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ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ

1 Αυξανόµενος αριθµός των εργαζοµένων µητέρων αλλά 
και των οικογενειών που αποτελούνται από ένα γονέα.

2 ∆υσκολία της πυρηνικής οικογένειας, λόγω υπεραπασχόλησης, 
να προσφέρει κοινωνικά ερεθίσµατα στα παιδιά. 

3 Έλλειψη ευκαιριών που έχουν τα παιδιά για παιχνίδι µε συνοµήλικούς
τους ιδιαίτερα στις µεγάλες πόλεις.

4 Πορίσµατα της επιστήµης της ψυχολογίας σχετικά µε την επιρροή 
του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της νοηµοσύνης.

5 Αύξηση των ευκαιριών για παιδιά από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά 
στρώµατα.

6 Αντιµετώπιση δίγλωσσων παιδιών η παιδιών µε ειδικές ανάγκες.
7 Αύξηση θέσεων εργασίας.



ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΑΙ∆ΟΚΕΝΤΡΙΚΟ

Η

∆ΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟ



ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΜΑΘΗΤΗΣ

- Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για προβλήµατα υγείας
των παιδιών και ετοιµότητα στην αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών

- Μέτρα προστασίας για πρόληψη ατυχηµάτων εντός του σχολείου
και στον περιβάλλοντα χώρο

- Εντοπισµός προβληµάτων όρασης, ακοής,ορθοδοντικών προβληµάτων,
διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου



∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- Τα πλεονεκτήµατα του σωστού πρωινού
- Η σωστή και ισορροπηµένη διατροφή απαραίτητη για την υγεία
και τη σωστή πνευµατική και σωµατική ανάπτυξη των παιδιών

- Θρεπτικά γεύµατα παρασκευασµένα στο σπίτι µε έλεγχο
των συστατικών τους

- Προσοχή στην πρόσληψη τροφών µε βλαπτικές προσµίξεις
- Αγωγή υγείας από το νηπιαγωγείο
- Η ώρα του φαγητού είναι µια δραστηριότητα εκπαιδευτική
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ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

- Συνεργασία αρχιτεκτόνων, εκπαιδευτικών, τοπικής
αυτοδιοίκησης

- Ριζικός επανασχεδιασµός του σχολικού κτιρίου

- Αξιοποίηση «αδρανών» χώρων 

- Εφαρµογή του συµµετοχικού σχεδιασµού στον 
ανασχεδιασµό ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου στη 
Θεσσαλονίκη



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

- Ολοήµερο σχολείο ή γιαγιά;
- Οικογενειακή πολιτική στην Ελλάδα-νέα µοντέλα οικογένειας
- Το ολοήµερο σχολείο στην πιλοτική του εφαρµογή υποστηρίζει 
ένα µοντέλο προωθηµένης διαθεµατικότητας

- Ενηµέρωση για τη σωστή χρήση των Η/Υ στο ολοήµερο σχολείο



ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο δάσκαλος θα πρέπει:
- να ενθαρρύνει τους γονείς να µοιράζονται τις γνώσεις τους  για τη ζωή 
του παιδιού τους προς όφελός του
- να προσπαθεί να αναπτύξει καλές σχέσεις µαζί τους, οι οποίες 
να βασίζονται σε αµοιβαία εµπιστοσύνη και ανοικτή επικοινωνία
- να παίρνει αποφάσεις από κοινού µαζί τους
- να αναγνωρίζει τις ικανότητές τους,τη µοναδικότητα κάθε οικογένειας   
και τη σπουδαιότητα της κουλτούρας της, των συνηθειών της, της  
γλώσσας και των πιστεύω της



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΝΤΣΙ∆ΟΥ-ΙΑΚΩΒΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Ε.Ε.∆Ι.Π. ΙΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ     
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 


