
Το Νηπιαγωγείο του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ένα 

δημόσιο σχολείο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυριότερο από αυτά είναι η διαδικασία της  

κλήρωσης με την οποία οι μαθητές εισάγονται στο σχολείο. Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό 

του σχολείου είναι ο ενιαίος χαρακτήρας και διασύνδεση των βαθμίδων. Το κτίριο 

φιλοξενεί μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου  και Λυκείου,  οι οποίοι 

συναυλίζονται και αλληλεπιδρούν στην καθημερινή τους  σχολική πραγματικότητα.   

Το κτίριο αποτελεί μνημείο και σημείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης  και επιπλέον 

προστατεύεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.  

Το όραμα του σχολείου όλα αυτά τα χρόνια είναι η δημιουργία ενός δημοκρατικού και 

ανοιχτού σχολείου με έμφαση στην ευημερία των μαθητών  και στην ουσιαστική και 

ποιοτική συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας. Σημαντική επιπλέον, στόχευση του 

σχολείου είναι και η  συνεργασία και αλληλεπίδραση με την ευρύτερη Κοινότητα και τους 

Τοπικούς Φορείς. Οι δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί το σχολείο  ενεργοποιούν και 

κινητοποιούν όλα τα συστήματα  που εμπλέκονται στην διαδικασία της μάθησης -σύμφωνα 

με τα σύγχρονα οικολογικά μοντέλα που προτείνονται στην βιβλιογραφία(Bronfenbrenner). 

Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται  η σχολική ευημερία των μαθητών μας που εξασφαλίζει 

την σχολική δέσμευση και τελικά την σχολική επιτυχία. 

Το ευ ζήν των μαθητών μας αποτελεί αφετηρία και στόχο του Νηπιαγωγείου μας . 

Η συνεργασία με τους γονείς είναι ουσιαστική και ενισχύεται συνεχώς με εθελοντικές 

σχολές γονέων και συνεχείς δράσεις σε συνεργασία με τα κέντρα ψυχικής υγείας «Σείριος» 

του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Επίσης ,υπάρχει αλληλεπίδραση με όλες τις βαθμίδες του σχολείου και ζυμώσεις με 

συναδέλφους που ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις ιδέες και τις σκέψεις μας  και 

καλλιεργούν κουλτούρα συνεργασίας και ανταλλαγής  απόψεων και στους εκπαιδευτικούς 

και στους μαθητές. 

Το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας έχει τίτλο:  

«Το σχολείο αλλιώς » 

Φέτος το σχολείο ήταν αλλιώς και εμείς βρήκαμε την ευκαρία για αλλιώτικες δράσεις, 

αναπροσαρμόσαμε τον όμιλο και την ομάδα γονέων σύμφωνα με τις υγειονομικές 

απαιτήσεις και λειτουργήσαμε ψηφιακά και αποτελεσματικά, κάνοντας το καλύτερο 

δυνατό κατά την περίδο της κοινωνικής και σχολικής αποστασιοποίησης που όρισε η 

υγειονομική κρίση του covid 19.  

Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση  

Στο Νηπιαγωγείο μας εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως παιδαγωγική 

φιλοσοφία για τους μαθητές, τη διδασκαλία και τη μάθηση .Ο κάθε μαθητής είναι 

ξεχωριστή οντότητα και να αντιμετωπίζεται ανάλογα. Σύμφωνα με τις αρχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ο μέσος μαθητής δεν υπάρχει, είναι μια αφηρημένη 

έννοια που δεν αντιστοιχεί σε κανένα συγκεκριμένο μαθητή. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 

μαθητές κατακτούν τη γνώση μέσα από την ενεργητική μάθηση και επίλυση προβλημάτων 

ενώ παράλληλα διδάσκονται πώς να σκέφτονται και να μαθαίνουν. Συγκεκριμένα 

σχεδιάζονται διαδικασίες μάθησης σε μικρές ομάδες, εξατομικευμένης παρέμβασης και 

κλασικής συνολικής διδασκαλίας της τάξης. Στο νηπιαγωγείο του Πειραματικού σχολείου 



του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει τμήμα ένταξης , παρόλα αυτά στο 

Νηπιαγωγείο φέτος όπου διαπιστώθηκαν δυσκολίες στην κοινωνικοσυναισθηματική 

έκφραση και ένταξη των νηπίων ενισχύθηκαν τα παιδιά και οι οικογένειές τους . Ο 

κατεξοχήν ρόλος του Νηπιαγωγείου είναι ενταξιακός και στοχεύει στο να μη μείνει κανένα 

παιδί πίσω ή εκτός ομάδας,”No child left behind” για το λόγο αυτό φέτος ακολουθήθηκε το 

μοντέλο της διαλεκτικής συμβουλευτικής. Στην τάξη επίσης, εφαρμόζεται 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και κάθε φορά λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τις ομάδας 

,αλλά κα ατομικά του κάθε παιδιού και με τον τρόπο αυτό καθορίζεται και η διδασκαλία. 

