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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΑΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:

 Προσωπικότητα

 Αξίες

 Ιδέες

 Δημιουργικότητα

 Εκπαίδευση 

 Ιδανικά

 Ανάπτυξη 



 Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» οραματίζεται

να συμβάλλει στη διάδοση της ιδέας της Αριστείας

και να σχεδιάσει και τεκμηριώσει την στοχευμένη

εκπαίδευση παιδιών, με ιδιαίτερες μαθησιακές

δυνατότητες, χαρισματικών και ταλαντούχων.



 Έτσι, η Αριστεία ορίζεται ως η αναγκαία και ικανή

συνθήκη για ανάδειξη δυνητικών και υπαρχουσών

ικανοτήτων συμβατών με την ατομικότητα και

προσωπικότητα κάθε παιδιού χωρίς καμία διάκριση

πλην εκείνης που το ίδιο προσφέρει ως μοναδική

περίπτωση.



ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»  ΕΧΕΙ ΔΥΟ

ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ:
. 

 Την υποβολή προτάσεων και παρεμβάσεων, σε

θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο, για την προώθηση

της ιδέας της Αριστείας

 Την ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Αριστείας.



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ 

ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ:

 Επιλέγει τους μαθητές του με δοκιμασίες
αξιολόγησης που συνιστώνται από διεθνούς
κύρους επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

 Αναπτύσσει υψηλή ποιότητα διδασκαλίας με
άριστου επιπέδου ακαδημαϊκά προγράμματα.

 Επιλέγει με τα πιο κατάλληλα παιδαγωγικά
κριτήρια το εκπαιδευτικό προσωπικό,
αναδεικνύει και ενθαρρύνει τους καινοτόμους
εκπαιδευτικούς.



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ 

ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ:

 Έχει συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής
αξιολόγησης για τους μαθητές και τους
αποφοίτους.

 Αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική
αποτελεσματικότητα με συστήματα τόσο εσωτερικά
όσο και με τη συνδρομή εξωτερικού φορέα
αξιολόγησης.

 Στην αξιολόγηση των μαθητών λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη η ανάπτυξη ικανοτήτων και
δεξιοτήτων σύμφωνα με τα διεθνή παιδαγωγικά
πρότυπα.



ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ:   

 Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και καλλιέργεια
αυτής.

 Επικοινωνία σε ξένη γλώσσα.

 Ικανότητες στα Μαθηματικά, στα Γλωσσικά
μαθήματα, στις Επιστήμες, στην Τεχνολογία.

 Ικανότητα να χρησιμοποιείται εποικοδομητικά, ως
εργαλείο εξέλιξης, η γνώση που ήδη κατέχει ο
μαθητής ώστε να αποκτήσει νέα.

 .



ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ:   

 Κοινωνική ικανότητα και ικανότητα ανάπτυξης
πρωτοβουλιών για κοινωνική δράση.

 Αγάπη για τις τέχνες, καινοτομία και δημιουργικότητα
στην ανάπτυξη πρωτοποριακών δράσεων προς όφελος
του ανθρώπου.

 Γνώση, κατανόηση και αποδοχή των κανόνων εταιρικής
ηθικής και της ηθικής των νέων τεχνολογιών.

 Καλλιέργεια των αξιών για την προστασία του
περιβάλλοντος.



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΘΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΜΕ:

 Την διάδοση των ιδεών, αρχών, αξιών, και προτύπων

της εκπαίδευσης των χαρισματικών, ταλαντούχων

παιδιών, στα σχολεία όλης της χώρας, με ειδικά

σεμινάρια, επιμόρφωση και συνεργασίες, προκειμένου

η εκπαίδευση αρίστων μαθητών να συμβάλλει

ουσιαστικά στην πρόοδο της Ελληνικής κοινωνίας..



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΘΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΜΕ:

 Την ακαδημαϊκή μελέτη και έρευνα των σύγχρονων

μεθόδων άριστης εκπαίδευσης των μαθητών με

ιδιαίτερες ικανότητες, μέσω της μελέτης της διεθνούς

ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και της παγκόσμιας

εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

 Τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές Αρχές και

Οργανισμούς, τις Πανεπιστημιακές Σχολές, τους

κρατικούς, περιφερειακούς, νομαρχιακούς φορείς, τις

αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.



 Τη διασύνδεση των μαθητών, μετά την

αποφοίτηση από το σχολείο και το

πανεπιστήμιο με ερευνητικά κέντρα,

ιδρύματα και προγράμματα που προάγουν

την έρευνα και την ανάπτυξη σε εθνικό

επίπεδο και δίνουν στους νέους ευκαιρίες για

την μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους

στο ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και

κοινωνικό στίβο.



Τη συνεργασία, ένταξη και 

αντιπροσώπευση σε διεθνείς οργανώσεις 

και φορείς που μελετούν και προάγουν 

την ειδική εκπαίδευση και την αριστεία 

των παιδιών με ιδιαίτερες νοητικές 

ικανότητες και ιδιαίτερο συναισθηματικό 

κόσμο.



 Το Σχολείο Αριστείας, σεβόμενο τις

δημοκρατικές αρχές που διέπουν το

κοινωνικό και πολιτικό μας σύστημα,

εξασφαλίζει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες

για όλα τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν

πλήρως το δυναμικό τους.



 Με τη δική σας επιμονή, προσπάθεια και

φώτιση δημιουργήθηκε ένα πεδίο στο οποίο

θα εφαρμοστούν δράσεις, πολιτικές και

στρατηγικές που θα διευκολύνουν τους

ικανούς εκπαιδευτικούς να αναδείξουν κάθε

ευφυές άτομο στην Ελλάδα.



Σας ευχαριστώ πολύ 


