
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ 

ΜΑΘΑΙΝΕΙ!
Μαστρομιχαλάκη Αγγελική

Σε συνεργασία με:



Δρ. Αγγελική Μαστρομιχαλάκη



Το σχολείο λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης 
για:
• Εκπαιδευτικούς
• Μαθητές
• Γονείς
• Κοινωνία



Ο ρόλος του σχολείου έχει έναν ισχυρό 
κοινωνικοπαιδαγωγικό προσανατολισμό.



Ο ρόλος των σχέσεων στην κοινότητα μάθησης 



Βασικές προϋποθέσεις των καλών σχέσεων 
στην τάξη και της δημιουργίας κοινότητας 

• Καλό κλίμα στην τάξη (αλληλο-υποστήριξη και 
δημιουργικότητα) 

• Συνεχής φροντίδα των διασυνδέσεων μεταξύ των 
μελών 

• Επικοινωνία και μοίρασμα εμπειριών
• Αλληλεξάρτηση και οργάνωση με βάση τα κίνητρα, τις 

ικανότητες και τις ανάγκες των μελών. Έτσι 
δημιουργείται η κοινή ταυτότητα και αποκτά 
δυναμική η κοινότητα



Κοινότητα και διδασκαλία

Η επιτυχία της διδασκαλίας εξαρτάται 

Α) από τον βαθμό συνοχής και συνεργατικότητας της   

ομάδας 

Β) από τη θελκτικότητα της κοινότητας 

Γ) από την καλή και ομαλή λειτουργία της κοινότητας 

Δ) από το βαθμό βιωματικότητας και σημαντικότητας 

για τη ζωή τους δραστηριοτήτων 

Ε) από τη δραστηριοποίηση και ανάληψη δράσης



Κοινότητα και διδασκαλία

Ο εκπαιδευτικός είναι παιδαγωγός στο πλαίσιο της 

κοινότητας 

• πρωτεύει η αγωγή και η εκπαίδευση των παιδιών και 

έπεται η ακαδημαϊκή επίδοσή τους 

• σκοπεύει στην ολιστική ευεξία των μαθητών 

(προσωπική, οικογενειακή και σχολική )

• φροντίζει να γνωρίζει περισσότερα για τη ζωή των 

μαθητών 

• επιδιώκει να επιμορφώνεται



Επιλογές του εκπαιδευτικού 
για τη διαμόρφωση της κοινότητας 

Φροντίζει για 

α) τη δημιουργικότητα, την υπεύθυνη ανάληψη ρίσκου, 

τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, 

β) την ασφάλεια στις τάξεις και στις σχολικές 

δραστηριότητες, 

γ) το ακαδημαϊκά εποικοδομητικό μαθησιακό 

περιβάλλον, 

δ) το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, 



Επιλογές του εκπαιδευτικού 
για τη διαμόρφωση της κοινότητας 

Φροντίζει για 

ε) την κανονική και καθημερινή προσέλευση όλων στο 

σχολείο, 

στ) θετικές συμπεριφορές, 

ζ) το αίσθημα του ανήκειν και της ικανοποίησης από τη 

συμμετοχή, 

η) τη συμμετοχή όλων και 

θ) υψηλές προσδοκίες



Διδακτική μεθοδολογία και κοινότητα 
Ενεργός μάθηση 

• Συνεργατικές τεχνικές διδασκαλίας 

• Λήψη αποφάσεων

• Στήριξη στα ενδιαφέροντα των μαθητών

• Καταγραφή των μαθησιακών διαδικασιών με 

ημερολόγιο =αξιολόγηση Προσωπικές σχέσεις, και 

εμπλοκή όλων στις διαδικασίες με κατανομή ρόλων 

Αισθήματα ευχαρίστησης και ικανοποίησης



Προϋποθέσεις κοινοτικής διδασκαλίας 

• Χρήση της προηγούμενη γνώσης και εμπειρίας 

• Δημιουργικότητα και καινοτομία 

• Ενεργητική ακρόαση, κατανόηση και ενσυναίσθηση

• Έλεγχος παρορμητικότητας 

• Επιμονή

• Έρευνα και διάλογος με νέες ιδέες



Προϋποθέσεις κοινοτικής διδασκαλίας 

• Χειρισμός του χιούμορ 

• Ακρίβεια 

• Σαφήνεια 

• Έλεγχος των γνωστικών δραστηριοτήτων 

• Ευελιξία στη σκέψη



Προϋποθέσεις κοινοτικής διδασκαλίας 

• Εμπειρική και βιωματική μάθηση με κριτήριο 

βιωματικότητας το κατά πόσο κάτι αφορά, 

ενδιαφέρει και συγκινεί το μέλος της κοινότητας 

• Ενισχύει περαιτέρω την προσωπική και κοινοτική 

αυτονομία 

• Σκοπεύει σε έναν άνθρωπο που καταφέρνει στη ζωή 

του να είναι χειραφετημένος, αυτοδιοικούμενος, 

αυτοοργανωμένος και αυτοεκφραζόμενος, με 

συλλογική ευθύνη και ενδιαφέρον για τους άλλους



Ποια ενδιαφέροντα των παιδιών λαμβάνουμε υπόψη; 

