
 

«Ζουμ ςτο δικό μασ ςχολείο!» 
Συνέλευςη τμήματοσ: μερικέσ ιδέεσ για τη διαδικαςία… 

 
 Η ςυνϋλευςη διαρκεύ 2 εκπαιδευτικϋσ ώρεσ με διϊλειμμα. Μπορεύ να ακολουθόςει τα πιο κϊτω βόματα: 

1. Καθόμαςτε όλεσ και όλοι ςε κύκλο. 

2. Ο/η υπεύθυνοσ/η εκπαιδευτικόσ του τμόματοσ μαζύ με τα μϋλη του 5μελούσ ςυμβουλύου μαθητών 
παρουςιϊζουν ςύντομα τον ςκοπό και τη διαδικαςύα διεξαγωγόσ τησ ςυνϋλευςησ.  

3. Παύζουμε «παιχνύδια για ζϋςταμα» για περύπου 5 λεπτϊ (βρύςκουμε ςχετικϋσ ιδϋεσ ςτο διαδύκτυο). 

4. Το ςυμβούλιο ξεκινϊει τη διαδικαςύα για να οριςτεύ 3μελϋσ προεδρείο τησ ςυνέλευςησ, δηλαδό 

ϋνα πρόςωπο που θα ςυντονύςει τη ςυζότηςη (ςυντονιςτόσ/τρια), ϋνα που θα κρατϊει ςημειώςεισ 

για τισ αποφϊςεισ (γραμματϋασ) και ϋνα που θα παρακολουθεύ και βοηθϊ την τόρηςη του χρόνου 

και τησ διαδικαςύασ (χρονοφύλακασ). Επιλϋγονται με κοινό ςυμφωνύα ό με ψηφοφορύα. Μπορεύ να 

εύναι μϋλη του 5μελούσ ό ϊλλοι μαθητϋσ / μαθότριεσ. Το προεδρεύο τησ ςυνϋλευςησ εγκρύνεται από 

όλη την τϊξη. Ο ςυντονιςτόσ/ςυντονύςτρια εύναι υπεύθυνοσ/η για την τόρηςη τησ διαδικαςύασ, 
αλλϊ εύναι απαραύτητη η ςυνεργαςύα όλων μασ. 

5. Χωριζόμαςτε ςε 4 ομάδεσ, ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν και τα μϋλη του προεδρεύου. Ο χωριςμόσ 

γύνεται με τυχαύο τρόπο (π.χ. όπωσ καθόμαςτε, παύρνουμε κατϊ ςειρϊ νούμερα από το 1 ϋωσ το 4. 

Όςοι/εσ ϋχουν το νούμερο 1 αποτελούν την ομϊδα 1, όςοι/εσ ϋχουν το 2 την ομϊδα 2 κλπ). Κϊθε 
ομϊδα κϊθεται ςε μικρό κύκλο και ορύζει ϋναν/μύα ςυντονιςτό/τρια.  

6. Όλεσ οι ομϊδεσ παύρνουν τον κατϊλογο με τισ θεματικϋσ ενότητεσ. Η ομϊδα 1 επικεντρώνεται ςτην 

πρώτη θεματικό ενότητα, η ομϊδα 2 ςτη δεύτερη, η 3 ςτην τρύτη και η 4 ςτην τϋταρτη. 

7. Για 15-20 λεπτϊ, ςε κϊθε ομϊδα ςυζητϊμε τα θϋματα τησ ενότητϊσ μασ, και ετοιμϊζουμε 1 ή 2 
προτάςεισ. 

8. Γρϊφουμε τισ προτϊςεισ μασ, που πρϋπει να εύναι ςυγκεκριμϋνεσ, ρεαλιςτικϋσ – δεν ξεχνϊμε να 

αναφϋρουμε τι θα κϊνουμε εμεύσ  για την υλοπούηςό τουσ! 

Παράδειγμα: Προτείνουμε να οργανώςουμε μια προβολή ταινίασ. Θα αποφαςίςουμε ποια ταινία 

θέλουμε να δούμε (με ποιόν τρόπο;) και οι εκπρόςωποι μασ θα ςυζητήςουν με τη διεύθυνςη του 
ςχολείου πώσ μπορεί να υλοποιηθεί η ιδέα. 

