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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Το Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1990. Ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία που έχει
χαρακτήρα κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό. Είναι 18/θέσιο και φοιτούν 367 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις
περιοχές της Θεσσαλονίκης και από τα περίχωρα.

Βρίσκεται σε προνομιακή περιοχή, στις παρυφές του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου).  Είναι
μακριά από την αστική μόλυνση και τους αστικούς θορύβους, χωρίς να είναι μακριά από το κέντρο της πόλης.

Είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα. Διαθέτει 18 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια
φυσικής και πληροφορικής, αίθουσες ξένων γλωσσών, μουσικής, καλλιτεχνικών, θεατρικής αγωγής, βιβλιοθήκη,
κλειστό γυμναστήριο, θέατρο, γήπεδα. Ο αύλειος χώρος απλώνεται σε μεγάλη έκταση γύρω από το κτήριο και
μέσα στο δάσος. Το κτήριο είναι απόλυτα προσβάσιμο για ΑΜΕΑ. Λειτουργεί ιατρείο και ψυχολογική υπηρεσία.

Στελεχώνεται από 42 εκπαιδευτικούς, 23 είναι οι δάσκαλοι και 19 οι ειδικότητες (ξένων γλωσσών,
καλλιτεχνικών, μουσικής, πληροφορικής, φυσικής, θεατρολογίας και φυσικής αγωγής). Το Σχολείο πλαισιώνουν
άλλοι 44 εργαζόμενοι, που καλύπτουν τις υπόλοιπες ανάγκες του (φύλαξη, γραμματεία, συντήρηση, καθαριότητα
κλπ.). Όλοι οι εκπαιδευτικοί μετεκπαιδεύονται και επιμορφώνονται συνεχώς. Συχνά οι ίδιοι είναι επιμορφωτές
σε συνέδρια και ημερίδες.  

Λειτουργεί με διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα (οκτάωρο) και παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένη
εκπαίδευση. Ενισχύεται η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της
Ιστορίας με επιπλέον ώρες και δραστηριότητες και με πιο αποτελεσματικές και ελκυστικές διδακτικές μεθόδους
(αγωγή προφορικού λόγου, ασκήσεις και προβλήματα μαθηματικής-δημιουργικής σκέψης, σύνδεση με
πραγματικές εμπειρίες, διδασκαλία εκτός τάξης, κ.α.). Διδάσκονται το S.H.T.E.A.M. και η Ρομποτική στο πρωινό
ωρολόγιο πρόγραμμα. Ενισχύεται η διδασκαλία των Αγγλικών με επιπλέον ώρες από την Α΄ τάξη και διδασκαλία
σε επίπεδα από την Δ΄. Η δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) διδάσκεται από την Γ΄. Λειτουργεί
ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, e-arsakeio.gr.  

Υλοποιούνται επίσης ποικίλα προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά,
πολιτιστικά, φιλαναγνωσίας), προγράμματα συνεργασίας σχολείων, (Erasmus, e-twinning, OSOS, R4C κ.α.), τα
οποία εξακτινώνονται και στα άλλα μαθήματα και δράσεις του ωρολογίου προγράμματος. Το Σχολείο συμμετέχει
με επιτυχία σε διαγωνισμούς Ελληνικής Γλώσσας, Φυσικής και Μαθηματικών, ενώ παράλληλα είναι και
εξεταστικό τμήμα για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας (επίπεδο Β1) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Διοργανώνει ημερίδες για γονείς και εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια.
Διοργανώνει πολιτιστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με πολιτιστικούς φορείς της πόλης.

Μετά τη λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος (15.00-16.30) λειτουργούν όμιλοι (αθλητικοί, πνευματικοί,
καλλιτεχνικοί και τεχνολογίας) που επίσης βραβεύονται σε διαγωνισμούς.

