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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,  03/11/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ16/140661/Δ2

                                                                                   ΠΡΟΣ: 

                                                                         

                                                                                  ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής ερευνητικού-πιλοτικού προγράμματος με τίτλο: «Το Σχολείο 
            Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης»
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 135376/Δ2/22-10-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και λαμβάνοντας 
υπόψη το με αρ. πρ. 56/21-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας 
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του ερευνητικού - πιλοτικού προγράμματος με 
θέμα: «Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης», το οποίο απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-
2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. ΕΚΠΑ
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής                                                                                             
secr@eds.uoa.gr 
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
 info@iep.edu.gr

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας

2. Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας

(μέσων των οικείων Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσιο Σχολή Τεχνών και  
         Επαγγελμάτων
         info@sivitanidios.edu.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση :  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :  151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα :  www.minedu.gov.gr 
email :  spoudonde@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες       : Α. Ρηνάκη (Π.Ε.)
                                 Α. Νιγιάννης (Δ.Ε.)
                                 Ι. Ζυμβρακάκης (Ε.Α.Ε.)
                                 Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο :   210-344 3291 (Π.Ε.)
                                210-344 2237 (Δ.Ε.)
                                210-344 2191(Ε.Α.Ε.)
                                210-344 3617 (Ε.Ε.)
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Το εν λόγω ερευνητικό – πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικό και εφαρμοσμένο 
μέρος. Γενικός στόχος του είναι η εφαρμοσμένη μελέτη και διαμόρφωση ενός σύγχρονου 
δημιουργικού συστήματος διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και εσωτερικής αξιολόγησης 
των σχολικών μονάδων που θα βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι βασικές παράμετροι του 
σύγχρονου ελληνικού σχολείου που επηρεάζουν τον μετασχηματισμό του σχολείου σε 
Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης. Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής είναι να εκπαιδεύσει 
τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις μορφές διοίκησης της σχολικής μονάδας που 
μπορούν να απαντήσουν με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις και ιδιαίτερα να τους 
εισάγει στο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου ως «οργανισμού και κοινότητας 
μάθησης».

Ο φάκελος υποψηφιότητας του κάθε σχολείου πρέπει να υποβληθεί έως 20 Δεκεμβρίου 
2021 ηλεκτρονικά στο okm@eds.uoa.gr . 

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό - πιλοτικό πρόγραμμα βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα: www.okm.eds.uoa.gr . Επίσης, επισυνάπτεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις 
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την 
προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες 
προϋποθέσεις:
1. Η προαιρετική και εκτός του εργασιακού τους ωραρίου συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
2. Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε η έρευνα να διεξαχθεί χωρίς να 
παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

 Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς 
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να 
εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε 
επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 
επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των 
σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων 
για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης».

Η παρούσα έγκριση αφορά την υλοποίηση της έρευνας κατά το σχολικό έτος 2021-22 (1η  
και 2η  φάση της έρευνας). Για την έγκριση υλοποίησης της έρευνας κατά το σχολικό έτος 
2022-23 (3η  και 4η  φάση), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.

mailto:okm@eds.uoa.gr
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Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει 
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Συν. : Τέσσερα (04) ηλ. αρχεία

                                                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                            Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

                                                                                            ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                              
                                                                                  
                                                                                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
 

 
 
 
 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ» 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    

προς τις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.  
όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας  

  
Με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος καλούνται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να συμμετάσχουν στο ερευνητικό -
πιλοτικό πρόγραμμα «Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης». Το πρόγραμμα  
υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, όπου θα 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

1. Αίτηση συμμετοχής (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) 
2. Σύντομη αιτιολογική έκθεση (έως 500 λέξεις) σχετικά με τους λόγους για τους 

οποίους το σχολείο επιθυμεί την ένταξή του στο πρόγραμμα.  
3. Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο θα καταγράφεται η ομόφωνη 

απόφαση των μελών του για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
4. Πρακτικό του Σχολικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του για 

τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η 
θετική στάση και υποστήριξη της συμμετοχής από τον Σύλλογο Γονέων και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

5. Έκθεση Αποτύπωσης (συνοπτική περιγραφική αποτύπωση) της προηγούμενης 
εμπειρίας των εκπαιδευτικών και του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία σε: α) 
ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων (πχ. αυτοαξιολόγηση του 
σχολείου, ενδοσχολικές επιμορφώσεις, εθνικά ή/και διεθνή εκπαιδευτικά 
προγράμματα), β) συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή σχολικά δίκτυα κ.ά., γ) 
συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς (ΑΕΙ/ πρακτική άσκηση 
φοιτητών, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί/κοινωνικοί φορείς κ.ά.). (βλ. 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) 

6. Προφίλ του σχολείου, όπου θα καταγράφονται τα στοιχεία του σχολείου (ανθρώπινο 
δυναμικό, μαθητικό δυναμικό κ.ά.). (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) 

 



Ο φάκελος υποψηφιότητας του σχολείου πρέπει να υποβληθεί έως 20 Δεκεμβρίου 2021 
ηλεκτρονικά στο okm@eds.uoa.gr. Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό - πιλοτικό 
πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.okm.eds.uoa.gr 
 