9. Ορύζουμε το πρόςωπο που θα παρουςιϊςει την πρόταςη ό τισ προτϊςεισ τησ ομϊδασ μασ. 

10. Φτιϊχνουμε πϊλι ϋναν μεγϊλο κύκλο όλοι/εσ μαζύ και ο/η ςυντονιςτόσ/τρια τησ ςυνϋλευςησ ζητϊ 

από τισ/τουσ εκπροςώπουσ των ομϊδων να παρουςιϊςουν ςτην ολομϋλεια τισ προτϊςεισ τουσ. 

11. Ύςτερα από την παρουςύαςη κϊθε πρόταςησ γύνονται διευκρινιςτικϋσ ερωτόςεισ και 

τοποθετόςεισ, θετικϋσ ό αρνητικϋσ, ό προτϊςεισ για τροποπούηςη τησ πρόταςησ. Αν ϊλλη ομϊδα 

ϋχει παρόμοια πρόταςη, την λϋει ϊμεςα και γύνεται προςπϊθεια ςύνθεςησ των δύο προτϊςεων. 

Αφού ολοκληρωθούν οι τοποθετόςεισ, διαβϊζεται ξανϊ δυνατϊ από τον/την γραμματϋα η τελικό 

πρόταςη και γύνεται ψηφοφορύα. Καταμετρώνται και καταγρϊφονται οι ψόφοι (θετικϋσ, 

αρνητικϋσ, λευκϊ). Αν πϊνω από το 50% των μαθητών τησ ςυνϋλευςησ υπερψηφύςουν την 

πρόταςη, τότε αυτό εγκρύνεται.  

12. Το προεδρεύο (και ιδύωσ ο χρονοφύλακασ) φροντύζει να μοιρϊςει τον διαθϋςιμο χρόνο ϋτςι ώςτε να 

ςυζητηθούν όλεσ οι προτϊςεισ των 4 ομϊδων. 

13. Στο τϋλοσ ανακοινώνονται από τον/τη γραμματϋα οι προτϊςεισ που εγκρύθηκαν και που θα 

παρουςιαςτούν ςτη γενικό ςυνϋλευςη, από τα ύδια παιδιϊ που τισ παρουςύαςαν ςτο τμόμα. 

 



«Ζουμ ςτο δικό μασ ςχολείο!» 

Κατάλογοσ θεματικών ενοτήτων 

 

1.  Σχολικό περιβάλλον (τϊξεισ, διϊδρομοι, προαύλιο, βοηθητικού χώροι, τουαλϋτεσ), 

εξοπλιςμόσ, εποπτικά μέςα 

2.  Σχέςεισ εκπαιδευτικών – μαθητών (ςχολικό κλύμα, κανονιςμόσ ςχολεύου, ςχϋςεισ, 

επικοινωνύα και ςυνεργαςύα διεύθυνςησ – εκπαιδευτικών – μαθητών, μϋθοδοι 

διδαςκαλύασ, τμόματα υποδοχόσ / ϋνταξησ / ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ, διαχεύριςη 

προβλημϊτων, επιβολό κυρώςεων) 

3.  Σχέςεισ – πρωτοβουλίεσ μαθητών (λειτουργύα μαθητικών κοινοτότων, επύλυςη 

διαφορών και ςυγκρούςεων, ομϊδεσ διαμεςολϊβηςησ / φιλύασ, διοργϊνωςη δρϊςεων ό 

εκδηλώςεων από μαθητϋσ, κ.α.) 

4.  Εξωδιδακτικό πρόγραμμα του ςχολείου (εκδηλώςεισ, γιορτϋσ, προαιρετικϋσ 

ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ, όμιλοι, ομϊδεσ τϋχνησ, αθλητικού αγώνεσ, εκδρομϋσ / 

περύπατοι, επιςκϋψεισ ειδικών, ομιλύεσ, κ.α.) 

 


