισ κοινότθτασ ϊςτε το ςχολείο να 

οικειοποιείται από τα παιδιά, να ςυμμετζχουν ςτθν δθμιουργία ενόσ ευχάριςτου 

περιβάλλοντοσ ςε ςυνεργαςία με τουσ κακθγθτζσ, βάςει κεματικϊν ενοτιτων, 

παιδαγωγικϊν πεδίων, τοιχογραφιϊν, ςτοιχείων προςανατολιςμοφ, ταυτότθτασ 

αικουςϊν, διαμόρφωςθ κακιςτικϊν, χϊρων ανάγνωςθσ κλπ.  

3.10 Κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία ειδικϊν προγραμμάτων υποςτιριξθσ ολοκλθρωμζνων 

δράςεων, όπου οι ςχολικζσ μονάδεσ κα κατακζτουν προτάςεισ διαμόρφωςθσ. Οι 

προτάςεισ κα πρζπει να διζπονται από το πνεφμα ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν, να 

κακορίηουν τα πεδία παρζμβαςθσ, το κζμα και τουσ ςτόχουσ. Είναι ςκόπιμο το 

Τπουργείο να διαμορφϊςει το πλαίςιο και τθν υποςτιριξι του από τθν ιςτοςελίδα του: 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγχειρίδια (π.χ. προδιαγραφζσ για ςιμανςθ -  ταυτότθτα 

αικουςϊν / πινακίδεσ κατεφκυνςθσ, κλπ ) με διακζςιμο υλικό (αφίςεσ, ςτοιχεία 

προςανατολιςμοφ, κεματικζσ ενότθτεσ, κλπ ). 

 

 

3.11 Οι όψεισ των ςχολικϊν κτιρίων αποτελοφν επίςθσ πεδίο αιςκθτικισ ανανζωςθσ αλλά και 

παρεμβάςεων βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ. Θ εξάπλωςθ των graffiti ζχει αποδείξει ότι 

αποτελεί εναλλακτικι μζκοδο αντιμετϊπιςθσ των tags που πλθμμυρίηουν τισ όψεισ των 

ςχολείων. Πολιτιςτικά – εικαςτικά προγράμματα είναι κετικό μζτρο που πρζπει να 

υποςτθρίηεται. Ομοίωσ με τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ηθτείται να αντιμετωπίηεται ο 

χϊροσ ενιαία, τα παιδιά να ειςάγονται ςε ζννοιεσ ςχεδιαςμοφ του χϊρου, να 

παρουςιάηουν τισ προτάςεισ τουσ, τα εικαςτικά αποτυπϊματα να τυχαίνουν αποδοχισ 

από τθν μακθτικι κοινότθτα. 

3.12 Ο αφλειοσ χϊροσ των ςχολικϊν μονάδων αποτελεί επίςθσ αντικείμενο παρεμβάςεων με 

ςτόχο να αποτελεί πεδίο πολλαπλϊν δραςτθριοτιτων (ακλθτικϊν, περιβαλλοντικϊν, 

πραςίνου). Ο χϊροσ αυτόσ εφόςον υποςτθρίηεται με μζτρα φφλαξθσ (όπωσ οι ςχολικοί 

φφλακεσ) επιτρζπει το «άνοιγμα» ςτθ γειτονιά επιτρζποντασ κατϋ αρχάσ ςτα ίδια τα 

παιδιά να ςυνευρίςκονται και να ακλοφνται τισ απογευματινζσ ϊρεσ. 

3.13 Αίκουςεσ ςυγκεντρϊςεων: Ηθτείται θ εξζταςθ των δυνατοτιτων του κτιρίου ϊςτε να 

διακζτει αίκουςα που εάν είναι δυνατόν να μπορεί να ςυγκεντρϊςει το ςφνολο των 

μακθτϊν, να διακζτει τα μζςα και τθν υποδομι για προβολζσ και παραςτάςεισ. Οι 

αίκουςεσ αυτζσ ςυνιςτοφν και δθμοτικι υποδομι. 

3.14 τθν ςυνζχεια του τεφχουσ παρουςιάηονται παρεμβάςεισ που ζχουν υλοποιθκεί ςτο 2ο 

Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ, άλλεσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ι προτείνονται προσ άμεςθ 

υλοποίθςθ. Επίςθσ παρουςιάηονται προτάςεισ που μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 

μεγαλόπνοεσ ςε αντίκεςθ με τα μζτρα άμεςθσ υλοποίθςθσ που χαρακτθρίηονται από τον 

ςταδιακό προγραμματιςμό και τθν αναηιτθςθ του βζλτιςτου αποτελζςματοσ με ςυνετό 

κόςτοσ. τα πλαίςια του Εκνικοφ Διαλόγου για τθν Παιδεία κρίνουμε ότι τζτοιεσ 

προτάςεισ, προϊόν εκελοντιςμοφ και εντζλει ςυνεργαςίασ του ςυνόλου τθσ χολικισ 

Κοινότθτασ, που πατάνε ςτθν πραγματικότθτα του ςιμερα, βλζπουν με ανοιχτό μάτι το 

αφριο, κζτουν ζνα ηιτθμα το πϊσ μζςα από το υφιςτάμενο πλαίςιο μποροφν να φτάνουν 

ςτθν υλοποίθςθ.  
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4 Τλικοτεχνικι υποδομι και το ψθφιακό ςχολείο 

4.1 Ο ψθφιακόσ κόςμοσ, οι εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ, το internet, ζχουν δθμιουργιςει νζα 

παιδαγωγικά εργαλεία και προοπτικζσ. Οι μακθτζσ ζχουν μία ιδιαίτερθ δυνατότθτα 

προςαρμογισ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και θ μάκθςθ μζςα από τα νζα ψθφιακά εργαλεία 

ςυνιςτά κίνθτρο γι’ αυτοφσ.  

4.2 Ο ιςτότοποσ του ςχολείου κα πρζπει να αντανακλά το ςφνολο τθσ λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ, και να εξελιχκεί ςε κφριο και ευζλικτο εργαλείο ενθμζρωςθσ μακθτϊν και 

γονζων. Αποφάςεισ, ωρολόγιο πρόγραμμα, ϊρεσ ςυνάντθςθσ γονζων – κακθγθτϊν, 

ενθμζρωςθ και δθλϊςεισ ςυμμετοχισ για ςχολικζσ εκδρομζσ / εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

πολιτιςτικά και άλλα προγράμματα, είναι μζροσ των δράςεων που κα ζπρεπε να βρίςκει 

ο χριςτθσ ςτον ιςτότοπο του ςχολείου. 

4.3 Θζμα ςυηιτθςθσ είναι θ τιρθςθ υποχρεωτικϊν πεδίων όπου θ απόφαςθ λαμβάνει κφροσ 

από τθν ανάρτθςθ ςτον ιςτότοπο, ςτα πλαίςια τθσ διαφγειασ και δθμοςιοποίθςθσ των 

δθμόςιων εγγράφων. Σο μζτρο αυτό ενιςχφει τθν τιρθςθ του προγραμματιςμοφ, 

αντιλαμβανόμαςτε ότι επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν από όλουσ και 

μπορεί να αποτελζςει ζνα από τα πεδία αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

4.4 Σο ψθφιακό ςχολείο δεν πρζπει να αποκλείςει μακθτζσ και οικογζνειεσ που δεν ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα αντίςτοιχα μζςα. Θ υλοποίθςθ των μζτρων προχποκζτει είτε 

εναλλακτικοφσ (παραδοςιακζσ παράλλθλεσ εναλλακτικζσ) είτε καλφτερα τθν 

υποβοικθςθ αυτϊν που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε υπολογιςτζσ και διαδίκτυο. 

4.5 Σο κοινωνικό ςχολείο, οφείλει με κάκε διακριτικότθτα να εντοπίηει και να βοθκά 

ευαίςκθτεσ και αδφναμεσ οικονομικά οικογζνειεσ. Οι αίκουςεσ βιβλιοκικθσ, ι 

υπολογιςτϊν ι άλλοσ κατά ςχολείο χϊροσ μποροφν να παραμζνουν ανοιχτζσ ϊςτε να 

χρθςιμοποιοφνται κατά προτεραιότθτα από τα παιδιά αυτά και ςε αυτό δφναται να 

ηθτείται θ ςυνδρομι των υλλόγων Γονζων. Είναι ςαφζσ ότι θ διάκεςθ ςτα παιδιά των 

απαραίτθτων ςυςκευϊν και τθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο κα ιταν θ βζλτιςτθ λφςθ. 

4.6 Μεγάλοσ αρικμόσ ςχολείων (και το 2ο Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ) διακζτουν ακόμθ πίνακεσ 

κιμωλίασ και είναι ελάχιςτεσ οι αίκουςεσ που διακζτουν ψθφιακοφσ προβολείσ 

απαραίτθτο εργαλείο για τθν ειςαγωγι ςτθν ψθφιακι πλθροφορία. Επίςθσ οι αίκουςεσ 

δεν διακζτουν υποδομι για πρόςβαςθ ςτο δίκτυο οπότε βρίςκονται τεχνικά πολφ πίςω 

όςον αφορά τθν ζνταξι τουσ ςτον νζο ψθφιακό κόςμο.  

 

5 Ο προγραμματιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ 

5.1 Παρατθρείται μία ςθμαντικι κακυςτζρθςθ ςτθν ομαλοποίθςθ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ τουσ πρϊτουσ 3 μινεσ του ςχολικοφ ζτουσ, που κατά κφριο λόγο 

ςχετίηεται από τθν κακυςτερθμζνθ ζνταξθ κακθγθτϊν ςτθν ςχολικι μονάδα. Αυτό ζχει 

άμεςεσ επιπτϊςεισ ςε επαναλαμβανόμενεσ τροποποιιςεισ του ςχολικοφ προγράμματοσ 

που κουράηουν τόςο τουσ κακθγθτζσ όςο και τουσ μακθτζσ και λειτουργοφν εντελϊσ 

αναςταλτικά ςτθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Εν κατακλείδι όλα όςα υποχρεωτικά 

καλοφνται κακθγθτζσ και μακθτζσ να υλοποιιςουν και να ολοκλθρϊςουν κατά τθ 

διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, ςτριμϊχνονται αςφυκτικά και αναποτελεςματικά ςε 

λιγότερο από 4 μινεσ. 

5.2 Μζτρα που ιδθ προτάκθκαν ( όπωσ 2.3. Χωροταξικι κατανομι μακθτϊν, 3.6 «Σαυτότθτα 

χολικισ Μονάδασ» μειϊνουν τισ πικανότθτεσ διαφοροποίθςθσ του αρικμοφ μακθτϊν 

ςε κάκε νζα ςχολικι χρονιά και κζτουν τισ βάςεισ για ζνα βζλτιςτο προγραμματιςμό.  

5.3 ε κάκε περίπτωςθ, ζνασ ουςιϊδθσ προγραμματιςμόσ είναι εφικτό να γίνεται από τθν 

προθγοφμενθ χρονιά που κα λειτουργεί ωσ πλαίςιο και κα επιδζχεται τροποποιιςεων 

ϊςτε το ςχολείο να είναι προετοιμαςμζνο για τθν λειτουργία του πρϊτου τριμινου. 