Η επιλογή των σχολείων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στο διάστημα που 
μεσολαβεί από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την τελική επιλογή 
των σχολικών μονάδων ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία/διευκρινήσεις σχετικά με 
τον φάκελο υποψηφιότητας.  
 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος 
Πρόεδρος του ΠαιΤΔΕ 

 
Γ. Πασιάς, 

Καθηγητής ΕΚΠΑ 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
«Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης»  

Περιγραφή του ερευνητικού – πιλοτικού προγράμματος 
 

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εφαρμοσμένη μελέτη βασικών παραμέτρων του  
σύγχρονου ελληνικού σχολείου, οι οποίες επηρεάζουν τον μετασχηματισμό του σε  
Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης (ΟΚΜ).  
Ως γενικός στόχος του ερευνητικού - πιλοτικού προγράμματος ΟΚΜ ορίζεται η εφαρμοσμένη 
μελέτη και διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και 
εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή 
των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών 
πρακτικών και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος αφορά: 

α. στη μελέτη σχεδιασμού, οργάνωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης ενός συστήματος 
μετασχηματισμού και λειτουργίας του σχολείου σε ΟΚΜ  

β. στην παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή του ΟΚΜ  
γ. στην επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης, των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών των σχολείων  
δ. στην πιλοτική εφαρμογή του υλικού του ΟΚΜ σε σχολεία όλης της χώρας  
ε. στη δημιουργία Παρατηρητηρίου του ΟΚΜ  
στ. στη συγκρότηση σχολικού Δικτύου ΟΚΜ  
ζ. σε δράσεις υποστήριξης και αξιολόγησης των επιμέρους δράσεων του έργου και 

διάχυσης των αποτελεσμάτων      
η. στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσω της συγκρότησης ενός 

δικτύου κάθετης οργάνωσης και επικοινωνίας (τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό 
επίπεδο) 

θ. σε ενέργειες υποστήριξης της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας του 
προγράμματος.  

 
Το πρόγραμμα έχει ερευνητικό και δυναμικό χαρακτήρα και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 
σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί Δίκτυο 
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σχολείων που θα σχεδιάσουν, θα εφαρμόσουν και θα αξιολογήσουν το «εκπαιδευτικό 
παράδειγμα» του μετασχηματισμού του σχολείου σε ΟΚΜ. 
Όλες οι δράσεις του προγράμματος συνδέονται άμεσα με παροχή ανατροφοδότησης στις 
σχολικές μονάδες και επιστημονική καθοδήγηση από την Ομάδα Έργου. Προβλέπονται 
ακόμη δράσεις επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης, των Διευθυντών και των 
εκπαιδευτικών των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συνεχής παρακολούθηση 
και ανατροφοδότηση, καθώς και διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των 
διαδικασιών υλοποίησης και των δράσεων του προγράμματος. 
Μετά το πέρας του προγράμματος, τα αποτελέσματα (εκπαιδευτικό υλικό του ΟΚΜ, 
επιμορφωμένοι Διευθυντές και εκπαιδευτικοί με αυξημένη εμπειρία εφαρμογής, ψηφιακή 
πλατφόρμα, εκθέσεις αποτελεσμάτων σχολείων) αναμένεται να έχουν σημαντική 
προστιθέμενη αξία, καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν 
πολλαπλασιαστικά από σχολεία όλης της χώρας.   
Τέλος, η Επιστημονική Επιτροπή θα μεριμνήσει τόσο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της λειτουργίας του προγράμματος ΟΚΜ, όσο και για τη διάχυση των καλών πρακτικών του 
και την αξιοποίηση των υποστηρικτικών δομών/εφαρμογών του μέσω του Παρατηρητήριου 
και του σχολικού Δικτύου ΟΚΜ.    
 
Η διάρκεια του προγράμματος  είναι  2 ½ έτη (30 μήνες) και διακρίνεται στις ακόλουθες 
φάσεις:   
1.Φάση προετοιμασίας (Ιουν. 2021 – Δεκ. 2021): πρόσκληση ενδιαφέροντος & επιλογή 
σχολείων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού  
2. Φάση Υλοποίησης (Ιαν. 2022- Ιουν. 2022):  1η φάση εφαρμογής στα σχολεία, παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, επιμορφώσεις στελεχών και εκπαιδευτικών, αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων,  ανατροφοδότηση των δράσεων 
3. Φάση Υλοποίησης (Σεπτ. 2022- Ιουν. 2023):  2η φάση εφαρμογής στα σχολεία, παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού, επιμορφώσεις στελεχών και εκπαιδευτικών, αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση των δράσεων 
4. Φάση Ολοκλήρωσης (Ιουλ. 2023- Δεκ. 2023): Αξιολόγηση δράσεων και αποτελεσμάτων, 
τελική έκθεση αξιολόγησης, διάχυση αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα 
 