Στο Νηπιαγωγείο υπάρχει η κουλτούρα της πρόληψης και της εφαρμογής προγραμμάτων 

εκπαίδευσης  των νηπίων που στοχεύουν στην καλλιέργεια της συνεργασίας, της 

αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Τις δράσεις συμπληρώνουν οι 

βραχύχρονες  παρεμβάσεις από τους ψυχολόγους των Κέντρων Σείριος στην μαθητική 

κοινότητα, αλλά και στους γονείς με τους  με την μορφή των σχολών γονέων ώστε να 

εκπαιδεύονται παιδιά και γονείς ταυτόχρονα και να προλαμβάνονται φαινόμενα 

εκφοβισμού. Ταυτόχρονα , φέτος με την παρουσία της αναπληρώτριας ψυχολόγου που 

τοποθετήθηκε στο Νηπιαγωγείο μας,  ενισχύθηκαν τα προγράμματα σχολικού εκφοβισμού 

με ένα πρόγραμμα μέσα από παραμύθια που έγινε σε συνεργασία και με τις δυο 

νηπιαγωγούς. Η παρέμβαση βασίστηκε κυρίως στα παρακάτω παρακάτω παραμύθια : «Το 

κάτι άλλο», «Θέλω μια αγκαλιά», «Το ασχημόπαπο», «Ο άσπρος κότσυφας και ο μαύρος 

γλάρος», «Όλιβερ» ,«Πολυξένη». Το σχολείο λαμβάνοντας υπόψιν τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών, τις μαθησιακές απαιτήσεις και ικανότητές τους, όπως και τις εξειδικεύσεις και 

καταρτήσεις των εκπαιδευτικών του, συμμετέχει σε 3 προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων, ενώ μέσα από την λειτουργία του «Ομίλου Λόγου και Τέχνης»  καλλιεργεί 

ποικίλες δεξιότητες στους μαθητές του, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον και προάγοντας τη 

γνώση τους. Ταυτόχρονα δημιουργεί το έδαφος για συμμετοχή σε πολιτιστικές και 

καλλιτεχνικές δράσεις. Πραγματοποιήθηκε φέτος, δικτυακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή , η 

οποία βιντεοσκοπήθηκε και υπάρχει ως αρχειακό υλικό. Η λειτουργία του ομίλου 

προσαρμόστηκε στα υγειονομικά πρωτόκολλα και έλαβε χώρα στην διαδικτυακή τάξη της 

προϊσταμένης. Καλεσμένοι συγγραφείς, ηθοποιοί, εικονογράφοι, πολιτιστικές ομάδες , 

ψυχολόγοι έδωσαν το διαδικτυακό παρόν. Όλες οι δράσεις έγιναν παρουσία και των 

γονέων και είναι καταγεγραμμένες στο ιστορικό του Webex. Το σχολείο υλοποίησε 

επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια της επετείου της 25ης Μαρτίου, η οποία 

βιντεοσκοπήθηκε πήρε την μορφή snik pic. Το βίντεο διαχύθηκε στην ευρύτερη τοπική 

κοινωνία και σε αρμόδιους φορείς. Το σχολείο συμμετείχε επιπλέον,  στο bravo schools με 

το πρόγραμμα «Ακραία Καιρικά Φαινόμενα»  

Άξονας 2.Ενιαία Ενταξιακή πολιτική  

Στο Νηπιαγωγείο μας εφαρμόζεται , όπως ήδη αναφέρθηκε η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία ως παιδαγωγική φιλοσοφία για τους μαθητές, τη διδασκαλία και τη μάθηση .Ο 

κάθε μαθητής είναι ξεχωριστή οντότητα και να αντιμετωπίζεται ανάλογα. Αυτό 

συνεπάγεται ότι οι μαθητές κατακτούν τη γνώση μέσα από την ενεργητική μάθηση και 

επίλυση προβλημάτων ενώ παράλληλα διδάσκονται πώς να σκέφτονται και να μαθαίνουν. 