5.4 τον προγραμματιςμό μποροφν να εντάςςονται: θ πρϊτθ ενθμζρωςθ ςτουσ γονείσ, οι 

ςχολικζσ εκδρομζσ και οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ (πλαίςιο και ςτόχοι), τα εγκεκριμζνα 

Προγράμματα του Τπουργείου Παιδείασ ι άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και 

ςυνεργαςίεσ, θ κατανομι αρμοδιοτιτων κ.α.  

 

6 Θ εκπαιδευτικι κοινότθτα 

6.1 Θ αφξθςθ του ποςοςτοφ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτο ςχολείο με οργανικζσ 

κζςεισ είναι προαπαιτοφμενο τθσ καλισ λειτουργίασ των ςχολείων. Ο εκπαιδευτικόσ 

αποδίδει καλφτερα όταν οργανϊνει το χρόνο του ςε ζνα ςτακερό περιβάλλον και ακόμθ 

περιςςότερο όταν δεν είναι αναγκαςμζνοσ να μοιράηει τον χρόνο του ςε δφο ι ακόμθ και 

τρία ςχολεία όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα.  
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6.2 Σα περιςςότερα δθμόςια ςχολεία ςτελεχϊνονται αποκλειςτικά από εκπαιδευτικοφσ 

χωρίσ πρόςκετο υποςτθρικτικό προςωπικό. Οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να ςθκϊνουν το 

τθλζφωνο, να βγάηουν φωτοτυπίεσ, να ςυμπλθρϊνουν τα όποια ζγγραφα, ακόμθ και να 

ςυντθροφν το ςχολείο μαςτορεφοντασ και βάφοντασ τουλάχιςτον τισ αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ. ε αντίκεςθ, τα ιδιωτικά ςχολεία υποςτθρίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ με 

γραμματειακό, τεχνικό, φυλακτικό προςωπικό, βιβλιοκθκονόμουσ, κλπ. Σα παραπάνω 

δεν ςυνιςτοφν πολυτζλεια αλλά αναγκαιότθτα προκειμζνου να εξαςφαλίηεται αφενόσ θ 

εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και αφετζρου να αξιοποιοφνται 

αποτελεςματικότερα οι εκπαιδευτικοί ςτα επιςτθμονικά και εκπαιδευτικά τουσ 

κακικοντα.  

6.3 Ζνα ςφγχρονο ςχολείο δθμιουργεί δυνατότθτεσ αλλά και απαιτιςεισ. Θ ανταπόκριςθ του 

ςχολείου ςτισ απαιτιςεισ αυτζσ δεν είναι εφικτι χωρίσ προςωπικό που κα αποφορτίηει 

τουσ κακθγθτζσ από κακικοντα που δφνανται να υλοποιοφνται από τρίτουσ ϊςτε να 

μποροφν να αφοςιωκοφν ςτο εκπαιδευτικό ζργο. Θυμίηουμε ότι θ ςωςτι διδαςκαλία 

ξεπερνά τθν υποχρζωςθ, το ςφγχρονο ςχολείο ηθτά φανταςία, αγάπθ και μεράκι.  

6.4 Οι φλλογοι Γονζων και Κθδεμόνων (κατά περίπτωςθ) μποροφν να ςυμβάλλουν 

ουςιαςτικά παρζχοντασ υποςτιριξθ ςε κακοριςμζνουσ τομείσ και αναλαμβάνοντασ 

επιμζρουσ πρωτοβουλίεσ.  

6.5 Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν οφείλει να λειτουργιςει ςε μία και μόνο κατεφκυνςθ, 

δθλαδι τθν αναβάκμιςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ και όχι τθσ αποπομπισ μζρουσ 

αυτοφ. Με βάςθ αυτό ωσ αρχι είναι απολφτωσ αναγκαία θ διαρκισ επιμόρφωςθ των 

κακθγθτϊν ςτα επιμζρουσ επιςτθμονικά αλλά και ςτα ςφγχρονα παιδαγωγικά πεδία.  

6.6 Όλοι γνωρίηουν ςε ζνα ςχολείο, μακθτζσ πρϊτα – πρϊτα, γονείσ που παραλαμβάνουν 

άμεςα τα ςυμβάντα και τθν διδακτικι ςυμπεριφορά των κακθγθτϊν από τα παιδιά τουσ 

αλλά και ο ςφλλογοσ κακθγθτϊν και θ Διεφκυνςθ του ςχολείο. Τφίςτανται εςτιαςμζνεσ 

περιπτϊςεισ κακθγθτϊν που χριηουν ενίςχυςθσ, επιμόρφωςθσ, ςτιριξθσ. Θ ςχολικι 

κοινότθτα γνωρίηει επίςθσ τισ ελάχιςτεσ ευτυχϊσ περιπτϊςεισ κακθγθτϊν που διατθροφν 

μία ςτάςθ ζξω από τα επιτρεπόμενα όρια. Είναι ηθτοφμενο και χριηει απάντθςθσ γιατί το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν αντιμετωπίηει άμεςα τισ γνωςτζσ αυτζσ περιπτϊςεισ και 

ςυνεχίηει να παραλαμβάνει μεν τισ καταγγελίεσ από τουσ γονείσ δθλϊνοντασ δε 

αδυναμία παρζμβαςθσ. 

6.7 Σο ςθμερινό ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων και διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ βαςίηεται 

ςτο φλλογο Διδαςκόντων και τθ Διεφκυνςθ του χολείου Με το νζο ςφςτθμα ανάδειξθσ 

κακθγθτϊν με ψθφοφορία ο ςφλλογοσ ζχει ζνα κακοριςτικό ρόλο. Ουςιαςτικά είναι ζνασ 

ςθμαντικά αυτοδιοικοφμενοσ οργανιςμόσ που προκαλεί ζκπλθξθ για τα ελλθνικά 

δεδομζνα. Είναι ςτθν ςωςτι κατεφκυνςθ. Παράλλθλα πρζπει να απορρίψει τα ςτοιχεία 

εκείνα που λειτουργοφν ςε μία κατεφκυνςθ άλλθ από τον κφριο ςτόχο που είναι θ 

αναβάκμιςθ και βελτίωςθ του παιδαγωγικοφ επιπζδου. 

6.8 Ωσ κζματα (ταμποφ) που χριηουν επίλυςθσ είναι, οι 30 ϊρεσ εβδομαδιαίασ απαςχόλθςθσ 

των εκπαιδευτικϊν, θ αναίρεςθ ενόσ εβδομαδιαίου προγράμματοσ που ςυμβάλει ςτθν 

μείωςθ των ωρϊν παραμονισ των κακθγθτϊν ςτο ςχολείο, θ ανάλθψθ – κατανομι 

αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν για τισ ςχολικζσ ανάγκεσ πζρα από τισ διδακτικζσ ϊρεσ με 

τρόπο όχι τυπικό αλλά ουςιαςτικό. Σο «ευχάριςτο ςχολείο» αφορά και το επίπεδο 

εργαςίασ των κακθγθτϊν, το πιςτεφουμε και το ευχόμαςτε. Ζνα ςχολείο που λειτουργεί 

ομαλά και με δθμιουργικζσ ςυνεργαςίεσ είναι ζνα ςχολείο, ζνα εργαςιακό περιβάλλον, 

με λιγότερα προβλιματα, λιγότερο άγχοσ και περιςςότερθ ικανοποίθςθ. 

6.9 Σο ςυνεργατικό περιβάλλον των κακθγθτϊν ςυνιςτά το κφριο κλειδί ςτθν επιτυχία ενόσ 

ςχολείου και είναι κφριοσ άξονασ του αειφόρου και του ςφγχρονου ςχολείου. Θ 

ςυηιτθςθ, ςυλλογικι και κατά μονάδεσ, ςυνιςτά το πρϊτο βιμα αναγνϊριςθσ 

προβλθμάτων και διαμόρφωςθσ του πλαιςίου επίλυςθσ τουσ. Για τθν επιτυχία του 

ςχολείου, οι κακθγθτζσ δεν πρζπει να αιςκάνονται οφτε μόνοι οφτε περαςτικοί. Πρζπει 

να νοιϊκουν μία ομάδα, πρζπει να ζχουν υποςτιριξθ ςτα προβλιματα τουσ, που είναι 

προβλιματα όλου του ςχολείου, υποςτιριξθ ςτισ καλζσ ιδζεσ που πρζπει επίςθσ να είναι 

όλου του ςχολείου. Θ διαμόρφωςθ ομάδων δεν μπορεί παρά να λειτουργεί ςτθν ςωςτι 

κατεφκυνςθ και επουδενεί ςτθν διαίρεςθ τθσ δυναμικοφ του ςχολείου και ςτθν 

δθμιουργία πρόςκετων προβλθμάτων. φλλογοσ και Διεφκυνςθ οφείλουν να 

αναγνωρίηουν αυτό το φαινόμενο ωσ βαςικό πρόβλθμα και να το επιλφουν. 
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6.10 Κρίςιμοσ παράγοντασ ςτθν επιτυχία ενόσ ςφγχρονου ςχολείου αποτελεί θ ςυνεργατικι 

και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ κάκε δράςθσ, είτε μζςα ςτα πλαίςια ενόσ μακιματοσ, 

είτε μζςα από πολιτιςτικά – περιβαλλοντικά– και άλλα κεματικά προγράμματα είτε ςτα 

πλαίςια μιασ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ι μιασ εκδρομισ, όπωσ εντζλει προβλζπεται από 

το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

6.11 Ειδικότερα για τισ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό το κζμα κάκε 

εκδρομισ και το πρόγραμμά τθσ, να ςυηθτιζται ζγκαιρα ϊςτε να επιτρζπει παράλλθλεσ 

ςυνεργατικζσ δράςεισ πριν και μετά. Θ ανακοίνωςθ των εκδρομϊν ςτισ αρχζσ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ προσ τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ είναι επίςθσ ςκόπιμθ κακϊσ 

αναδεικνφει τθν ςθμαςία τουσ, και ςυμβάλλει κετικά ςτθ ςωςτι προετοιμαςία τουσ. 

6.12 Σο πρόγραμμα του Γυμναςίου περιλαμβάνει και ζναν κφκλο μακθμάτων που κεωροφνται 

«δευτερεφοντα» όπωσ θ μουςικι, τα καλλιτεχνικά, θ γυμναςτικι ι ακόμθ και θ 

τεχνολογία. Διαπιςτϊνουμε ότι τα μακιματα αυτά, αν και είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά ςτθ 

ςωςτι και ολοκλθρωμζνθ διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν, είναι υποβακμιςμζνα ςτο 

ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ. Για τθν ανάδειξθ αυτϊν 

των μακθμάτων προτείνουμε πζρα από τθν φλθ του Τπουργείου, κάκε κακθγθτισ να 

προτείνει και να παρουςιάηει ςτουσ γονείσ και το φλλογο Διδαςκόντων ζνα παράλλθλο 

ςυμπλθρωματικό / ενιςχυτικό πρόγραμμα με τα ςτάδια, τισ προτεινόμενεσ δράςεισ και 

τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του. θμειϊνουμε, ότι ςτο ςφνολο των 3 ετϊν του 

Γυμναςίου μία ϊρα τθν εβδομάδα δθμιουργεί ζνα άκροιςμα περί τισ 100 ϊρεσ, δθλαδι 

ζνα λαμπρό πεδίο εφόςον αυτό αντιμετωπίηεται ολοκλθρωμζνα.  

