Το 7ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμαριάσ λειτουργεί ωσ αναμορφωμζνο
ολοιμερο Σχολείο ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Πράξεων «ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαςθ: Πολιτιςμόσ και Ζνταξθ
ΕΚΟ ςτα Δθμοτικά Σχολεία» των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3, του
ΕΠ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΠΑ, που
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ.

ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (ΧΟΛΕΙΟ 21ΟΤ ΑΙΩΝΑ) – Η ΜΕΣΑΒΑΗ: ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΕΚΟ ΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ» ΣΟΤ ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1, 2 & 3 ΣΟΤ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΟΤ ΕΠΑ
Οι Πράξεισ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαςθ: Πολιτιςμόσ και Ζνταξθ ΕΚΟ
ςτα Δθμοτικά Σχολεία», των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3, του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΣΠΑ 2007 -2013), που
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εκνικοφσ πόρουσ, αφοροφν ςε ζνα αρχικό – μεταβατικό – ςτάδιο τθσ εκπαιδευτικισ
μεταρρφκμιςθσ του Νζου Σχολείου (Σχολείο του 21ου αιώνα) ώςτε να εφαρμοςτοφν
ςταδιακά οι βαςικζσ αρχζσ ςτα υφιςτάμενα Δθμοτικά Σχολεία είτε με αναμόρφωςθ και
εμπλουτιςμό του προγράμματόσ τουσ είτε με οριηόντιεσ παρεμβάςεισ ςε όλα τα Δθμοτικά
Σχολεία, όςον αφορά ςτθν ζνταξθ όλων των μακθτών.
Κεντρικοί άξονεσ τθσ διαδικαςίασ μετάβαςθσ και αντικείμενο των Πράξεων είναι:
1. Η αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ, όχι μόνο εξοικειώνοντασ τα παιδιά με
τισ τζχνεσ αλλά και χρθςιμοποιώντασ τισ τζχνεσ ωσ διδακτικό εργαλείο α. με ανάπτυξθ
τθσ κεατρικισ παιδείασ και αξιοποίθςθ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, β. με διδαςκαλία τθσ
μουςικισ για τθν ανάπτυξθ των μουςικών δεξιοτιτων των μακθτών αλλά και για τθν
καλφτερθ γνώςθ τθσ μουςικισ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ και γ. με ανάδειξθ τθσ
δυναμικισ των εικαςτικών για τθν καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ των μακθτών αλλά
και για τθν γνωςτικι διαδικαςία.
Για τθν εφαρμογι και λειτουργία του προγράμματοσ διδαςκαλίασ Αιςκθτικισ Αγωγισ
(Εικαςτικά, Μουςικι, Θεατρικι Αγωγι) και για τθν οργάνωςθ πολιτιςτικών ομίλων
δραςτθριοτιτων για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 πραγματοποιικθκε ο εμπλουτιςμόσ του
εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ ςτα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία και ιδιαίτερα ςτα Δθμοτικά
Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, ζχουν

προςλθφκεί ςυνολικά 1.962 εκπαιδευτικοί και ςυγκεκριμζνα, 572 εκπαιδευτικοί
Καλλιτεχνικών, 755 Εκπαιδευτικοί Μουςικισ, 593 εκπαιδευτικοί Θεατρικών Σπουδών και
42 εκπαιδευτικοί Δραματικισ Τζχνθσ για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011.
2. Η ομαλι και αποτελεςματικι ζνταξθ όλων των μακθτών ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα,
ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ ομάδασ και κοινωνικισ ιδιαιτερότθτασ (ιδίωσ των μακθτών
από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ) με τθ χριςθ ειδικισ διδακτικισ υποςτιριξθσ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν υποςτιριξθ των μακθτών που είναι αλλοδαποί,
μετανάςτεσ ι ανικουν ςε μειονοτικζσ ομάδεσ (ρομά, μουςουλμανόπαιδεσ).
Για τθν υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ μακθτών από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ
προβλζπεται ο εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ όςων Δθμοτικών Σχολείων
εμφανίηουν ςχετικοφσ πλθκυςμοφσ μακθτών για τθ λειτουργία Τάξεων Υποδοχισ και
Ενιςχυτικών Φροντιςτθριακών Τμθμάτων για τθν εκμάκθςθ τθσ Ελλθνικισ αλλά και τθ
διδακτικι ςτιριξθ ςε άλλα αντικείμενα ώςτε να διευκολφνεται θ ομαλι προςαρμογι
τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα για το ςχολικό ζτοσ 2010-2011.