Συγκεκριμένα σχεδιάζονται διαδικασίες μάθησης σε μικρές ομάδες, εξατομικευμένης 

παρέμβασης και κλασικής συνολικής διδασκαλίας της τάξης. Οι τομείς στους οποίους 

πραγματοποιείται η διαφοροποίηση είναι το περιεχόμενο, η διαδικασία και τα προϊόντα 

μάθησης (Tomlinson, 1995). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία 

απευθύνεται σε έναν υποτιθέμενο “μέσο” μαθητή με το ίδιο για όλους υλικό και τον ίδιο 

τρόπο αξιολόγησης, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία χρησιμοποιούνται υλικά 



διαβαθμισμένης δυσκολίας και οι εκπαιδευτικοί κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων 

λαμβάνουν υπόψη τους τις πολλαπλές νοημοσύνες του Gardner. 

Είναι συνεπώς κατανοητό ότι στόχος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι να αναδείξει 

την αξία κάθε μαθητή και να τον εντάξει στο μαθησιακό περιβάλλον. Αναφορικά με το 

μαθησιακό περιβάλλον και το γενικότερο κλίμα της τάξης που προάγει τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, σημαντικό ρόλο παίζουν τα συναισθήματα που βιώνουν οι 

μαθητές σε τάξεις που χαρακτηρίζονται ως «ασφαλή» πλαίσια τόσο σε επίπεδο σωματικής 

όσο και «γνωστικής» ασφάλειας (Δημητροπούλου, 2013). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, για 

να νιώσουν μαθησιακά επαρκείς και συναισθηματικά ασφαλείς, οι μαθητές θα πρέπει να 

ασχοληθούν με έργα αντίστοιχα των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. 

Στο κλίμα που διαμορφώνεται στη διαφοροποιημένη τάξη, διακρίνουμε τρεις επιμέρους 

διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας: την ετοιμότητά του μαθητή, 

τα ενδιαφέροντά του και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνει δηλαδή το μαθησιακό 

του προφίλ (Παντελιάδου, 2008). Στο σημείο αυτό αξίζει να ειπωθεί ότι η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία έχει προταθεί ως ένας τρόπος συνεκπαίδευσης, προτεραιότητα της οποίας 

είναι η ανταπόκριση στις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών και του καθενός 

ξεχωριστά ανάλογα με τη διαφορετικότητά του (Tomlinson, 2004, όπως παρατίθεται από 

Παντελιάδου,2013). Αναμφίβολα, σκοπός του εκπαιδευτικού δεν είναι να θέτει 

χαμηλότερους στόχους για κάποιους μαθητές αλλά να παρέχει τις συνθήκες που θα 

επιτρέψουν σε όλους να εξελιχθούν όσο γίνεται περισσότερο (Καραγεώργου, 2013). 

Προτού όμως ο εκπαιδευτικός προχωρήσει σε οποιαδήποτε μορφή διαφοροποίησης θα 

πρέπει να ξεκαθαρίσει, μεταξύ άλλων, τι μπορεί να κάνουν οι μαθητές του μετά το τέλος 

της διδακτικής ενότητας σε σχέση με αυτό που έμαθαν, να μάθουν δηλαδή οι μαθητές να 

αυτορρυθμίζονται (Αργυρόπουλος, 2013). Προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν 

μαθησιακά επαρκείς-και συνεπώς να αυτορρυθμίζονται και να αυτονομούνται- είναι 

αναγκαίο οι μαθητές να ασχοληθούν με έργα αντίστοιχα των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων τους (Δημητροπούλου, 2013), όπως ήδη έχει αναφερθεί. Αν οι μαθητές 

καταφέρουν να χαρούν ουσιαστικά την προσωπική τους επιτυχία τόσο σε ατομικό όσο και 

σε ομαδικό επίπεδο, τότε και ο εκπαιδευτικός θα έχει στα χέρια του ένα βασικό εργαλείο 

ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης μέσα στην τάξη (Δημητροπούλου, 2013). 