• Με ποια κριτήρια θα γίνουν οι επιλογές ;

• η ένταση του προβληματισμού του εφήβου -να μην είναι 

απλά ένας αυθορμητισμός ή πρόσκαιρο ενδιαφέρον, 

• η εγγύτητα με τη ζωή τους -να έχουν σχέση με τη ζωή τους, 

κυρίως, στο παρόν και στ ο μέλλον, 

• η σχέση τους με το πλαίσιο του σχολείου - να αφορά τον 

μικρό -κοσμο του σχολείου, της περιοχής και του τόπου,

• η διασύνδεσή τους με τα γνωστικά αντικείμενα του 

Αναλυτικού Προγράμματος και 

• η ευρύτητα των βιωμάτων -να αφορά τη μονάδα, αλλά και 

όσους περισσότερους γίνεται από τα μέλη της κοινότητας.



Ποια τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου; 

οι μαθητές: 

α) έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις επιλογές της 

διδακτικής /μαθησιακής διαδικασίας, 

β) δεν καλούνται να εκπληρώσουν προκαθορισμένους στόχους, 

εφόσον τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας είναι 

ανοιχτά, 

γ) δεν καλούνται να ανταποκριθούν στην αναπαραγωγή έτοιμης 

γνώσης και σε στόχους αποκλειστικά ακαδημαϊκών επιδόσεων, 



Ποια τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου; 

δ) προσπαθούν να λύσουν μαζί προβλήματα, οδηγούνται στην 

εκμάθηση στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους, και γίνονται 

ανακαλυπτικοί, 

ε) εργάζονται συχνά συλλογικά, σε ομάδες, χωρίς ανταγωνισμό 

και 

στ) ανακαλύπτουν κίνητρα για μάθηση μέσα στις ίδιες τις 

δραστηριότητες τους κι έτσι αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης και 

μέτρησης οποιασδήποτε επίδοσης



Ομαδοσυνεργασία και Αξιολόγηση 

• δεν υπάρχει κοινότητα μάθησης, χωρίς συνεργασία 

• δεν υποτιμώνται άλλες μέθοδοι διδασκαλίας 

• οι επιλογές εξαρτώνται από τις μαθησιακές διαδικασίες και τα 

μαθησιακά προσδοκώμενα αποτελέσματα



Ποια μέθοδο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός

• Μέση διδασκαλία Διάλεξη Ερωτήσεις (συγκλίνουσες ) 

• Κο\νστρουκτιβιστικές μέθοδοι 

• Συζήτηση 

• Επίλυση προβλήματος 

• Αμοιβαία διδασκαλία 

• Ερωτήσεις (ανοιχτές ) 

• Συνεργατική μάθηση



Τι χρειάζεται να κάνει ο μαθητής

1. Δέχεται, προσλαμβάνει, ανταποκρίνεται,  
Ακούει, παρακολουθεί, σημειώνει, ρωτά 
2. Απαντά, ανταποκρίνεται

Δομεί, εξετάζει, επεκτείνει έννοιες και νοήματα 

1. Συνεργάζεται, υποστηρίζει άλλους, διδάσκει. 
2. Ακούει, ρωτά, εξετάζει, εξηγεί 
3. Θέτει και καθορίζει προβλήματα, λύνε αξιολογεί. 
4. Διευκρινίζει, ρωτά, προβλέπει, διδάσκει 
5. Απαντά και εξηγεί, στοχάζεται και επανεξετάζει.



Ομαδοσυνεργασία σε δυάδες, ομάδες

Ομαδοσυνεργασία σε ολομέλεια

Τεχνικές ομαδοσυνεργασίας σε ολομέλεια



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΤΟΜΟ

•Ενσυναίσθηση στα προβλήματα

•Ευχέρεια

•Πρωτοτυπία στη σκέψη

•Ευελιξία

•Συναισθηματικές ικανότητες

•Πολυπραγμοσύνη

•Αξιολογικές ικανότητες

•Δεκτικότητα στη νέα εμπειρία

•Διάθεση για πειραματισμούς

•Προοδευτικό πνεύμα

•Πνεύμα αμφισβήτησης.



