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ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



Μέσα από τη συζήτηση και την ενημέρωση, να 
αναπτυχθεί προβληματισμός γύρω από τη 
διαμόρφωση των σχολικών χώρων , με 
απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση και την 
καλλιέργεια κριτικής στάσης από τους 
μαθητές απέναντι στο σχολείο που οι ίδιοι 
δημιουργούν .Οι αίθουσες, η αυλή, οι 
κοινόχρηστοι χώροι να αποτελέσουν το 
δεύτερο σπίτι τους. Το σχολείο που θα 
αγαπούν και θα το νοιάζονται!  



Το  µεγάλο  πρόβληµα που χαρακτηρίζει συνήθως το σχολικό χώρο είναι ότι   

σχεδιάστηκε  µε τρόπο ο οποίος θεωρεί την ανθρώπινη παρουσία 

τυποποιημένη. 

• Η διάταξη των θρανίων είναι σε παράλληλες σειρές,  

προσανατολισµένες προς τον πίνακα 

• Η έδρα βρίσκεται πάνω σ’ ένα βάθρο ώστε να εξασφαλίζεται ο οπτικός 

έλεγχος της τάξης. Σήµερα, παρά τις λίγες εξαιρέσεις (ιδίως σε κτίρια 

δηµοτικών σχολείων),  το βάθρο εξακολουθεί να βρίσκεται στις 

Αίθουσες. 

• Η θέση της έδρας  (συχνά υπερυψωµένης) παραµένει δίπλα στον 

πίνακα, προς την πλευρά του παραθύρου   

• Υπάρχουν συµβολικά-εκπαιδευτικά σηµεία αναφοράς που κυριαρχούν 

στο χώρο -δηλαδή ο πίνακας, η έδρα, η εικόνα του Ιησού- και τα οποία 

εξακολουθούν να είναι τα ίδια και στις ίδιες θέσεις.  

 



Οι  µαθητές εργάζονται  µόνον ατοµικά,  

χωρίς να επιτρέπεται να 

επικοινωνούν  µε τους συµµαθητές 

τους που βρίσκονται δίπλα,  

µπροστά ή πίσω απ’ αυτούς.   

• Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί  µε τους  

µαθητές  µέσα από  µορφές 

κατευθυνόµενου διαλόγου,  οι οποίες 

αφήνουν ελάχιστα περιθώρια 

πρωτοβουλίας στα παιδιά,  ενώ 

αποκλείουν οποιαδήποτε  µορφή 

συνεργασίας µεταξύ τους.  
 



Τη  διαµόρφωση περιοχών   

τη διευθέτηση ενός ευέλικτου 

χώρου 

τη δηµιουργία «ατµόσφαιρας 

σπιτιού» στην τάξη.  

τη  δυνατότητα δηµιουργίας 

χώρων για το άτοµο και την 

οµάδα 

  

την οργάνωση του χώρου σε 

περιοχές 
 

αποφασίσαμε 

















Πρόσωπο και προσωπείο 



ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΠΛΕΥΡΟ ΜΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 

Ευέλικτοι χώροι: 



Η ΑΥΛΗ  

ΓΕΜΑΤΗ… 

Λυόμενη  

Θεατρική 

σκηνή 















ΑΛΛΑ….. 



ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ! 



ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΟΜΕΝΟ !!! 



Η Κα ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΔΑΣΑΚΙ 

ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΧΩΡΩΝ 



ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ¨ΕΙΡΗΝΗ» 

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΠΕΡΣΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΘΕΑΤΡΟΥ 









ΚΑΤΑΡΤΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Βασικές αρχές αυτού του κανονισμού είναι: 

•Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι στα δικαιώματα και στις 

υποχρεώσεις  

•Για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου είναι 

απαραίτητη η συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός 

διδασκόντων και διδασκομένων.  

•Οι μαθητές μπορούν, με τους εκπροσώπους τους, να κάνουν 

προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που τους αφορούν.  

•Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τα 

έγγραφα, τα διατάγματα κ.τ.λ. που τους αφορούν. Η 

διεύθυνση του σχολείου αποφασίζει για τον καλύτερο τρόπο 

ενημέρωσης.  

•Οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να παρακολουθούν τις 

συνθήκες λειτουργίας του σχολικού κυλικείου (καθαριότητα, 

εξυπηρέτηση κ.τ.λ.) σε συνεργασία και μετά από έγκριση 

του Συλλόγου καθηγητών.  

• Τα θέματα με το σχολείο, των μαθητών που δεν έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, τα ρυθμίζει ο 

κηδεμόνας τους .  

•Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές 

οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα. Όταν 

είναι ανάγκη να απουσιάσουν, φροντίζουν να δικαιολογούν 

τις απουσίες τους, ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

•Κάθε μαθητής έχει δική του προσωπικότητα την οποία 

σέβονται όλοι  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 



Διαρκής διαδικασία και εργασία 

για την διαμόρφωση Χώρων  του δικού μας 

σχολείου, του  σχολείου που αγαπάμε!!!! 

Βαγγέλης Αλεξάκης  ΠΕ03 

2011-2012 Καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου 