Εκτός από την ακριβή στοχοθέτηση και την αυτορρύθμιση, για να υλοποιήσουν 

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εφαρμόσουν διδασκαλία και 

αξιολόγηση με πολλαπλούς τρόπους και επίπεδα. Όταν σε διαφοροποιημένη τάξη όλο οι 

μαθητές ασχολούνται με διαφορετικό υλικό ή συμμετέχουν σε διαφορετικές ομάδες, 

κανένας τρόπος εργασίας δε θεωρείται «ειδικός» και συνεπώς δεν ξεχωρίζει ή στιγματίζει 

τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Παντελιάδου, 2008). Όσον αφορά την 

αξιολόγηση, είναι μια συνεχής διαδικασία καθ’όλη τη διάρκεια της διδακτικής ενότητας. 

Ειδικότερα για την τελική αξιολόγηση, με αυτήν αποτιμάται με συστηματικό τρόπο το 

αποτέλεσμα της διδακτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε και της προσωπικής 

προσπάθειας του μαθητή (Καραγεώργου, 2013). Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται περαιτέρω 

η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση του μαθητή με συνέπεια την ενδυνάμωση εντός της 

τάξης, όπως ειπώθηκε παραπάνω. 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία φαίνεται κατά συνέπεια  ότι συνηγορεί υπέρ της 

συνεκπαίδευσης όλων των μαθητών μέσα σε ένα περιβάλλον, στο οποίο εξασφαλίζονται η 

ισότιμη συμμετοχή, η πλήρης πρόσβαση στη γνώση και η πρόοδός της (Αργυρόπουλος, 



2013). Είναι κατανοητό ότι με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία τα παιδιά έχουν ένα 

εφαλτήριο για την ανάπτυξή τους, συνεργάζονται και συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. 

Κατά συνέπεια νιώθουν ενεργά και χρήσιμα και αξιοποιούν το κρυμμένο δυναμικό τους 

που με την παραδοσιακή διδασκαλία θα παρέμενε στην αφάνεια. 

Επιπλέον, στα πλαίσια μιας διαφοροποιημένης τάξης, η αξιολόγηση  οφείλει κι αυτή να 

είναι διαφοροποιημένη. Έχει διατυπωθεί (Moon, 2005, Tomlinson, 2005, όπως παρατίθεται 

από Φιλιππάτου, 2013) ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι συνεχής και να στοχεύει όχι τη 

συνολική αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών αλλά την παρακολούθηση της προόδου και 

της μελέτης των ατομικών τους χαρακτηριστικών ώστε να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική 

διδασκαλία σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των μαθητών. 

 

Άξονας 3. Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού 

Στο Νηπιαγωγείο υπάρχει η κουλτούρα της πρόληψης και της εφαρμογής προγραμμάτων 

εκπαίδευσης  των νηπίων που στοχεύουν στην καλλιέργεια της συνεργασίας, της 

αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Τις δράσεις συμπληρώνουν οι 

βραχύχρονες  παρεμβάσεις από τους ψυχολόγους των Κέντρων Σείριος στην μαθητική 

κοινότητα, αλλά και στους γονείς με τους  με την μορφή των σχολών γονέων ώστε να 

εκπαιδεύονται παιδιά και γονείς ταυτόχρονα και να προλαμβάνονται φαινόμενα 

εκφοβισμού. 

Ταυτόχρονα , φέτος με την παρουσία της αναπληρώτριας ψυχολόγου που τοποθετήθηκε 

στο Νηπιαγωγείο μας,  ενισχύθηκαν τα προγράμματα σχολικού εκφοβισμού με ένα 

πρόγραμμα μέσα από παραμύθια που έγινε σε συνεργασία και με τις δυο νηπιαγωγούς. Η 

παρέμβαση βασίστηκε κυρίως στα παρακάτω παρακάτω παραμύθια : 

«Το κάτι άλλο» 

«Θέλω μια αγκαλιά» 

«Το ασχημόπαπο»  

«Ο άσπρος κότσυφας και ο μαύρος γλάρος» 

«Όλιβερ» 

«Πολυξένη» 

 

Άξονας 4. Συμμετοχή του σχολείου και υποστήριξη σε δράσεις - διακρίσεις 

μαθητών/μαθητριών.  

