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Ανοιχτό Σχολείο

Το όραμα για έναν δυναμικό εκπαιδευτικό 
οργανισμό που λαμβάνει τα μηνύματα της 
εποχής και αλληλεπιδρώντας αρμονικά με 
εξωτερικούς παράγοντες (τοπική κοινωνία, 
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις) 
μετατρέπεται σε κόμβο δημιουργικότητας 
και καινοτομίας, προσφέρει υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
επιτυγχάνει καλύτερα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα και ενισχύει το επιστημονικό 
δυναμικό της κοινότητας που υπηρετεί. 



Αυτόνομο και Δημιουγικό

• Αυτόνομο
Παιδαγωγική, Διοικητική και Οικονομική Αυτονομία



Αυτόνομο και Δημιουργικό

• Αυτόνομο
Παιδαγωγική, Διοικητική-Οργανωτική και Οικονομική 
Αυτονομία

• Δημιουργικό
Μαθητές στο επίκεντρο, Διαρκής Υποστήριξη 
καινοτόμων πρωτοβουλιών, Ανοιχτή Κουλτούρα







Δημιουργώντας Ανοιχτά Σχολεία



Ανάπτυξη ισχυρών κοινοτήτων καινοτομίας

Ο ρόλος του παράγοντα αλλαγής

Ένας καινοτόμος εκπαιδευτικός που οδηγεί τους συναδέλφους 
στο ταξίδι της εισαγωγής της κουλτούρας καινοτομίας στη 
σχολική μονάδα:
• Παίρνει την πρωτοβουλία να σχεδιάσει δράσεις που έχουν 

αντίκτυπο στο σύνολο του σχολείου. 
• Η στρατηγική του εμπλέκει σταδιακά το σύνολο της σχολικής 

κοινότητας 
• Η στρατηγική του είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όσους 

«αντιστέκονται» στην αλλαγή
• Παρουσιάζει με στοιχεία την εξελικτική πορεία του σχολείου 

και του προσωπικού
• Η στρατηγική του πρέπει να εξηγεί πως η εισαγωγή της 

καινοτομίας είναι ένα μακρύ ταξίδι με ορατά όμως 
αποτελέσματα.



Ανάπτυξη της Ανοιχτής Κουλτούρας 
στα σχολεία
Η Ανοιχτή Κουλτούρα επιτρέπει την είσοδο νέων ιδεών και 
προσεγγίσεων που προκαλούν τις εσωτερικές απόψεις και πεποιθήσεις 
και σε αντάλλαγμα φέρνει σε απευθείας αλληλεπίδραση τους μαθητές 
και τα έργα τους με την κοινότητα που το σχολείο υπηρετεί. Ένα 
τέτοιο περιβάλλον αυξάνει το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των 
μαθητών, ενισχύει την βαθύτερη μάθηση και ταυτόχρονα συμβάλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας: 
Τα έργα των μαθητών απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της 
κοινωνίας, και υποστηρίζουν τη βιώσιμη εξειδίκευση. Το 
σχολικό περιβάλλον ενισχύει τη συνεργασία, την διασύνδεση 
με τις πραγματικές ανάγκες, την πρόσβαση στην 
επιστημονική γνώση και παρέχει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να χαράξουν τη δική τους μαθησιακή πορεία. 











Το σχολείο ως κόμβος καινοτομίας 
για την τοπική κοινωνία
• Βιολογικός κήπος 
• Υγιεινή Διατροφή
• Επάρκεια των και πιστοποίηση των τροφίμων
• Αναζήτηση νέων εφαρμογών για την παραγωγή και τη 

διατήρηση των τροφίμων









Δεδομένα από Ελληνικά 400 Σχολεία





Διασύνδεση των Σχολικών Κοινοτήτων

Διασύνδεσ
η 
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Υιοθέτηση 
καινοτόμων 
παιδαγωγικώ
ν 
προσεγγίσεων



Εξέλιξη της Σχολικών Μονάδων



 Σχεδιασμός μαθημάτων και δραστηριοτήτων 
με υλικό και εργαλεία διαθέσιμα σε όλους και 
διαμοιρασμός του υλικού στην κοινότητα.

 Υλοποίηση των μαθημάτων με 
ενσωματωμένες διαδικασίες αξιολόγησης. 

 Καταγραφή των δεδομένων και προσαρμογή 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Πρόσβαση - Δημιουργία – Εφαρμογή - 
Αξιολόγηση



PISA 2012
Αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών να επιλύουν 
προβλήματα

(OECD 2014, p. 49)



Προφίλ της Τάξης
Ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα
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Ανοιχτά Σχολεία για Ανοιχτές 
Κοινωνίες
• Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
• Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου
• Δικτύωση και βελτίωση του σχολείου – Κόμβος καινοτομίας
• Δημιουργία περιεχομένου προσαρμοσμένου στις ανάγκες 

της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας
• Καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα
• Βαθύτερη μάθηση

www.openschools.eu
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