6.13 Σο ςφςτθμα των ποινϊν – αποβολζσ, ιδιαίτερα οι επαναλαμβανόμενεσ ςτα ίδια άτομα, 

ςυνιςτοφν δείκτθ αποτυχίασ και όχι επιτυχίασ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Θ ςχολικι 

κοινότθτα όταν εςτιάηει και αντιμετωπίηει πολφπλευρα μακθτζσ ι ομάδεσ μακθτϊν που 

λειτουργοφν παραβατικά, αντιμετωπίηει μακροπρόκεςμα τα προβλιματα και 

επιτυγχάνει τθν ομαλοποίθςθ τθσ ςχολικισ ηωισ αλλά κυρίωσ τθν φπαρξθ ευκαιριϊν που 

πρζπει να ζχει κάκε μακθτισ αντί του ςτιγματιςμοφ του. Θ εμπειρία μασ ζδειξε ότι θ 

ςυνεργαςία μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, των ειδικϊν ςχολικϊν ςυμβοφλων και του ΓΚ 

αντιμετϊπιςε με αυξθμζνθ ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα αποβολϊν, επιτυχία ηθτιματα 

ςυμπεριφοράσ μακθτϊν που ςυνικωσ κλιμακϊνονται ςε επίπεδο ομάδασ. Οι δράςεισ 

αυτζσ πρζπει να ζχουν και εποπτεία και ςυνζχεια από χρονιά ςε χρονιά ϊςτε να φζρουν 

το καλφτερο αποτζλεςμα.  

6.14 Σο ςχολείο ζχει υποχρζωςθ να μεριμνά για τθν ψυχοςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ των 

μακθτϊν. Κατά ςυνζπεια, είναι απολφτωσ αναγκαία θ ςτελζχωςθ των ςχολείων από 

ψυχολόγουσ, οι οποίοι κα εντάςςονται οργανικά ςτο ςχολείο ζτςι ϊςτε να αξιοποιοφνται 

ουςιαςτικά. Οι μακθτζσ του Γυμναςίου ζχουν ανάγκθ να μιλιςουν για τα προβλιματα ι 

τισ δυςκολίεσ τουσ ςε ζναν εξειδικευμζνο επιςτιμονα μζςα ςτο ςχολείο, που δεν μπορεί 

να είναι οφτε ο Δ/ντθσ, οφτε κάποιοσ κακθγθτισ, οφτε ακόμα θ ςχολικι ςφμβουλοσ.  

 

7 Θ μακθτικι κοινότθτα 

7.1 Σο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ζχει αναγνωρίςει και κεςμοκετιςει τα ςυλλογικά 

όργανα τθσ μακθτικισ κοινότθτασ ςε επίπεδο τμιματοσ και μονάδασ.  

7.2 τα πρϊτα αυτά βιματα των μελλοντικϊν πολιτϊν, είναι κρίςιμο να υποβοθκοφνται από 

το ςφλλογο διδαςκόντων ωσ προσ τθν λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων (5μελϊν, 

15μελλοφσ) να αναδεικνφεται θ ςθμαςία τουσ και να προωκείται θ ενεργι 

αντιπροςωπευτικότθτα.  

7.3 Θ ανάδειξθ ενεργϊν πολιτϊν ςτα κοινά είναι κρίςιμοσ παράγοντασ ςτθν ομαλι 

λειτουργία του ςφγχρονου κράτουσ. Θ χϊρα μασ ςε ςχζςθ με άλλα κράτθ υςτερεί ςτον 

τομζα αυτό, με αποτζλεςμα να μειϊνεται ο ελεγκτικόσ αλλά και ο δθμιουργικόσ ρόλοσ 

τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν ςτα κοινά. Σο ςχολείο με απτά παραδείγματα οφείλει να 

ενιςχφςει αυτόν το ρόλο όχι ωσ μάκθμα αλλά ωσ πρακτικι μζςα ςτθν ίδια τθν ςχολικι 

κοινότθτα. Αυτό ςθμαίνει υλοποίθςθ δράςεων από μακθτζσ, διαδικαςίεσ που να 

αναδεικνφουν τθν αντιπροςωπευτικότθτα και τθν ςυμμετοχι όλων αντί τθσ δθμιουργίασ 

επιμζρουσ ομάδων που διαχειρίηονται με αποκλειςτικότθτα τα κοινά.  

7.4 Ο μακθτζσ είναι οι κφριοι χριςτεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και ωσ εκ τοφτου οι 

πρϊτοι αξιολογθτζσ του ςυςτιματοσ. Σο υπουργείο παιδείασ κα πρζπει να μεριμνιςει 

ϊςτε  να ειςαχκοφν πιλοτικά διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

(μακθμάτων και κακθγθτϊν) από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Πιςτεφουμε ότι οι μακθτζσ 

ου Γυμναςίου ζχουν και νου και κρίςθ.  
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8 Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 

8.1 Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων (ΓΚ) ωσ κεςμικό αλλά και ουςιαςτικό μζροσ τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςυμβάλλει ιδιαίτερα κετικά ςτθν ςχολικι ηωι όταν 

ενεργοποιείται είτε ωσ παρατθρθτισ, είτε αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ 

δραςτθριοτιτων, είτε καλφπτοντασ ελλείψεισ αρμοδιότθτασ τρίτων (ςυντιρθςθ και 

λειτουργία του ςχολείου). 

8.2 Είναι ςθμαντικό αφενόσ θ ςχολικι μονάδα να αναδεικνφει τθ ςθμαςία, να βοθκά και να 

ςυνεργάηεται με το ΓΚ, αφετζρου και το ίδιο το Τπουργείο Παιδείασ να αποδεχκεί 

ζμπρακτα τθ ςθμαςία που ζχει θ φπαρξθ και θ δράςθ του υλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων. 

8.3 Οι γονείσ και ο ςφλλογοσ τουσ ςυναντοφν τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα για ζνα ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα και επειδι ζχουν τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ μποροφν να 

υποςτθρίξουν τθν ςχολικι κοινότθτα. Είναι ςθμαντικό, γονείσ που κζλουν να 

ςυμμετάςχουν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ζνα περιβάλλον που κα αξιοποιιςει τθν 

προςφορά τουσ. Οι περιςςότεροι γονείσ αντιλαμβάνονται ότι ο ΓΚ ςυνιςτά όργανο 

άμεςθσ υποςτιριξθσ των παιδιϊν τουσ και ζτςι αποτελεί ςθμαντικό πεδίο ανάδειξθσ του 

εκελοντιςμοφ. 

8.4 Θ ενεργοποίθςθ των γονζων μειϊνεται ςυν τω χρόνω. Σο πζραςμα από το 

προςτατευμζνο περιβάλλον του Δθμοτικοφ ςτο νζο περιβάλλον του Γυμναςίου 

δθμιουργεί ζνα κρίςιμο διάςτθμα ςτθν άμεςθ αρχι τθσ Α’ Γυμναςίου όπου επιηθτοφν 

πλθροφορίεσ. Προτείνεται θ πρϊτθ ςυγκζντρωςθ γονζων να γίνεται τθν πρϊτθ ι το 

αργότερο τθν δεφτερθ βδομάδα του ςχολικοφ ζτουσ με οργανωμζνθ κεματολογία και 

ενεργι ςυμμετοχι – παρουςίαςθ του ΓΚ.  

8.5 Είναι κλιβερό αλλά αντιπροςωπεφει τθν πραγματικότθτα ότι ςτισ εκλογζσ των 

διοικθτικϊν ςυμβουλίων  των ςχολείων, το διακφβευμα δεν είναι το αποτζλεςμα των 

εκλογϊν αλλά αν κα προςζλκει ςτισ κάλπεσ ο αναγκαίοσ αρικμόσ γονζων προκειμζνου 

να καλυφκεί το απαραίτθτο ποςοςτό (1/3 των μακθτϊν ) ϊςτε ο φλλογοσ να 

αναγνωρίηεται κεςμικά και να μετζχει ςτα όργανα τθσ χολικισ Κοινότθτασ.  

8.6 Ζχουν υιοκετθκεί από τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων ςτο ςχολείο μασ οι κοινζσ 

ςυνεδρίεσ με το αντιπροςωπία του 15μελοφσ μακθτικοφ ςυμβοφλιου. Θεωροφμε ότι 

είναι κετικι πρακτικι ενθμνζρωςθσ, ςυνεργαςίασ, και αναγνϊριςθσ του ρόλου τουσ. 

8.7 Σο παρόν τεφχοσ και θ ςυμμετοχι ςτον Εκνικό Διάλογο για τθν Παιδεία, αποτελεί δείγμα 

ενόσ ενεργοφ υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, ςυμπυκνϊνει εμπειρίεσ και παρουςιάηει 

μζροσ των ενεργειϊν  – δράςεων που ζχουν αναλθφκεί και υλοποιθκεί από τον ΓΚ ςε 

ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ, τον φλλογο Διδαςκόντων, τα ςυλλογικά όργανα των 

Μακθτϊν και τον Διμο Θλιοφπολθσ.  

 

9 Σα ςχολικά μακιματα  

 

9.1 Σα ςχολικά μαθήματα λειτουργοφν κατά κφριο λόγο αυτόνομα, παρζχοντασ 

αποςπαςματικζσ γνϊςεισ απομνθμόνευςθσ, οι οποίεσ ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι 

δευτερεφουςεσ για τθν γενικι μόρφωςθ. Πρζπει να γίνει ςτόχοσ θ ΤΝΘΕΘ ςτθν 

διδακτικι διαδικαςία των διαφόρων επιςτθμονικϊν κλάδων και μακθμάτων, ϊςτε το 

κάκε μάκθμα να ςυμβάλλει ςτθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. Με τον 

τρόπο αυτό αυξάνεται θ ςυμβολι του κάκε μακιματοσ ςτθν ποιότθτα του ςυνολικοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν και από τθν άλλθ βελτιϊνεται το κάκε μάκθμα ξεχωριςτά. 

Αυτόματα δθμιουργείται θ ανάγκθ για πραγματικι ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν όλων 

των ειδικοτιτων.  