 
Θεματικά πεδία του ερευνητικού – πιλοτικού προγράμματος 
 

• Διακυβέρνηση και Αυτονομία του Σχολείου 

• Ηγεσία για τη Μάθηση/ Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου 

• Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης/ Συνεργατικές Πρακτικές εκπαιδευτικών 

• Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμόρφωση στελεχών της 
εκπαίδευσης 

• Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου/ Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας / Αξιολόγηση 
Ομοτέχνων 

• Ικανότητες και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών   

• Ψηφιακό Σχολείο 

• Δικτυωμένες Κοινότητες Μάθησης/ Δίκτυο σχολείων ΟΚΜ  

• Παρατηρητήριο ΟΚΜ (επικοινωνία και διάχυση καλών πρακτικών) 
 
 
 
 



 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ»

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

  

Σχολική μονάδα:
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/-ριας: 
Ταχ. Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
e-mail: 
Ιστοσελίδα:

Προς: 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής 

Με την παρούσα αιτούμαστε τη συμμετοχή του σχολείου μας στο ερευνητικό - πιλοτικό πρόγραμμα 
«Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης». 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε: 
1. Σύντομη αιτιολογική έκθεση, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούμε τη 

συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα (μέχρι 500 λέξεις).
2. Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων 
3. Πρακτικό του Σχολικού Συμβουλίου 
4. Έκθεση αποτύπωσης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας κατά την τελευταία 

πενταετία (βλ. υπόδειγμα 2)
5. Αποτύπωση του προφίλ της σχολικής μονάδας - καταγραφή εκπαιδευτικού και μαθητικού 

δυναμικού (βλ. υπόδειγμα 3)

Ημερομηνία: 

Ο/Η Διευθυντής/-ρια:
(υπογραφή)
(ονοματεπώνυμο)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ»

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
_________________________________

1. Ταυτότητα του σχολείου

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας.

Περιοχή του σχολείου:
Οργανικότητα (…/θέσιο) ή αριθμός τμημάτων:
Αριθμός μαθητών: 
Αριθμός εκπαιδευτικών:

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων δράσης με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο σε θέματα όπως:

 - Αντιστάθμιση και υποστήριξη  μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, τμήματα 
ένταξης,  τμήματα υποδοχής, διαχείριση φαινομένων  σχολικής βίας, αντιμετώπιση 
εκπαιδευτικής διαρροής, συμβουλευτική γονέων και παιδιών κ.ά.)                   

   

- Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών (συνεργασίες μεταξύ 
εκπαιδευτικών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.)           

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ



- Eνδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών που πραγματοποιείται με την ευθύνη 
του Συλλόγου Διδασκόντων ή άλλων φορέων (Πανεπιστήμια, επιστημονικοί και 
κοινωνικοί φορείς κ.ά.) και πιστοποιούνται με βεβαίωση συμμετοχής από τον 
Διευθυντή του Σχολείου ή και του φορέα.

- Σχεδιασμός και η υλοποίηση ενδοσχολικών προγραμμάτων και δράσεων (π.χ. 
Όμιλοι μαθητών, δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, Ψηφιακής Εκπαίδευσης κ.ά.) 

- Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα (σε εθνικό επίπεδο) (π.χ. 
θεματικά δίκτυα, διαγωνισμοί κ.ά.)  

- Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα (σε διεθνές επίπεδο) (π.χ. 
Erasmus+, e-twinning, PISA, διεθνή θεματικά δίκτυα, διαγωνισμοί κ.ά.)

- Άλλο : ……………………………………………

3. Συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς      

Αναφέρονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων συνεργασίας με φορείς όπως:

- Συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς (Δ/νση Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, 
Συντονιστές Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή, Σύλλογο Γονέων κ.ά) 

- Συνεργασίες με φορείς και οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας (κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς κ.ά.)

- Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και  επιστημονικούς φορείς (πρακτική 
άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.ά.)

 - Άλλο: …………………………………………………………….

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ»

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 

Α. Σχολείο 

Βαθμίδα: 

Τύπος σχολείου: 

Οργανικότητα/ αριθμός τμημάτων: 

Β. Εκπαιδευτικοί: 

Αριθμός Εκπαιδευτικών: 

Μόνιμοι: 

Αναπληρωτές: 

Αριθμός εκπαιδευτικών που υπηρετούν συνεχώς στη σχολική μονάδα τα τελευταία 3 έτη: 

Γ. Μαθητές: 

Αριθμός μαθητών: 

Αριθμός μαθητών με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία:

Αριθμός μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ



Δ. Υλικοτεχνική υποδομή: 

Εργαστήρια: 

Διαδραστικοί πίνακες (στις σχολικές αίθουσες): 

Ψηφιακός εξοπλισμός:

Βιβλιοθήκη: 

Αίθουσα εκδηλώσεων: 

Αθλητικές εγκαταστάσεις:

Ε. Διοίκηση: 

Συνολικά έτη διοικητικής εμπειρίας διευθυντή/-ριας: 

Ακαδημαϊκά προσόντα διευθυντή/-ριας: 

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά ανά κατηγορία και μπορούν να τροποποιηθούν ή/και να 
συμπληρωθούν, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. 
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