Συναισθηματική Δημιουργικότητα = η ικανότητα

ατόμων να νοηματοδοτούν

Συνδέεται με την ψυχική ανθεκτικότητα

Δημιουργικότητα = αμφισβήτηση και επανάσταση

Προοδευτικό πνεύμα



Κο\νστρουκτιβιστικές μέθοδοι

Συζήτηση

Επίλυση προβλήματος

Αμοιβαία διδασκαλία

Ερωτήσεις (ανοιχτές )

Συνεργατική μάθηση

Κο\νστρουκτιβιστικές μέθοδοι

Συζήτηση

Επίλυση προβλήματος

Αμοιβαία διδασκαλία

Ερωτήσεις (ανοιχτές )

Συνεργατική μάθηση



Κουλτούρα σχολείου 

Και

Πνεύμα εξωστρέφειας



Δήμος Παλαιού Φαλήρου : Δημαρχείο και κοινωνικέ

δομές-Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιότοπος,

Βιβλιοπερίπατος, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Τμήμα

Αθλητισμού.

Ιερός Ναός αγίου Αλεξάνδρου Π.Φαλήρου

Ιερός Ναός Αγίας Κυριακής

- 9ο και 11ο Νηπιαγωγείο Π.Φ

Πειραματικό σχολείο Πανμιου Αθηνών

4ο Δημοτικό Καβάλας

Σχολείο Κάμπου Χίου

- 1ο-3ο-5ο-6ο-7ο-11ο Π.Φ. Διαπολιτισμικό σχολείο



Νοσοκομείο Παίδων Ογκολογική Κλινική Με ταινία

βραβευμένη «Τα Πρόσωπα Πίστης Ελπίδας και Αγάπης» σε

Ευρωπαικό Διαγωνισμό

Σωματείο Παι.Δ.Υ.

Ιδιωτικό σχολείο Λεόντειο Νέας Σμύρνης

ΕΚΠΑ Πανεπιστήμιο -Φιλοσοφική Σχολή -Δημοτικής

Εκπαίδευσης – αφιέρωμα Ζ.Σαρή - Σχολή Καλών Τεχνών

ΚΠΙΣΝ Νιάρχος - Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

Σχολείο Ειδικής Αγωγής ΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου



British Council

Special Olympics

Ολυμπιακή Εκεχειρία

ΣΚΕΠ – Σύλλογος Αναπήρων

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

1)Αλφαβητάρια Εν Δράσει

2)Το σχολείο μου που αγαπούσα στην Αμφιθέα μια φορά

Πλανητάριο – Ίδρυμα Ευγενίδου

Μαθηματική Εταιρεία Ελλάδος

Ελληνική Βιβλική Εταιρεία

Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών



ΚΕΠΒ – ΙΒΒΥ - Διαβάζω και Μοιράζομαι / Read and Share

Με συνεργασίες σχολείων στο πλαίσιο e-twinning

Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών - Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας

Ιεροί Ναοί- Αγία Κυριακή (Τα Μέρη του Ναού και Ιεραποστολή στην Κονγκό,

Παναγίτσα Π. Φαλήρου (Τα μυστικά της Αγιογραφίας του Ναού), άγιος

Αλέξανδρος -σύμπραξη για δράση παιδιών (Χριστούγεννα 2014-Πάσχα 2016 και

άνοιξη 2017).

Εκδοτικοί Οίκοι : Πατάκη- Λιβάνη – Εν Πλω

Τροχαία Καλλιθέας

Πυροσβεστική

Ανάπηροι Κωφοί / Τυφλοί

Γηριατρική – Γηροκομείο Πειραιώς

Unicef και Ραδιομαραθώνιο



Στοχεύσαμε και καταφέραμε να λειτουργούμε σε ένα σχολείο

που να είναι ‘ανοιχτό’ στην οικογένεια, να εμπνέει μαθητές

και γονείς, και στηρίχθηκε σε όλα τα στοιχεία της Αρμονίας,

σύμφωνα με την ακολουθία των αριθμών Fibonacci.



• Oι δύο πρώτοι αριθμοί Fibonacci είναι 0 και 1

• Κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο
προηγούμενων και

Ο λόγος δύο διαδοχικών αριθμών

της ακολουθίας Fibonacci τείνει προς την χρυσή τομή

ή χρυσή αναλογία!



Το Μοτίβο είναι η 
Αγάπη 

Η Διαπαιδαγώγηση 
είναι Αγάπη



Σας ευχαριστώ! 