9.2 Ειδικότερα για τθν Γνϊςθ και τθν Αγωγι : Όλα τα μακιματα που ςχετίηονται με τθ γνϊςθ 

τθσ Γλϊςςασ κα πρζπει να ζχουν ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργικισ 

ςκζψθσ και ζκφραςθσ αλλά και κριτικισ. Θ Γλϊςςα δεν είναι απλι επικοινωνιακι 

ανάγκθ, αλλά ζνα οργανωμζνο και πολυεπίπεδο ςφςτθμα ςκζψθσ. 
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9.3 Σα Μαθηματικά ωσ γνωςτικό πεδίο κα πρζπει να διδάςκονται με ςτόχο τθν ανάπτυξθ 

τθσ μακθματικισ ςκζψθσ και ςε ςυνάρτθςθ με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ ϊςτε να μποροφν 

να εμπνεφςουν ςε μεγαλφτερο εφροσ. Είναι αναγκαίο για τθ διδαςκαλία τουσ να 

χρθςιμοποιοφνται τα απαιτοφμενα εποπτικά μζςα αλλά κυρίωσ πρακτικζσ αςκιςεισ ςε 

χϊρουσ όπου διαπιςτϊνεται κακαρά θ ςχζςθ των μακθματικϊν με τισ ανάγκεσ των 

ανκρϊπων. υμπλθρωματικά είναι ςκόπιμο να παρζχονται γνϊςεισ για το πϊσ 

γεννικθκαν επιςτιμεσ όπωσ τα Μακθματικά, θ φυςικι, θ γεωγραφία ζτςι ϊςτε να 

γίνεται αντιλθπτι θ «κοινωνικι διάςταςι τουσ». 

9.4 Γνϊςη τησ Φφςησ. Μζςα από τθν ςχολικι διδακτικι διαδικαςία, επιδιϊκεται να 

κατανοθκεί από τουσ μακθτζσ ότι ο άνκρωποσ είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ φφςθσ, 

ηει και δρα ωσ μζροσ τθσ Θ μελζτθ περιβάλλοντοσ, θ γεωγραφία /γεωλογία / τοπικι 

ιςτορία, θ αςτρονομία, κλπ είναι τομείσ που πρζπει να αναδειχκοφν. 

9.5 Σα μαθήματα ξζνων γλωςςϊν είναι γνωςτό ότι δεν επιτυγχάνουν τθν εκμάκυνςθ τθσ 

γλϊςςασ που ςτθρίηεται τελικά ςτο φροντιςτιριο και τα ιδιαίτερα. Χρειάηονται 

μικρότερα τμιματα, αναβάκμιςθ του βιβλίου, απαραίτθτθ θ χριςθ οπτικοακουςτικοφ 

υλικοφ αλλά και θ ςφνδεςθ τθσ γλϊςςασ με τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ. 

9.6 Αιςθητική Αγωγή και Σζχνεσ. Οργανωμζνθ επζκταςθ των ελάχιςτα ςιμερα 

καλλιτεχνικϊν μακθμάτων. Με τθ διδαςκαλία, τθν παρακολοφκθςθ και πάνω από όλα τθ 

δθμιουργία περιςςότερων καλλιτεχνικϊν μορφϊν ζκφραςθσ (κζατρο, χορόσ, μουςικι, 

κινθματογράφοσ, φωτογραφία, ηωγραφικι, γλυπτικι, αξιοποίθςθ τθσ λογοτεχνίασ, κλπ) 

εξαςφαλίηεται θ ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ των μακθτϊν. Ηθτείται για το Γυμνάςιο ζνα 

ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα για τα τρία ζτθ που να περιλαμβάνει ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

παράλλθλα με τθν κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ και τθσ πολυμορφίασ των τεχνϊν.  Θ επαφι 

και θ εναςχόλθςθ των νζων με τισ τζχνεσ ςυντελείται με τθ ηωντανι παρακολοφκθςθ 

καλλιτεχνικϊν παραςτάςεων, τθν προβολι τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ του ςχολείου, 

τθ διοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ, κλπ. 

9.7 Φυςική Αγωγή. Είναι ςθμαντικό ςτα πλαίςια του μακιματοσ να ενκαρρφνονται όλοι οι 

μακθτζσ να ςυμμετζχουν και εντόσ και εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου. Για τον λόγο αυτό 

είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που να εξυπθρετοφν τουσ 

μακθτζσ του ςχολείου. Ακλθτικζσ ςυναντιςεισ με άλλα ςχολεία είναι ςκόπιμο να 

εντάςςονται ςτο ςχολικό πρόγραμμα.  

9.8 εξουαλική Διαπαιδαγϊγηςη. Είναι ςκόπιμο το ςχολείο όχι απλά να παρακολουκεί τθν 

εφθβεία αλλά να εντάξει μζςα ςτο ςχολικό πρόγραμμα ςτακερζσ δράςεισ για τθ 

ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ ζτςι να βοθκά τουσ μακθτζσ να βιϊςουν λιγότερο επϊδυνα 

τθν εφθβεία και τθν μετάβαςθ ςτθν ενθλικίωςθ. 

 

10 Εξετάςεισ – αξιολογικό ςφςτθμα – ομαδοςυνεργατικό πνεφμα 

10.1 Θα πρζπει να επανεκτιμθκεί το αξιολογικό ςφςτθμα που ςτθρίηεται μόνο ςτουσ 

βακμοφσ. Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ μπορεί να δϊςει απαντιςεισ ςτον κάκε μακθτι για 

το επίπεδο των γνϊςεων, των ικανοτιτων του, κλπ. πιο πειςτικζσ από ότι ζνασ αρικμόσ. 

Προτείνεται να ειςαχκεί πιλοτικά ςε κάποια μακιματα και ςφμφωνα με πρότυπα ζντυπα 

που ζχουν ιδθ υιοκετθκεί από κάποια ςχολεία (π.χ Πειραματικά).  

10.2 Σο υπάρχον ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των μακθτϊν ευνοεί τον ανταγωνιςμό και 

αναδεικνφει τθν επιδίωξθ του «βακμοφ» ωσ αυτοςκοποφ, δίνει αφορμι για «άςκθςθ 

εξουςίασ των κακθγθτϊν», «πιζςεισ και απειλζσ γονζων» και τελικά ςκοτϊνει τθν αγάπθ 

για τθ γνϊςθ. Απζναντι ςε αυτό το αξιολογικό ςφςτθμα που ςτθρίηεται κατεξοχιν ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ μονάδασ ζναντι του ςυνόλου, ςτα διαγωνίςματα τριμινου, τα τεςτάκια 

και ςτισ γραπτζσ απολυτιριεσ εξετάςεισ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν περιςςότερο οι 

ομαδικζσ γραπτζσ εργαςίεσ ι παρουςιάςεισ, τα ατομικά «κζματα» ανάλογα με τα 

ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ κάκε μακθτι.  

10.3 Δεν υπάρχει καλφτερθ μζκοδοσ για τθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ των νζων από τθ 

λειτουργία τθσ ομαδοποιθμζνθσ τάξθσ, που δίνει κίνθτρο, καλλιεργεί αρμονικά τθν 

προςωπικότθτα και ςυντελεί ςτο ξεπζραςμα των μακθςιακϊν υςτεριςεων. Ζτςι μπορεί 

να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα των «αδφνατων» μακθτϊν κ.λπ ςε ςυνκικεσ ευγενικισ 

άμιλλασ, αλλθλοβοικειασ και ςυνεργαςίασ.  



2Ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ: ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ Β’ΦΑΗ                        ΜΑΡΣΙΟ 2016 

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΧΝ 2ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ          ελ.: 8 

Ειςαγωγή,           ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ   

 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενικά: Σο 2ο Γυμνάςιο Ηλιοφπολθσ 

Σο 2ο Γυμνάςιο είναι ζνα ςφγχρονο, καινοφργιο ςχετικά ςχολείο με ενδιαφζρουςα 

αρχιτεκτονικι και λειτουργικι λογικι το οποίο βρίςκεται ςε ζνα ιδιαίτερα ευχάριςτο 

περιβάλλον ςτθν περιοχι τθσ Άνω Θλιοφπολθσ, ςτουσ πρόποδεσ του Τμθττοφ. Σόςο το ίδιο το 

κτιριο όςο και ο περιβάλλων χϊροσ του ςχεδιάςτθκαν ϊςτε να υπθρετοφν με τον καλφτερο 

δυνατό τρόπο τθν ςφγχρονθ εκπαιδευτικι λειτουργία. 

Θ ιδιαιτερότθτά του ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι: 

 Oι αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι κεματικζσ και επομζνωσ οι μακθτζσ μετακινοφνται ςε όλο 

το κτιριο και αλλάηουν τάξεισ για κάκε μάκθμα. 

 Κάκε μακθτισ διατθρεί ζναν φωριαμό (ντουλαπάκι) προκειμζνου να αποκθκεφει εκεί τα 

προςωπικά του πράγματα. 

 Τπάρχουν χϊροι – κακιςτικά που δίνουν τθ δυνατότθτα ςυνεφρεςθσ των μακθτϊν ςτα 

διαλείμματα.  

1.2 Από τθν απαξίωςθ ςε ζνα ςφγχρονο ςχολείο  

Tο ςχολικό περιβάλλον ςυνιςτά ιςχυρό κοινωνικό πρότυπο που επθρεάηει; άμεςα αλλά και 

μακροπρόκεςμα τθν διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν 

Αν και ςχετικά ςφγχρονο κτίριο (1985) το 2ο Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ, το 2015 παρουςίαηε 

εκτεταμζνθ εικόνα απαξίωςθσ που ζκετε ςθμαντικό ηιτθμα τάξθσ και εφρυκμθσ λειτουργίασ 

τθσ εκπαιδευτικι λειτουργίασ προκαλϊντασ άμεςθ ι ζμμεςθ ανάδραςθ – αντίδραςθ ςτα 

παιδιά.  

Δεν μποροφμε να απαιτοφμε από τα παιδιά να ςεβαςτοφν ζνα χϊρο που παραμελείται 

ςυςτθματικά, δεν μποροφμε να ηθτάμε από εφιβουσ που ηουν ςε ζνα κακοποιθμζνο 

περιβάλλον να αναπτφςςουν καλζσ πρακτικζσ. 

 

 

 

Θ πρόκλθςθ που τζκθκε για τθν ςχολικι χρονιά 2014 / 15 από τον φλλογο Γονζων και 

Κθδεμόνων ιταν ςτα πλαίςια μία ολοκλθρωμζνθσ νζασ εικόνασ του ςχολείου, να γίνει το 

πρϊτο και πολφ ςθμαντικό βιμα αναβάκμιςθσ του ςχολείου, να δοκεί το ςτίγμα.  

 

Δράςεισ 2014-2015: 

α) Καταγραφι – τεκμθρίωςθ προβλθμάτων β) Προγραμματιςμόσ γ) Μελζτθ παρεμβάςεων δ) 

υηιτθςθ διαβοφλευςθ ε) Τλοποίθςθ ςτ) Παρακολοφκθςθ - δράςεισ για τθν ςυντιρθςθ των 

παρεμβάςεων. 

Χρωματιςμόσ του ςυνόλου των κοινόχρθςτων χϊρων, ςθμειακζσ παρεμβάςεισ ςε επικίνδυνεσ 

μικροεςτίεσ (θλεκτρολογικά, τουαλζτεσ κλπ). θμειϊνεται ότι οι αίκουςεσ διατθροφνται με 

ευκφνθ και πρωτοβουλία των διδαςκόντων ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ. Αναβακμίςτθκε θ 

αίκουςα πολλαπλϊν ϊςτε να εξυπθρετεί κατά το δυνατόν τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ του 

δραςτιριου πολιτιςτικοφ ομίλου.  