Πιστό στη φιλοσοφία της Φ.Ε. για συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου εφαρμόζει το



καινοτόμο πρόγραμμα, «Τσάντα στο σχολείο», όπου η σχολική εργασία ολοκληρώνεται στο σχολείο. Η
κατανόηση και η εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος και οι κατ’
οίκον εργασίες ενσωματώνονται στη διδασκαλία, η δομή της οποίας αλλάζει. Εφαρμόζονται σύγχρονες
διδακτικές μέθοδοι και παιδαγωγικές προσεγγίσεις (ομαδοσυνεργατικότητα, διαθεματικότητα, βιωματική,
διερευνητική μάθηση), οι οποίες μετατρέπουν τη διδασκαλία σε μια δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία.
Στοχεύουν πέρα από την οικοδόμηση των γνώσεων, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων μεταγνώσης και
αναστοχασμού, στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στην καλλιέργεια των διαπροσωπικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων, στην πολιτιστική καλλιέργεια, στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, στην ηθική και
συναισθηματική ανάπτυξη.

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λειτούργησε άψογα και εφαρμόστηκαν όλα τα
προγράμματα και οι δράσεις, τόσο ετερόχρονα, όσο και ομόχρονα.

Το Σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία με έντονο φιλανθρωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Συνεργάζεται
και διαμορφώνει προγράμματα με φορείς της πόλης και διεθνείς.

Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο Σχολείο μας οργανώνεται, ελέγχεται και αξιολογείται από την 
Εποπτεία, μια μοναδική για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα υπηρεσία, με κύριο άξονα λειτουργίας της την
παροχή υψηλής ποιότητας παιδείας και αγωγής.

Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός οργανισμού μάθησης για όλους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπική
κοινωνία) που συνεχώς μαθαίνει και ανανεώνεται, ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και
προκλήσεις του 21ου αιώνα. Θέλουμε τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σκοπεύοντας στη
συνολική βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Βασική επιδίωξή μας:

Η ισόρροπη  προσωπική ανάπτυξη του κάθε μαθητή, στο μέτρο των δυνατοτήτων του σε όλους τους τομείς
ανάπτυξής του: γνωστικό, κοινωνικοσυναισθηματικό, ψυχοκινητικό. Η παροχή ευκαιριών σε κάθε μαθητή, ώστε
όλοι να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους, να μάθουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται
με όλους τους άλλους, ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να υιοθετούν σωστές στάσεις που να προωθούν
την αειφόρο ανάπτυξη.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εφαρμογή του καινοτόμου και πρωτοποριακού για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα πρόγραμμα «Τσάντα 
στο σχολείο» από το 2013.

Συνεχής αναθεώρηση και εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, σε κλίμα
αποδοχής και συνεργασίας.

Συνεχής εμπλουτισμός των εποπτικών μέσων και βελτίωση των υποδομών.

Λειτουργία διευρυμένου και ευέλικτου ωρολογίου προγράμματος.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με προσωπικούς κωδικούς.

Σύγχρονο Σχολείο με συνολική καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών/τριών μέσω της εκπόνησης



καινοτόμων προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων από το 2003 που εξακτινώνονται σε όλα τα μαθήματα.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν υπάρχει κάποιος τομέας που χρειάζεται βελτίωση.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η Διεύθυνση του Σχολείου οργανώνει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου,
τη φιλοσοφία και την πολιτική της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για παροχή ποιοτικής παιδείας, μέσα σε κλίμα
δημοκρατικό εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Στηρίζει διαρκώς τους εκπαιδευτικούς της στο εκπαιδευτικό
έργο και φροντίζει για τον εμπλουτισμό των εποπτικών μέσων και τη συνεχή συντήρηση και βελτίωση της
υλικοτεχνικής υποδομής.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν υπάρχει κάποιος τομέας που χρειάζεται βελτίωση.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου έχουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση (μεγάλο ποσοστό κατεχόντων
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και δύο πτυχίων) και επιμορφώνονται συνεχώς. Συχνά δε είναι οι ίδιοι
επιμορφωτές. Επίσης, το ίδιο το Σχολείο και η Φιλεκπαιδευτική  Εταιρεία διοργανώνει επιμορφωτικά
προγράμματα, ημερίδες και συνέδρια. Έχει έντονο φιλανθρωπικό έργο και μακροχρόνια συμμετοχή σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν υπάρχει κάποιος τομέας που χρειάζεται βελτίωση.