Το σχολείο λαμβάνοντας υπόψιν τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις μαθησιακές 

απαιτήσεις και ικανότητές τους, όπως και τις εξειδικεύσεις και καταρτήσεις των 

εκπαιδευτικών του, συμμετέχει σε 3 προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, 2 

πρόγραμμα Πολιτιστικά κι ένα Πολιτιστικό και Αγωγής υγείας, ενώ μέσα από την λειτουργία 

του «Ομίλου Λόγου και Τέχνης»  καλλιεργεί ποικίλες δεξιότητες στους μαθητές του, 

ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον και προάγοντας τη γνώση τους. Ταυτόχρονα δημιουργεί το 

έδαφος για συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Πραγματοποιήθηκε 

δικτυακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή , η οποία βιντεοσκοπήθηκε και υπάρχει ως αρχειακό 



υλικό. Η λειτουργία του ομίλου προσαρμόστηκε στα υγειονομικά πρωτόκολλα και έλαβε 

χώρα στην διαδικτυακή τάξη της εκπαιδευτικού Μαστοροδήμου Σταυρούλας. Καλεσμένοι 

συγγραφείς, ηθοποιοί, εικονογράφοι, πολιτιστικές ομάδες , ψυχολόγοι έδωσαν το 

διαδικτυακό παρόν. Όλες οι δράσεις έγιναν παρουσία και των γονέων και είναι 

καταγεγραμμένες στο ιστορικό του Webex. 

Το σχολείο υλοποίησε επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια της επετείου της 25ης 

Μαρτίου, η οποία βιντεοσκοπήθηκε πήρε την μορφή snik pic. Το βίντεο στάλθηκε στην 

Περιφέρεια, Υπουργό παιδείας και Πρόεδρο της Δημοκρατίας  

Το σχολείο συμμετείχε επιπλέον,  στο bravo schools με το πρόγραμμα «Ακραία Καιρικά 

Φαινόμενα» 

Υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων: 

• Πρόγραμμα Πολιτιστικό και Αγωγής Υγείας, «Ο αλυσοδεμένος Ελέφαντας» 

εκδήλωση για τη λήξη της χρονιάς ως πολιτιστική και καλλιτεχνική δράση  

• Πρόγραμμα Πολιτιστικό «Ελεύθεροι- Πολιορκημένοι και τότε και τώρα»  

• Πρόγραμμα Πολιτιστικό «Νανουρίσματα -Χριστουγεννιάτικη Γιορτή» 

 

 

΄Αξονας 5: Φοίτηση – σχολική διαρροή 

 

Οι μαθητές παρακολουθούν με συνέπεια  το σχολικό πρόγραμμα, γεγονός που 

παρατηρήθηκε και κατά την διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως.  Δεν διαπιστώνεται 

σχολική διαρροή. Επίσης, στα πλαίσια της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 

σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε από κοινού με την δασκάλα της Α΄Τάξης  Μ.Ρούσσου ένα 

τριήμερο  κοινών δράσεων με τίτλο «Χάρτινα Όνειρα». Ως τεκμήριο υπάρχουν ομαδικές 

εργασίες των μαθητών και φωτογραφικό υλικό. Πράξη 8η  απόφαση προγράμματος 

μετάβασης 

Άξονας 6. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών  

Τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν  προγράμματα πρόληψης με στόχο την καλλιέργεια 

της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στην διαφορετικότητα. Εφαρμόζεται 

η διαφοροποιημένη διδασκαλία για να διευκολύνονται ατομικά οι μαθητές αλλά και 

προωθείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος ώστε  ομαλά τα νήπια να οδηγηθούν από το εγώ 

στην ομάδα. Δεν αποφεύγονται οι συγκρούσεις αλλά λειτουργούν ως αφορμή για να 

μάθουμε να επιλύουμε τις συγκρούσεις, να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και να 

βγαίνουμε κερδισμένοι ατομικά και ομαδικά. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε η διαδικτυακή 

ομάδα γονέων ώστε ότι χτίζεται στο σχολείο να ενισχύεται και στο σπίτι. Πρόγραμμα 

βραχύχρονων παρεμβάσεων από τους ψυχολόγους του Σείριου  στους μαθητές και 

πρόγραμμα σε συνεργασία με την αναπληρώτρια ψυχολόγο και τις Νηπιαγωγούς του 

σχολείου.  



Η φετινή χρονιά λόγω του covid 19 εμπόδισε την απρόσκοπτη λειτουργία των 

προγραμμάτων και στέρησε από τους μαθητές την φυσική παρουσία και αλληλεπίδραση 

στην τάξη. 