1.3 Οι Παράγοντεσ του Έργου 

Διεφκυνςθ, φλλογοσ Διδαςκόντων, μακθτικά ςυμβοφλια, φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων , 

Διμοσ Θλιοφπολθσ και Τπθρεςίεσ του.  

Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων λαμβάνει τθν πρωτοβουλία τθσ μελζτθσ – προτάςεων και 

τθσ διαβοφλευςθσ ενεργοποιϊντασ το ςφνολο των εμπλεκομζνων, με ςτόχο τθν κατάρτιςθ 

κοινισ υλοποιιςιμθσ πρόταςθσ. 

 

1.4 Τα αντικείμενα της πρότασης  

 Παρεμβάςεισ ςτισ όψεισ και ςτον περιβάλλοντα χϊρο ο ςτόχοσ για το 2016 

 Θ προοπτικι του ςχολείου, το αειφόρο ςχολείο 
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ΟΙ ΑΡΧΕ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ   

 

2. ΟΙ ΑΡΧΕ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ  

 

 Σχεδιάηουμε ςυνολικά και ολοκλθρωμζνα, υλοποιοφμε ςταδιακά και ςτοχευμζνα:  

Επιδίωξθ μασ είναι ζνα ςταδιακά ολοκλθρωμζνο αποτζλεςμα, με βιματα που κάνουν τθ 

«διαφορά», αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που αναγνωρίηουμε ςιμερα. Αντιλαμβανόμαςτε 

ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα εφαρμογισ ςε ζνα βιμα του ςυνόλου των προτεινόμενων 

παρεμβάςεων. Θ Αρχι μασ είναι «χεδιάηουμε το μζλλον και υλοποιοφμε βάςει των 

χρθματοδοτικϊν δυνατοτιτων». Οι παρεμβάςεισ του 2014-2015 προζβλεπαν και οδθγοφν ςτισ 

επόμενεσ παρεμβάςεισ. Οι παρεμβάςεισ που προτείνονται ςιμερα αποτελοφν φυςικι 

ςυνζχεια των παρεμβάςεων του «χτεσ» και εντάςςονται ςτισ προοπτικζσ του αφριο. 

 Σχεδιάηουμε όλοι μαηί.  

Θ μακθτικι κοινότθτα ςτο ςφνολο τθσ εμπλζκεται ςτον ςχεδιαςμό, είναι μζροσ του. 

υηθτιςεισ κακθγθτϊν - μακθτϊν , γονζων, Διμου, παρουςιάςεισ, δράςεισ διαβοφλευςθσ, 

ανατροφοδότθςθ εμπλουτίηουν και βελτιςτοποιοφν τον ςχεδιαςμό και τισ παρεμβάςεισ. 

Παράλλθλα αναδεικνφεται ωσ μία από μόνθ τθσ παιδαγωγικι δράςθ. Φζρνει τουσ ανκρϊπουσ 

πιο κοντά, προκαλεί το μεράκι και τθν αγάπθ ςτθν απτι δθμιουργικότθτα, προάγει τθν 

ςυλλογικότθτα, αυξάνει τισ δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων, δίνει αιςιοδοξία 

ςτουσ μελλοντικοφσ πολίτεσ για το ότι τα πράγματα μποροφν να αλλάξουν και ότι «πολλζσ 

πεταλοφδεσ μαηί όταν κουνιςουν τα φτερά τουσ μποροφν να κουνιςουν τοίχουσ». 

 Στοχεφουμε ςε παρεμβάςεισ που κάνουν το ςχολείο ποιο ευχάριςτο  

Επιδιϊκουμε το ςχολείο να γίνεται όςο πιο ευχάριςτο για τουσ μακθτζσ, οι απρόςωποι χϊροι 

να ξαναφτιάχνονται και μάλιςτα με ςυνεργαςίεσ μακθτϊν ι ακόμθ καλφτερα μζςα από 

ςυνεργατικζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ. Χϊροι οικείοι, χϊροι ευχάριςτοι πιςτεφουμε πωσ 

μποροφν να προςτατευκοφν από τουσ μακθτζσ αντιμετωπίηοντασ βανδαλιςμοφσ κα τα tags 

που τόςο εφκολα εξαπλϊνονται ςε απρόςωπουσ χϊρουσ.  

 Η ςχολικι εγκατάςταςθ ςτα πλαίςια τθσ κάλυψθσ ελλείψεων κοινωφελϊν υποδομϊν τθσ 

γειτονιάσ 

 

Σο 2ο Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ διακζτει ζνα γιπεδο μπάςκετ, το οποίο είναι προςβάςιμο και 

χρθςιμοποιείται ελεφκερα εκτόσ ςχολικϊν ωρϊν, και ωσ εκ τοφτου δφναται να καλφπτει 

ανάγκεσ επιπζδου γειτονιάσ. Σο άνοιγμα του ςχολείου κρίνεται κετικά αλλά πρζπει να 

αντιμετωπίηονται ταυτόχρονα τα προβλιματα που αυτό δθμιουργεί (φφλαξθ, κακαριότθτα, ςε 

ποιουσ απευκφνεται κ.α). Ηθτείται επίςθσ ο Διμοσ να κρίνει το κατά πόςο το 2ο Γυμνάςιο είναι 

ςκόπιμο να λειτουργιςει μακροπρόκεςμα ωσ πολυλειτουργικόσ πόλοσ για τθν πολεοδομικι 

ενότθτα τθσ γειτονιάσ των «Αςτυνομικϊν». 

 λειτουργίεσ ςε αρμονία για τον περιβάλλοντα χϊρο 

Ο περιβάλλων χϊροσ μιασ ςχολικισ μονάδασ ςχεδιάηεται για να καλφψει ςφνκετεσ ανάγκεσ – 

λειτουργίεσ: ςυγκζντρωςθ μακθτϊν, ανάπαυςθ, παιγνίδι, πράςινο, εκδθλϊςεισ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ επιμζρουσ ιδιαιτερότθτεσ τουσ, αναιρϊντασ ςυγκροφςεισ χριςεων και βλζποντασ 

μπροςτά προσ ζνα ςχολείο διευρυμζνο ωσ προσ τον κοινωνικό του χϊρο. 

 Όψεισ και περιβάλλων χϊροσ, ζνασ διάλογοσ Χϊροσ ζκφραςθσ  - χϊροσ δραςτθριοτιτων, 

πεδίο δράςεων  

Οι όψεισ του κτιρίου, οι αναλλθματικοί τοίχοι, οι διαμορφϊςεισ του περιβάλλοντοσ χϊρου 

αποτελοφν ζνα ςφνολο που απαιτεί ενιαία αντιμετϊπιςθ. Πρόκεςθ μασ είναι να διευρυνκεί 

αυτό το πρόγραμμα και να ενταχκεί ςε μία δράςθ ςτοχευμζνθ για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 

με τθ δθμιουργία μίασ μεγάλθσ τοιχογραφίασ αριςτερά από τθν κεντρικι είςοδο του ςχολείου. 

Σοιχογραφίεσ, κθπουρικι, κλπ  

 Επιτιρθςθ, αςφάλεια και κακαριότθτα,  

Δεν ξεχνάμε τα απλά. Σο ςχολείο πρζπει να προςτατεφεται από βανδαλιςμοφσ και να είναι 

κάκε πρωί κακαρό για να υποδεχκεί τα παιδιά. Ζνα ανοιχτό ςχολείο, ιδίωσ ςτο πρϊτο του 

βιμα, είναι ζνα τρωτό περιβάλλον. 

 Αειφόρο ςχολείο  

Όλα τα παραπάνω, αλλά και άλλα, εντάςςονται ςε αυτό που αποκαλείται το Αειφόρο χολείο. 

Μία ολιςτικι προςζγγιςθ αυτό που με απλά λόγια κα λζγαμε : Σο ςωςτό ςχολείο που αξίηει 

ςτα παιδιά μασ, που αξίηει ςτισ αρχζσ μασ.  
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Ο ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΣΕΤΧΟΤ & ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΤΝΟΠΣΙΚΑ    

 

2.1 Ο ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΣΕΤΧΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΤΝΟΠΣΙΚΑ 

 

Σο τεφχοσ επιδιϊκει ζναν ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό και τθ ςταδιακι εφαρμογι του ςε 

διακριτζσ φάςεισ.  

 

ΑϋΦΑΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

ε μία πρϊτθ άμεςθ φάςθ, προτείνονται παρεμβάςεισ που:  

 Ζπρεπε να είχαν υλοποιθκεί εδϊ και πολφ καιρό. 

 Αν και κα ζπρεπε να υλοποιθκοφν άμεςα ςτο ςφνολο τουσ, επιλζγονται τα πεδία εκείνα 

που είναι τα πιο κομβικά, αυτά που μποροφν να φζρουν ζνα βζλτιςτο αποτζλεςμα με 

μειωμζνο κόςτοσ παρζμβαςθσ.  

 Εντάςςονται ςε μία λογικι ςυνεννόθςθσ με τον Διμο, παρεμβάςεων ζτουσ 2015 

χρωματιςμόσ εςωτερικϊν – κοινόχρθςτων χϊρων και το 2016 αναβάκμιςθ του αφλειου χϊρου 

και επιμζρουσ δράςεισ ςτθν όψθ του κτιρίου. 

 

ΑΤΛΕΙΟ ΧΩΡΟ 

 Αυλιςμόσ . Αποκατάςταςθ δαπζδου τθσ αυλισ  

 Ανάπαυςθ : ζξυπνεσ τοποκετιςεισ κακιςτικϊν αξιοποιϊντασ υφιςτάμενα ςτοιχεία και 

ενδιαφζροντεσ χϊρουσ  

 Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ (Παιγνίδι): αφξθςθ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων ςε χρόνο και 

ςυμμετοχι  

 Πράςινο :  υντιρθςθ, αποκατάςταςθ κιπου και ανάδειξι του ςε πεδίο οικολογικϊν / 

περιβαλλοντικϊν δράςεων 

 Πολιτιςτικζσ Εκδθλϊςεισ: Τπαίκριο κζατρο ( ςυντιρθςθ – αναβάκμιςθ ) 

 

ΑΙΘΘΣΙΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΟΨΕΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ 

Σο κτίριο δομείται από 4 κφβουσ ςτουσ οποίουσ εντάςςονται όλεσ οι λειτουργίεσ και από τρείσ 

ςυνδετικοφσ όγκουσ μεταξφ των κφβων που εξυπθρετοφν τισ κάκετεσ κινιςεισ, τα 

κλιμακοςτάςια του κτιρίου. Οι όγκοι αυτοί με τα τρία προεξζχοντα κυκλικισ μορφισ 

κλιμακοςτάςια ςυνιςτοφν εμβλθματικά ςτοιχεία (τοπόςθμα) του κτιρίου.  

