
                                                 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

1. Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας- ύστερα από σχετική πρόταση που υπέβαλε- επιλέχθηκε από το  

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να συμμετάσχει  στη Β΄ φάση εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for 

Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία), που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 

2018-2019 και 2019-2020. Τα 125 συνολικά ελληνικά σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που 

θα συμμετάσχουν  θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια 

του «Ανοικτού Σχολείου». 

Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της φάσης εφαρμογής ως 

πυρήνων κοινοτήτων μάθησης και διάχυσης, στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για δημιουργία δικτύων 

σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών της 

δράσης στις διαδικασίες εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στο «Ανοιχτό σχολείο» με βασικό 

άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε 

θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, μέσω της οποίας θα καλλιεργηθούν:  

- οι αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση  

- η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών 

- η σύνδεση των φυσικών επιστημών με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική  

- η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων στην 

Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη  

- η καλλιέργεια στους/στις μαθητές/-τριες κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών δικαιοσύνης, γενναιοδωρίας, 

εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ενσυναίσθησης 

- η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία  

- η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών 

- η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας 

Η δράση που πρότεινε το σχολείο μας προς υλοποίηση έχει τίτλο "54ο Κατάρτι Πάνω Στο Απέραντο Μπλε Όνειρο" , 

εντάσσεται στη θεματική ενότητα "Εκπαίδευση για την Αειφορία" και συνδέεται με το  παραδειγματικό project του 

έργου OSOS "My school voyages with Perseus". 

Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες του 

σχολείου μας  να αποκτήσουν πρωτότυπες μαθησιακές εμπειρίες με την ολιστική προσέγγιση της γνώσης και με τη 

διασύνδεση τοπικών και ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων με τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM 

καθώς και να αποσαφηνίσουν το προσωπικό τους όραμα για την περιοχή που μένουν, όπου σημείο αναφοράς είναι 

η θάλασσα και οι ακτές της Πειραϊκής. Ακόμα, να αναπτύξουν αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, 

υπευθυνότητα και συνεργασία ως ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι, αλλά και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση 

τοπικών προβλημάτων.  

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην πρόληψη και στην 

αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και στην ανάληψη δράσης ενάντια στα θαλάσσια απορρίμματα. Η 

εκπαιδευτική δράση που θα αναπτυχθεί φιλοδοξούμε  να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής για την 

εφαρμογή των αρχών υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας, ενίσχυσης των κινήτρων για μάθηση και ενεργού 

εμπλοκής σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που καλλιεργούν νέες στάσεις και δεξιότητες απαραίτητες στον αυριανό 

ενεργό πολίτη. 

Θα σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος με νέα ανακοίνωση.  

https://www.openschools.eu/portfolio-item/my-school-voyages-with-perseus/


 

2. H θέση του σχολείου μας αποτελεί ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε πολλές δράσεις σε σχέση με τη θάλασσα. 

Έτσι το σχ. έτος 2018-19 εκπονούμε επίσης πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  με τίτλο "Η θάλασσα και οι 

ναυτικοί-Υιοθεσία πλοίου". Στη θεματική  του προγράμματος εντάσσονται: 

-Η θάλασσα και το ναυτικό επάγγελμα ως πεδίο διαλόγου και ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης, ιδιαίτερα στη 

μουσική και τα εικαστικά  

-H ναυτική παράδοση της Ελλάδας και η σημασία της ναυτιλίας για την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό 

της χώρας μας  

-Το  εγκεκριμένο από το ΙΕΠ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Υιοθεσία πλοίου (Adopt-A-Ship)» που υλοποιείται 

πιλοτικά από 5 σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά, μεταξύ των οποίων και το δικό μας.  

Στα πλαίσια του προγράμματος θα υπάρχει με ευθύνη των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και επικοινωνία των 

μαθητών με το υιοθετούμενο πλοίο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στο 

Ναυτικό Μουσείο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και τον ΟΛΠ, θα μελετηθούν τραγούδια και ζωγραφικοί πίνακες με θέμα  

τη θάλασσα και τους ναυτικούς και στο τέλος του έτους θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος, σχετική εικαστική 

έκθεση και συναυλία. 

3. Το σχολείο μας συμμετέχει εδώ και χρόνια στην κοινότητα eTwinning,  που προάγει τη συνεργασία των σχολείων 

στην Ευρώπη και  σε άλλες χώρες μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για σχολεία.. 

Φέτος μαθητές του σχολείου μας συμμετέχουν- μαζί με μαθητές 27 σχολείων από την Ελλάδα και 8 χώρες του 

εξωτερικού- στο eTwinning πρόγραμμα  "Creating voltron in STEM". Το “STEM” είναι μια προσέγγιση στην 

Εκπαίδευση που σχεδιάζεται ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών να εισαχθούν οι 

Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το 

σύμπαν. Ως εκπαιδευτική πολιτική που εντάσσεται στα προγράμματα σπουδών στα σχολεία στοχεύει επίσης στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογικής ανάπτυξης.   

Μαθητές του σχολείου μας - από κοινού με μαθητές σχολείου της Γαλλίας- συμμετέχουν επίσης στο eTwinning 

πρόγραμμα "Children from here and there", όπου μελετούν τα ήθη, τα έθιμα και την τοπική ιστορία μας και 

γνωρίζουν τα αντίστοιχα της άλλης χώρας. 

4. Επιπλέον,  για τέταρτη συνεχή χρονιά συμμετέχουμε στο "Out of Eden Learn". Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

οργανώνεται από το πανεπιστήμιο του Harvard σε συνεργασία με το  περιοδικό National Geographic. Φέτος, η 

συνεργασία μας με μαθητές 7 σχολείων από όλο τον κόσμο αναπτύσσεται με  θεματική  την πλανητική  υγεία, δηλ. 

τη δημόσια υγεία  και την υγεία των φυσικών συστημάτων από τα οποία εξαρτάται.  

5. Το σχολείο μας θα πάρει επίσης μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, όπου και πέρυσι 

συμμετείχε με επιτυχία, καθώς και στο μαθητικό συνέδριο "Προφορική ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: 

σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’ ". Τέλος, από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν προγραμματιστεί και 

υλοποιούνται για τους μαθητές όλων των τάξεων ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου, οι 

οποίες προσφέρουν δυνατότητες εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος, ψυχαγωγίας και ενίσχυσης των 

διαπροσωπικών σχέσεων.  

 

Το 54ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά ως ενεργός και μανθάνων οργανισμός αναζητά  

ευκαιρίες για μάθηση και στοχεύει στη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών του.  