 

  

Άξονας 7. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών  

Τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν  προγράμματα πρόληψης με στόχο την καλλιέργεια 

της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στην διαφορετικότητα. Εφαρμόζεται 

η διαφοροποιημένη διδασκαλία για να διευκολύνονται ατομικά οι μαθητές αλλά και 

προωθείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος ώστε  ομαλά τα νήπια να οδηγηθούν από το εγώ 

στην ομάδα. Δεν αποφεύγονται οι συγκρούσεις αλλά λειτουργούν ως αφορμή για να 

μάθουμε να επιλύουμε τις συγκρούσεις, να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και να 

βγαίνουμε κερδισμένοι ατομικά και ομαδικά. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε η διαδικτυακή 

ομάδα γονέων ώστε ότι χτίζεται στο σχολείο να ενισχύεται και στο σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζουν τους μαθητές και τους γονείς κατά το Ροτζεριανό μοντέλο κα σύμφωνα με 

την προσωποκεντρική θεωρία στην εκπαίδευση. Με έμφαση στην γνησιότητα, την άνευ 

όρων αποδοχή κα την ενσυναίσθηση 

 

  



 

 

 Άξονας 8 . Σχέσεις σχολείου- οικογένειας  

Οι σχέσεις σχολείου - οικογένειας, με σημαντική τη συνεισφορά τους στην ομαλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας, χρειάστηκε, βάσει αναγκών πανδημίας, να 

επαναπροσδιοριστούν στο πλαίσιό τους.  

Η Εξ Απ  Εκπαίδευση, ως νέα συνθήκη για το τρέχον σχολικό έτος, έθεσε καθοριστική την 

εμπλοκή της οικογένειας στην καθημερινή σχολική πράξη, προκειμένου να επιτευχθεί η 

απρόσκοπτη και ομαλή συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινή μαθησιακή λειτουργία.  

Αυτό έδωσε ευκαιρίες και δυνατότητες για ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας 

τόσο του σχολείου όσο και της οικογένειας..    

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαδικτυακής ομάδας γονέων 

στην ψηφιακή πλατφόρμα webex, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανέλαβε 

διεπιστημονικής ομάδα αποτελούμενη από την νηπιαγωγό του σχολείου και 2 ψυχολόγους 

από τα Κέντρα πρόληψης και Ψυχικής Υγείας «Σείριος» . 

Η παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε  στόχευε  στην συνεργασία του σχολείου με την 

οικογένεια, στην ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και στην έμμεση καλλιέργεια της ψυχικής 

ανθεκτικότητά των νηπίων του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 

της πανδημίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ως σκοπός της 

παρέμβασης αναδεικνύεται η καλλιέργεια γονεϊκών στάσεων, που δύνανται να ενισχύσουν 

την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ειδικοί στόχοι: 

• Να γνωριστούν οι γονείς των νηπίων και να εισαχθούν στη λειτουργία ομάδας και την 

σταδιακή κατανόηση της δυναμικής της. Να συμμετάσχουν σε μια ομάδα και να 

δεσμευτούν ως προς τις βασικές της λειτουργίες.  

• Να εκπαιδευτούν και να επιμορφωθούν οι γονείς μέσω της παροχής συμβουλών και 

τεχνικών για τη βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, θα 

αναπτυχθούν οι κατάλληλες γονεϊκές στάσεις για την καλλιέργεια της  ψυχικής 

ανθεκτικότητα των μαθητών (Hoard & Sheppard οπ. αναφ. στο Στογιαννίδου 2011). 

• Να εξοικειωθούν οι γονείς με το περιβάλλον της τηλεκπαίδευσης προκειμένου να 

ενισχύσουν τη συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση και την ποιοτική εκπαίδευση ακόμη και την 

περίοδο της κρίσης. 

• Να μοιραστούν τα συναισθήματα, τις αγωνίες , τους φόβους και τα άγχη τους εν γένει σε 

περιόδους κρίσης και ειδικά την εποχή του Covid-19. 

Οι παραπάνω στόχοι πρόκειται να συνεισφέρουν στην ισχυροποίηση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας των γονέων και έμμεσα των νηπίων και κατ’ επέκταση στην βελτίωση της 

αντιμετώπισης στρεσσογόνων καταστάσεων στην σχολική και κοινωνική ζωή τους. 

Πρόσθετα, αναμένεται η δημιουργία γέφυρας μεταξύ γονέων και σχολείου  και η  βελτίωση 

των σχέσεων γονέα-παιδιού.  

Η δράση ολοκληρώθηκε και αξιολογήθηκε από τους γονείς μέσα από  2 ερωτηματολόγια.  