 Σα ζντονα χρϊματα (μϊβ, μπλζ και πορτοκαλί) τθσ παρζμβαςθσ ςτο εςωτερικό (2014-

2015) περνοφν ςτθν όψθ, ολοκλθρϊνοντασ τθν αναγνωριςιμότθτα, δίνοντασ τρείσ γερζσ 

πινελιζσ ςτο κτίριο. Σο κτίριο χρωματίηεται ςθμειακά εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα το καλφτερο 

δυνατό αποτζλεςμα 

 Χρωματίηεται το κυλινδρικό τοιχίο των κλιμακοςταςίων, τθσ εξωτερικισ όψθσ προσ το 

δρόμο. 

 Χρωματίηονται με το ίδιο χρϊμα οι επιμζρουσ όψεισ των πυρινων – κλιμακοςταςίων προσ 

τθν εςωτερικι αυλι – κεντρικόσ αφλειοσ χϊροσ, που ςυνιςτοφν τισ «πφλεσ του ςχολείου» 

αναδεικνφοντασ ταυτόχρονα τθν γεωμετρία του κτιρίου. 

 Σοιχογραφίεσ - graffiti’s 

Αντί για tag, απαντάμε με τα graffiti. Σο ςχολείο βομβαρδίηεται από tags. Προτείνονται 

τοιχογραφίεσ που μποροφν να γίνουν με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν , κα ςτθρίηονται ςε 

«δυνατζσ ιδζεσ /διαχρονικά κζματα » και με τον τρόπο αυτό οι τοίχοι του ςχολείου 

οικειοποιοφνται από τουσ μακθτζσ του, οι οποίο τελικά το προςτατεφουν από δολιοφκορζσ. 

 

ΕΠΟΜΕΝΕ ΦΑΕΙ,  ΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤ ΟΡΑΜΑΣΙΖΟΜΑΣΕ 

 

 Σο ςχολείο τθσ πλθροφορικισ  

 Αναβάκμιςθ των εςωτερικϊν κακιςτικϊν του ςχολείο 

 Σα ντουλαπάκια ωσ εικαςτικι ζκφραςθ 

 Βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ, ςκίαςτρα παρακφρων 

 τζγαςθ γθπζδου μπάςκετ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Αντιμετϊπιςθ θλιαςμοφ – υπερκζρμανςθσ νότιων αικουςϊν διδαςκαλίασ, ςκίαςτρα 

 Φωτοβολταϊκά ςτθν ταράτςα 
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ 2ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ.  Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ    

 

3. Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ  

 

3.1 ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ  

 

3.1.1 Γενικά 

Κτίριο τθσ δεκαετίασ του 90 το οποίο κτίςτθκε πρίν από 20 περίπου χρόνια ςυνολικισ επιφάνειασ περί 

τα 4.000 τμ 

χθματίηει ζνα Γ με το μακρφ του ςκζλοσ να "ανεβαίνει" κλιμακωτά  προσ το βουνό 

Αποτελείται από :  

4 κφβουσ,  και    

 Σρία - εμβλθματικά - κλιμακοςτάςια      

 Σα παράκυρα δθλϊνουν και το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, "τον κάναβο" με  πλάτοσ 1,80 μ.  

 

3.1.2 Οι τζςςερισ κφβοι 

 Α κφβοσ: O γωνιακόσ (κεντρικι είςοδοσ, πολλαπλϊν χϊροι κακθγθτϊν), αναπτφςςεται ςε 2 

επίπεδα. 

 Β κφβοσ: Προσ το Μπαςκετάκι, περιλαμβάνει Αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αναπτφςςεται ςε 2 επίπεδα. 

 Γ κφβοσ: Περιλαμβάνει Αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αναπτφςςεται ςε 3 επίπεδα. 

 Δ κφβοσ: Είναι ο ψθλότεροσ, περιλαμβάνει Αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αναπτφςςεται ςε 3 επίπεδα και 

ξεκινά από τον 1ο όροφο. 

 Οι διάδρομοι διαςχίηουν το κτίριο και εξυπθρετοφν ςυνικωσ δφο αίκουςεσ ςε κάκε πλευρά,  

φωτίηονται φυςικά μόνο από μικρά ψθλά παράκυρα μζςω των αικουςϊν διαδαςκαλίασ. Είναι 

γενικά ςκοτεινοί χϊροι. 

 

3.1.3 Σα τρία κλιμακοςτάςια 

 Κ1:  κλιμακοςτάςιο μεταξφ κφβου Α και Β είναι το μϊβ κλιμακοςτάςιο 

 K2: κλιμακοςτάςιο μεταξφ κφβου Α και Γ είναι το μπλζ κλιμακοςτάςιο 

 K3: κλιμακοςτάςιο μεταξφ κφβου Γ και Δ είναι το πορτοκαλί κλιμακοςτάςιο 

 

3.1.4 Είςοδοι – ζξοδοι  

Κάκε κλιμακοςτάςιο διακζτει χϊρο 45 m2 ςε κάκε όροφο που λειτουργεί ωσ χϊλ ειςόδου, όταν το 

επίπεδο επιτρζπει τθν ζξοδο προσ τον περιβάλλοντα χϊρο και ειδικότερα προσ τθν κεντρικι αυλι. 

υνολικά υπάρχουν: 

 4 ζξοδοι που οδθγοφν απευκείασ από τα κλιμακοςτάςια ςτθν κεντρικι αυλι  

 2 ζξοδοι από τουσ κεντρικοφσ διαδρόμουσ προσ τον περιφερειακό περιβάλλοντα εκτόσ 

κεντρικισ αυλισ. 

Σο κτίριο προςαρμόηεται ςτο ζντονο ανάγλυφο και διακζτει εξόδουσ ςε τρία διαφορετικά επίπεδα. 

 

3.1.5 Οι ιδιαίτεροι χϊροι  

Βρίςκονται ςτον γωνιακό  κφβο  

Ιςόγειο : θ κεντρικι είςοδοσ και θ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων 

Όροφοσ : οι χϊροι των κακθγθτϊν και θ βιβλιοκικθ 

Σο ςχολείο δεν διακζτει κλειςτό γυμναςτιριο και θ αίκουςα πολλαπλϊν μετά βίασ καλφπτει από 

πλευράσ χωρθτικότθτασ τουσ μιςοφσ μακθτζσ. θμειϊνεται ότι το ςχολείο αναπτφςςει ζντονεσ 

πολιτιςτικζσ – κεατρικζσ δράςεισ.  
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ 2ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ.  Η ΛΕΙΣΟΤΡΓIΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ    

 

το 2ο Γυμνάςιο οι μακθτζσ δεν ζχουν "ΣΘΝ"  τάξθ τουσ . Οι τάξεισ αντιςτοιχοφν ςε 

μάκθμα και είναι εξοπλιςμζνεσ για αυτό. το ιςόγειο τα 300 ντουλαπάκια αποκτοφν 

κφριο χαρακτιρα ωσ ςτοιχείο αναφοράσ των μακθτϊν, κακϊσ παίρνουν και αφινουν τα 

πράγματα τουσ ςτισ αλλαγζσ των μακθμάτων.  

 

τουσ διαμπερείσ διαδρόμουσ των τριϊν κφβων του ςχολείου κατανζμονται οι 

κεματικζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και εργαςτιρια.  

το ςχιμα που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά ανά όροφο και «κφβο» οι 

κεματικζσ αίκουςεσ. 
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ 2ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ.  Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ (1)   

 

Οι ενότητεσ  

 Οι δφο είςοδοι  

 Ο κφριοσ αφλειοσ χϊροσ  

 Σο υπαίκριο κζατρο 

 Σο μπαςκετάκι 

 Θ βόρια πραςιά 

 Οι χϊροι πραςίνου 
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ 2ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ.  Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ (2)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κεντρικόσ χϊροσ   

 

 

 

 

Σο δάπεδο ςιμερα ζχει φκαρεί, είναι ολιςκθρό και ιδιαίτερα επικίνδυνο για αφλειο 

χϊρο ςχολείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ πζργκολα πριν κακαιρεκεί (από τθν ταινία «Δωςϋ μου το χζρι ςου» 2012. 2ο 

Γυμνάςιο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ενότθτα πραςίνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο γιπεδο μπάςκετ, είναι ςωςτά ανοιχτό τισ απογευματινζσ ϊρεσ, αλλά θ πόρτα δεν 

αρκεί για τθν προςταςία του χϊρου κακϊσ τα κάγκελα είναι χαμθλά. Αυτό δεν ςθμαίνει 

ότι πρζπει να δθμιουργθκεί ζνασ νζοσ φράχτθσ αλλά ο χϊροσ να φυλάςςεται και να 

κακαρίηεται ςυςτθματικά.  
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ΠΡΩΣΟ ΒΗΜΑ                                                                     ΗΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΟΨΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ - ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΑ    

 

Σα κυλινδρικά κλιμακοςτάςια ςθματοδοτοφν το κτίριο και ςυνιςτοφν κφρια 

ςτοιχεία παρζμβαςθσ.  

 

 Σα ζντονα χρϊματα (μϊβ, μπλζ και πορτοκαλί) τθσ παρζμβαςθσ ςτο 

εςωτερικό (2014-2015) περνοφν ςτο όψθ, ολοκλθρϊνοντασ τθν 

αναγνωριςιμότθτα, δίνοντασ τρείσ γερζσ πινελιζσ ςτο κτίριο. Σο κτίριο 

χρωματίηεται ςθμειακά εξαςφαλίηοντασ το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. 

 Χρωματίηεται το κυλινδρικό τοιχίο των κλιμακοςταςίων, τθσ εξωτερικισ όψθσ 

προσ το δρόμο. 
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Χρωματίηονται με το ίδιο χρϊμα οι επιμζρουσ όψεισ των πυρινων – κλιμακοςταςίων 

προσ τθν εςωτερικι αυλι (κεντρικόσ αφλειοσ) που ςυνιςτοφν τισ «πφλεσ του ςχολείου» 

αναδεικνφοντασ ταυτόχρονα τθν γεωμετρία του κτιρίου.  
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ΠΡΩΣΟ ΒΗΜΑ                                                                     ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ  ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΑΤΛΕΙΟΤ ΧΩΡΟ και ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ    

 

Ο κενόσ χϊροσ γεμίηει παιγνίδι. 
 
Αντιολιςκθτικό δάπεδο καλφπτει το ςφνολο τθσ κεντρικισ αυλισ, 
χρωματίηεται και διαγραμμίηεται ϊςτε πολλά ακλιματα να 
αςκθκοφν είτε ταυτόχρονα είτε ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ 
μεμονωμζνα.  
 
ιμερα για τθν αποφυγι ατυχθμάτων, δεν επιτρζπεται ςτα παιδιά 
να παίηουν παρά μόνο ςτο μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ. Οι μπάλεσ 
απαγορεφονται.  
 
Θ κατάλλθλεσ διαμορφϊςεισ ξαναφζρνουν το παιγνίδι ςτο 
ςχολείο. 
 
ε ςυνεργαςία με τουσ γυμναςτζσ, από τισ εναλλακτικζσ που 
εξετάςτθκαν προτείνεται : 
 Θ ςτακερι λειτουργία  

 ενόσ γθπζδου Volley,  

 και δφο μπαςκετϊν για μονά.  
Θ κατά περίπτωςθ  

 Γθπζδου hand ball 

 Κίτρινθ διαγράμμιςθ γραμμισ 100 μ που χρθςιμοποιείται 
και για τθν προκζρμανςθ ςτθ γυμναςτικι  

 
Οι μπαςκζτεσ και το volley κα λειτουργοφν πλζον και ςτα 
διαλλείματα. 
Σο ποδόςφαιρο είναι λογικό να μθν επιτρζπεται ςτθν κεντρικι αυλι κακϊσ είναι χϊροσ 
για όλουσ και «χωρίσ κράνοσ». Ο χϊροσ του μπάςκετ ςτο κάτω επίπεδο με κινθτά μικρά 
τζρματα ενδείκνυται και είναι προςτατευμζνοσ από τα περιφερειακά τοιχία και τισ 
περιφράξεισ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΕΞΕΛΙΞΗ                                                                                                                                                     TAG & GRAFFITI (1)    

 

Διακόςμθςθ - Graffiti μζςα και ζξω 

 
Ο φλλογοσ γονζων ξεκίνθςε μια πιλοτικι προςπάκεια το 2015 για τθν δθμιουργία  
graffiti’s ςτο ςχολείο. Θ προςπάκεια ςυνεχίηεται το 2016 μζςα από ζνα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του ςχολείου δθμιουργϊντασ τοιχογραφίεσ ςτουσ εςωτερικοφσ διαδρόμουσ 
και τθν κεντρικι είςοδο του ςχολείου. 
 
Ηθτοφνται ιδζεσ και θ εφαρμογι τουσ. Λείπει χάρτθσ προςανατολιςμοφ και εξόδων του 
κτιρίου που μπορεί να ςυνδυαςτεί με εκπαιδευτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ κακϊσ ςτο 2ο 
Γυμνάςιο κάκε αίκουςα ι ακόμα μζροσ του κτιρίου ανικει ςε μία εκπαιδευτικι ενότθτα 
(π.χ: φιλολογικά, μακθματικϊν, ξζνεσ γλϊςςεσ κλπ). Οι αίκουςεσ μποροφν να πάρουν 
τθν ονομαςία κάποιασ προςωπικότθτασ του αντίςτοιχου ερευνθτικοφ πεδίου (π.χ  θ 
αίκουςα μακθματικϊν με το όνομα του μακθματικοφ Καρακεοδωρι ) και να 
δθμιουργθκεί ςχετικι πινακίδα δίπλα ςτθν πόρτα)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Είναι ηθτοφμενο τόςο για το εςωτερικό όςο και για το εξωτερικό, οι παρεμβάςεισ να 
αποτυπϊνουν ςυνεργαςίεσ μακθτϊν και κακθγθτϊν, οι οποίεσ κα υλοποιοφνται 
ςταδιακά ςτα πλαίςια ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου- ςχεδιαςμοφ, το οποίο κα καλφπτει 
και κα εναρμονίηει ιδζεσ, πρωτοβουλίεσ, ανάγκεσ.  
Ο ίδιοσ ο ςχεδιαςμόσ είναι πεδίο εκπαιδευτικό αλλά και ςυλλογικό που αναδεικνφει 
τρόπουσ ςκζψθσ, μεκοδολογίεσ αντιμετϊπιςθσ των κεμάτων του χϊρου αλλά και 
γενικότερα.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΕΞΕΛΙΞΗ                                                                                                                      TAG & GRAFFITI (2) ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

 
 
 
Θζματα ςυηιτθςθσ και διαλόγου :  

 Διαφοροποίθςθ tags και graffiti 

 Κτίριο, αρχιτεκτονικι ανάγνωςθ και graffiti 

 φνκθμα : οι τοίχοι και θ αιςκθτικι τουσ είναι όλων και κανενόσ  

 Ενίςχυςθ του προγράμματοσ τοιχογραφιϊν που βρίςκεται ςε εξζλιξθ 

 Προγραμματιςμόσ δράςεων, πεδία εφαρμογισ, διαβοφλευςθ, ςυλλογικζσ 
αποφάςεισ 
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ΠΡΩΣΟ ΒΗΜΑ                                                                                                              ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΤΛΗ    

 
 
Μικρζσ παρεμβάςεισ όπωσ τάβλεσ ςτο πεηοφλι, κακιςτικά εκεί που τα δζνδρα 
δθμιουργοφν ςκιά τουσ ηεςτοφσ μινεσ, αλλά και θ αποκατάςταςθ τθσ πζργκολασ που 
αφζκθκε να καταρρεφςει, ςυνκζτουν ζναν όμορφο, πρακτικό και εντζλει αξιοπρεπι 
χϊρο που ςζβεται τουσ μακθτζσ και δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ να τον ςεβαςτοφν επίςθσ.  
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ΔΡΑΗ Ε ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΑ                                                                                                                           ΝΣΟΤΛΑΠΑΚΙΑ   

 

Σα ντουλαπάκια είναι το διαφορετικό του 2ου Γυμναςίου, καλφπτουν το ςφνολο του 
ιςογείου και αποτελοφν τον προςωπικό χϊρο των μακθτϊν.  
ιμερα τα πορτάκια τουσ είναι χτυπθμζνα και παρουςιάηουν μια αρνθτικι εικόνα. 
Οριςμζνοι μακθτζσ δεν ςζβονται τον εξοπλιςμό αλλά και ο εξοπλιςμόσ ςτθν κατάςταςθ 
που είναι δεν εμπνζει ςεβαςμό.  
 
Σο ςχολείο το 2014-15 ςε δφο φωτογραφίεσ και το γαλάηιο αρχικό χρϊμα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ   ,    2. Όπωσ ιταν αρχικά,     

 
 
Μια καινοφργια αρχι, όπου οι μακθτζσ κα αγαπιςουν και κα υιοκετιςουν, κα ντφςουν 
και εν τζλει κα προςτατζψουν τα ντουλαπάκια τουσ είναι ο ςτόχοσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Όπωσ κα μποροφςαν να χρωματιςτοφν, 4. Ζργα παιδιϊν ςε φορετι επιφάνεια 
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 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΣΑ                 
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 ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ   

 

Το Αειφόρο Σχολείο 
 

«Σο Αειθόπο σολείο είναι ένα ζσολείο σαπούμενο, ήπεμο, αζθαλέρ, πποοδεςηικό, ένα 

ζσολείο ζηο οποίο οι μαθηηέρ και οι μαθήηπιερ σαίπονηαι να θοιηούν, ένα ζσολείο πος δίνει 

ηη δςναηόηηηα ζηα παιδιά να αναπηύξοςν ηα ηαλένηα, ηιρ ικανόηηηέρ και ηην κπιηική ηοςρ 

ζκέτη, ένα ζσολείο πος δίνει σπόνο για αναζηοσαζμό, πος δείσνει καηανόηζη και αγάπη 

για όλα ηα παιδιά ανεξάπηηηα από ηην επίδοζή ηοςρ ζηα μαθήμαηα, ένα ζσολείο επγαζηήπι 

ηηρ ζυήρ και ηηρ σαπάρ.»  
 
(*) «Σο αειφόρο χολείο, Δείκτεσ Αειφόρου χολείου και Μεκοδολογία Οργάνωςθσ», Δ.Καλαϊτηίδθσ 
 

 Ενςωμάτωςθσ κεμάτων ςχετικϊν με τθν Αειφορία- αειφόρο ανάπτυξθ ςτα 
μακιματα του ςχολείου 

 Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία 

 Χριςθ Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ  

 Εκδρομζσ και επιςκζψεισ περιβαλλοντικοφ –ολοκλθρωμζνου πολιτιςτικοφ 
ςκοποφ  

 Διάχυςθ των ωφελειϊν δράςεων ομάδων ςτο ςφνολο 

 Εγκεκριμζνα προαιρετικά προγράμματα 

 Επίλυςθ παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν με εναλλακτικζσ μεκόδουσ 

 χζδιο Αειφορικισ Διαχείριςθσ για το ςχολείο (ΑΔ) 

 υμμετοχι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτο ΑΔ 

 Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι Περςίδεσ ςτα νότια παράκυρα  

 Φωτοβολταϊκά ςτισ ςτζγεσ  

 Βελτίωςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ  

 υμμετοχι ςε ςεμινάρια του εκπαιδευτικϊν – διοίκθςθσ  

 Παιδαγωγικζσ ςυνεδριάςεισ με κζμα το αειφορικό ςχολείο 

 υνεδριάςεισ 15μελοφσ και γενικϊν ςυνελεφςεων με κζματα αειφορίασ, 
μεκόδουσ διδαςκαλίασ, ςυνκικεσ μάκθςθσ και αςφάλειασ  

 Αιςκθτικι αναβάκμιςθ ςχολείου ςυνεργαςία μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων, 
Διμου 

 Κοινωνικζσ δράςεισ  

 υμμετοχι γονζων ςτο ςφλλογο  

 χολείο ανοιχτό ςτθν κοινότθτα  

 Περιβαλλοντικά προγράμματα ςτθν αυλι, καλλιζργειεσ  

 Φροντίδα πραςίνου από τουσ μακθτζσ 

 Ανακφκλωςθ – διαλογι ςτθν πθγι κομποςτοποίθςθ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το ςχολείο με καλλιζργειεσ, πζργολα, βιοκλιματικά ςκίαςτρα και φωτοβολταϊκά   
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Θ ςτζγαςθ του υφιςτάμενου γθπζδου μπάςκετ επιτρζπει τθ λειτουργία του μακιματοσ τθσ 

γυμναςτικισ κάτω από όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Επίςθσ βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ 

γυμνάηονται οι μακθτζσ ςκιάηοντασ τον χϊρο τουσ κερμοφσ μινεσ. 

 

Παράλλθλα εφόςον αυτό το γιπεδο είναι ο μόνοσ με ελεφκερθ χριςθ, ακλθτικόσ χϊροσ ςε όλθ τθν 

πολεοδομικι ενότθτα των «Αςτυνομικϊν - Πανοράματοσ», είναι απολφτωσ απαραίτθτο να διατθριςει 

αυτόν τον χαρακτιρα. θμειϊνουμε ότι κακθμερινά οι ίδιοι οι μακθτζσ του ςχολείου γυρνοφν το 

απόγευμα για να παίξουν ςε αυτόν τον χϊρο που όπωσ τονίςαμε είναι ο μοναδικόσ ςε μία 

πυκνοκατοικθμζνθ αςτικι ζκταςθ 1.000 ςτρ.  

\Σα κλειςτά γυμναςτιρια δεν μποροφν για λόγουσ φφλαξθσ να λειτουργοφν ελεφκερα ςτο κοινό όπωσ 

λειτουργοφν οι υπαίκριοι ι οι υπαίκριοι ςτεγαςμζνοι χϊροι. Επίςθσ ο ςυλλογικόσ ακλθτιςμόσ, θ 

οργανωμζνθ προπόνθςθ κυρίωσ παιδιϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι αλλά εξίςου ςθμαντικι είναι θ 

υποχρζωςθ του Διμου να παρζχει ακλθτικοφσ χϊρουσ ελεφκερθσ χριςθσ άνευ τιμιματοσ, όπου 

μικροί και μεγάλοι μποροφν να παίξουν. 