 

Θετικά σημεία: αξιοποιήθηκε σε μέγιστο βαθμό η σύγχρονη εξ αποστάσεων εκπαίδευση 

προκειμένου να γίνουν δράσεις συνεργασίας στην covid εποχή. 

 

9. Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας  

 Το Νηπιαγωγείο του ΠΣΠΘ είναι ένα μονοθέσιο Νηπιαγωγείο που εφαρμόζει ένα 

δημοκρατικό  στυλ ηγεσίας καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού ● Στοχοθεσία και 

προτεραιοποίηση στόχων ● Συλλογικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων ● Οργάνωση της 

ενημέρωσης εκπαιδευτικών, μαθητών/-τριών και γονέων ● Αποτελεσματική αξιοποίηση 

του εκπαιδευτικού προσωπικού ● Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών ● Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού  

 

Άξονας 11. Σχολείο και κοινότητα 

Στα πλαίσια εξωστρέφειας και προβολής του σχολείου, αλλά και ενίσχυσης των σχέσεων 

και συνεργασιών του με εξωτερικούς παράγοντες, ελήφθησαν πρωτοβουλίες  συνεργασίας 

με φορείς και διάχυσης καλών πρακτικών 

Ειδικότερα: 

 Στα πλαίσια εξωστρέφειας και της συνεργασίας 

1. Ενημερώθηκε η ιστοσελίδα του σχολείου.  

2. Παρουσίαση video στην τοπική Κοινότητα και στα τοπικά μέσα. 

3. Συνεργασία με τα Κέντρα «Σείριος», δομή του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

4.Διαδυκτιακή Συνεργασία με καλλιτεχνικές ομάδες και φορείς και άτομα  

Δ. Στα πλαίσια διάχυσης καλών πρακτικών: 

1. Παρουσίαση συνεργατικών πρακτικών κατά την περίοδο του covid στο  συνέδριο 

Καινοτομίας στη Λάρισα. Η συλλογική συγγραφή ψηφιακών ιστοριών ως εργαλείο 

ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας μικρών μαθητών στην εποχή της κοινωνικής 

αποστασιοποίησης  

2. Παρουσίαση συνεργατικών δράσεων στο περιοδικό του σχολείου, Χρονικά. 

Θετικά σημεία: Υπήρξε άνοιγμα του σχολείου προς την τοπική κοινότητα και 

καλλιεργήθηκε συνεργασίας και εξωστρέφειας.. 

Σημεία προς βελτίωση: Εκτιμάται πως ο καλύτερος συντονισμός των δράσεων, ο οποίος 

εμφάνισε σημεία αδυναμίας, κυρίως ως απόρροια της συνεχώς μεταβαλλόμενης 

εκπαιδευτικής πρακτικής λόγω δυσκολιών που δημιούργησαν οι συνθήκες πανδημίας, θα 

μπορούσε να αποφέρει περισσότερο εμπλουτισμένα αποτελέσματα. 

 

Άξονας 12 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις 



• ΙΕΠ,  Εργαστήρια Δεξιοτήτων:επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο της πιλοτικής 

εφαρμογής της δράσης «Πλατφόρμα 21+ - Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 

•  Επιμόρφωση Υπουργείου για εξαποστάσεως διδασκαλία 

• Συμμετοχή στο Δίκτυο Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

• Μεταπτυχιακό στην Σχολική Ψυχολογία 

• Σχεδιασμός και πραγματοποίηση έρευνας δράσης  

• Επιμορφώσεις από συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου κ. Α. Τσαβδάρη 

 Άξονας 13 

Ανάληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του σχολείου για τη βελτίωση της διδασκαλίας, 

της μάθησης και της αξιολόγησης 

΄Ερευνα Δράσης – Σχεδιασμός και Υλοποίηση διαδυκτιακής ομάδας γονέων  

 

  Άξονας 14 

Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες δράσεις (προγράμματα Erasmus, συνεργασία με 

άλλα σχολεία κ.λπ) 

Δίκτυο Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης  

Συμμετοχή σε πρόγραμμα με 12 εκπαιδευτικούς και 205 Ακραία Καιρικά Φαινόμενα  

Συμμετοχή σε πρόγραμμα Ρομποτικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και όλες τις 

βαθμίδες του Σχολείου του ΠΣΠΘ. 

Σημεία προς βελτίωση: προγραμματισμός ημερίδων στο σχολείο για Τεχνικές Σωματικού 

Θεάτρου 

 