Για το ιςτορικό, ςθμειϊνουμε ότι ςτθν 

πολεοδομικι ενότθτα «Αςτυνομικά» λειτουργεί 

ζνασ ςθμαντικόσ ακλθτικόσ πόλοσ που 

αποτελείται από α) ανοιχτό δθμοτικό 

κολυμβθτιριο β) χϊροσ ςωματείων τζνισ όπου 

λειτουργοφν 9 γιπεδα. Μάλιςτα το ςχολικό 

γιπεδο μπάςκετ «ανοίχτθκε» ςτο κοινό τθσ 

γειτονιάσ, όταν το μοναδικό γιπεδο μπάςκετ 

που λειτουργοφςε ςτον πόλο τζνισ μετατράπθκε 

και εκείνο ςε γιπεδο τζνισ.  

 

θμειϊνουμε ότι ελεφκερθ λειτουργία τθσ 

ςχολικισ υποδομισ (όπωσ των ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων) δθμιουργεί αυξθμζνεσ 

απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ – αςφάλειασ – 

κακαριότθτασ κακϊσ διευκολφνει τθν είςοδο 

ατόμων ςτο κυρίωσ προαφλιο. Είναι ιδιαίτερα δυςάρεςτο αλλά και επικίνδυνο, θ πρωινι ζναρξθ του 

ςχολείου να βρίςκει το προαφλιο με διάςπαρτα ςπαςμζνα μπουκάλια που ζχουν καταναλωκεί ςτθν 

διάρκεια τθσ νφχτασ. 

 

Ο χϊροσ του μπάςκετ ςιμερα είναι αρκετά προςτατευμζνοσ από τον αζρα κακϊσ, όπωσ φαίνεται ςτισ 

εικόνεσ που ακολουκοφν, ο χϊροσ είναι ςε ζνα πιο χαμθλό επίπεδο ςε ςχζςθ με τον κφριο αφλειο 

χϊρο, το κτίριο είναι «πλάτθ» ςτον βοριά αλλά και από τθ νότια πλευρά του επίςθσ προςτατευμζνο 

από τουσ αναλλθματικοφσ τοίχουσ. 

 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, πιςτεφουμε ότι ο χϊροσ είναι ςκόπιμο να ςτεγαςτεί αλλά όχι να κλειςτεί, 

τουλάχιςτον μζχρι να αποκαταςτακεί θ απαραίτθτθ ιςορροπία.  
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 Σο γιπεδο διακζτει κερκίδεσ που πρζπει να ενταχκοφν ςτθν κάλυψθ. 

 Πρζπει να εξεταςκεί αν τα τοιχία είναι δυνατό να ςυμμετζχουν ςτον ςτατικό 

ςχεδιαςμό. 

 Θ κάτοψθ του χϊρου δεν είναι ορκογωνικι και πρζπει να διατθρθκεί κατά το 

δυνατόν θ περιφερειακι ηϊνθ αςφαλείασ γφρω από τθν διαγράμμιςθ του μπάςκετ. 

 Θ καταςκευι πρζπει να είναι όςο το δυνατόν λιγότερο ογκϊδθσ και να 

εκμεταλλεφεται το ανάγλυφο και τα περιφερειακά τοιχία που το διαμορφϊνουν.  

 Αυτοφερόμενθ καταςκευι μπορεί να εφαρμοςκεί και επιλφει κζματα 

διαδικαςιϊν εφόςον καλφπτει τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ ανάγκεσ.  
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΣΑ                     ΕΛΕΘΕΤΡΕ ΓΩΝΙΕ    

 

 

Ο κεντρικόσ χϊροσ ειςόδου δίπλα ςτθν πολλαπλϊν αλλά και οι χϊροι μπροςτά ςτα 

κλιμακοςτάςια  μποροφν να λειτουργιςουν και να εξοπλιςτοφν για τον ςκοπό αυτό ωσ 

κακιςτικά. το απόςπαςμα του ςχεδίου κάτοψθσ ιςογείου τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ 

ζχει προβλεφκεί μάλιςτα θ καταςκευι κεντρικοφ κακιςτικοφ για τον ςκοπό αυτό. 

ιμερα ςε ςχζςθ με το 2015 ο χϊροσ, ζχει 

χρωματιςκεί και τα ντουλαπάκια ζχουν διαταχκεί 

ϊςτε αφινουν χϊρο για ζνα χϊρο κακιςτικοφ και 

μία από τισ λφςεισ κα ιταν θ καταςκευι ενόσ 

κακιςτικοφ ςε δφο επίπεδα  
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ΠΡΩΣΟ ΒΗΜΑ & ΕΠΕΣΑΙ                 ΣΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΟΛΕΙΟ   

 

Ενϊ προωκείται το ψθφιακό ςχολείο, δθμιουργοφνται και διαχζονται διαδραςτικά 
ςχολικά βιβλία, ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό και λογιςμικό, μακθτικζσ εργαςίεσ 
ςυγγράφονται και αποςτζλλονται ψθφιακά, μακθτζσ προμθκεφονται laptop και tablet, 
το Β’ Γυμνάςιο Θλιοφπολθσ:  

 Διακζτει ζναν ιδιαίτερα παλιό εξοπλιςμό που «ςζρνεται», πολλζσ αίκουςεσ είναι 
ακόμθ εξοπλιςμζνεσ με μαυροπίνακεσ κιμωλίασ αλλά δεν διακζτουν ςφνδεςθ με 
internet, ενϊ ιδιαίτερα λίγεσ διακζτουν δυνατότθτεσ ψθφιακϊν προβολϊν. 
 
Δεν πρζπει να κεωρείται δεδομζνο ότι ςτο δθμόςιο ςχολείο ζχουν όλα τα παιδιά 
πρόςβαςθ ςε υπολογιςτζσ και διαδίκτυο και ο εξοπλιςμόσ του ςχολείου μπορεί να 
επιτρζπει ςτα παιδιά αυτά να μθν αποκλειςτοφν από τισ εξελίξεισ.  
 
 
Αναβάθμιςη Αίθουςασ Πληροφορικήσ: 

 Πρωτόκολλοo καταςτροφισ παλιοφ εξοπλιςμοφ που είναι ςε ςτοίβεσ 

 Ανακαίνιςθ δαπζδου  

 Αναβάκμιςθ πλθροφορικοφ εξοπλιςμοφ (15 υπολογιςτζσ) 

 

   

 

Διαδίκτυο: 

 Ανάγκθ ςχεδιαςμοφ κτιριακοφ δικτφου 

 Εξαςφάλιςθ Internet ςε όλεσ τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ  

 Αναβάκμιςθ καλωδιϊςεων δικτφου από το δεφτερο όροφο (όπου είναι ο server) 

προσ το πρϊτο όροφο όπου είναι οι περιςςότερεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Εξζταςθ 

εγκατάςταςθσ δεφτερου server ςτο γραφείο του Διευκυντι ςτο πρϊτο όροφο.  

 

 

 
 
Ψηφιακοί προβολείσ  
Χρειάηεται να διευρυνκοφν τα παιδαγωγικά εργαλεία, οι πίνακεσ να αντικαταςτακοφν 
κατ’ αρχάσ με πίνακεσ μαρκαδόρων, αλλά και μζςω ψθφιακϊν προβολζων, θ τάξθ να 
αξιοποιεί τισ πλθροφορίεσ και το ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό που τθσ διατίκεται.  
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, το ενεργειακό πιςτοποιητικό   

 

Ανάγκθ ζκδοςθσ Ενεργειακοφ Πιςτοποιθτικοφ του όπου καταγράφεται θ ενεργειακι 

απόδοςθ του κτιρίου και εντοπίηονται οι μελλοντικζσ, κατάλλθλεσ ενεργειακζσ  

παρεμβάςεισ. ιμερα το κτίριο είναι κάτω από τθν Γ Ενεργειακι κατθγορία, δθλαδι 

παρουςιάςει χαμθλι ενεργειακι απόδοςθ με δυνατότθτα ενεργειακισ βελτίωςθσ:  

 
Οι τόχοι των ενεργειακϊν παρεμβάςεων είναι: 

• H μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και του φορτίου αιχμισ. 

• H μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα και ο περιοριςμόσ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ. 

• H δθμιουργία ευνοϊκοφ αςτικοφ περιβάλλοντοσ και ο περιοριςμόσ του 

φαινομζνου τθσ αςτικισ κερμικισ νθςίδασ. 

• H αναβάκμιςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτα κτίρια και ςτισ πόλεισ. 

• H ςτιριξθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των πολιτϊν για τθν εφαρμογι μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

• H ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ ςτα κζματα τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

και θ αλλαγι τθσ κακθμερινισ ςυμπεριφοράσ. 

• H κινθτοποίθςθ των δυνάμεων τθσ αγοράσ και θ προϊκθςθ επενδφςεων προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Οι επεμβάςεισ εξοικονόμηςησ ενζργειασ ςτο κτίριο του ςχολείου μπορεί να αφοροφν: 

• Σο κτιριακό κζλυφοσ: 

o κερμομόνωςθ, κατάλλθλα ςυςτιματα ανοιγμάτων,  

o πακθτικά θλιακά ςυςτιματα: Περςίδεσ 

• Σον περιβάλλοντα χϊρο του κτιρίου: Χρήςη βλάςτηςησ 

• Σισ εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ, ψφξθσ, φωτιςμοφ, ηεςτοφ νεροφ και τισ θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ: Με το υφιςτάμενο λζβθτα φυςικοφ αερίου να εγκαταςτακοφν και 

Φωτοβολταϊκά ςτισ τζγεσ 

• Σθν ορκολογικι χριςθ του κτιρίου και τθν αξιοποίθςθ των δομικϊν του 

ςτοιχείων: 

o ενεργειακι διαχείριςθ, φυςικόσ αεριςμόσ, αξιοποίθςθ τθσ κερμικισ μάηασ 
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ΕΠΟΜΕΝΟΒΗΜΑ                     ΚΙΑΣΡΑ   

 
 
Με δεδομζνο ότι το κτίριο ζχει ζνα νότιο προςανατολιςμό προσ τθν κεντρικι αυλι, οι 
αίκουςεσ αυτισ τθσ πλευράσ δζχονται τον ιλιο που χωρίσ προςταςία διειςδφει. Παλιζσ 
κουρτίνεσ προςπακοφν να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα, ςυςκοτίηοντασ το χϊρο. Δεν 
είναι θ ςωςτι λφςθ.  
Θ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι προτείνει τθν τοποκζτθςθ ςκιάςτρων ςτο εξωτερικό 
περίβλθμα του κτιρίου, ϊςτε να μπαίνει το φϊσ αλλά να μθν τυφλϊνει και να μθν 
κερμαίνει τθν αίκουςα το καλοκαίρι.  
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ΕΠΟΜΕΝΟΒΗΜΑ                 ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΣΗΝ ΣΕΓΗ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάταξθ 180 πάνελ (1,6 X 1) των 250 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Φωτογραφία ταράτςασ με ςθμειακά προβλιματα  μόνωςθσ.  
Εξζταςθ εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκϊν 
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