
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία Ν. Κορινθίας Ιστοσελίδες Σχολείων

5ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου http://5dim-korinth.kor.sch.gr/

8ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου http://8dimkorinthou.gr/

Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου  http://dim-vrach.kor.sch.gr/

http://5dim-korinth.kor.sch.gr/#
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1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου http://1dim-loutr.kor.sch.gr/

http://1dim-loutr.kor.sch.gr/#


Σκοποθεσία-Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος- 

φιλοσοφία-Παρουσίαση σχολείου

Διδακτική μεθοδολογία-

παιδαγωγική προσέγγιση
Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου ιδρύθηκε το έτος 1964

και η ίδρυσή του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 206, τεύχος Α΄, στις 10-11-

1964.Η εγκατάσταση στο νέο διδακτήριο έγινε στις 1-6-1989. Δεν 

αναφέρει στοιχεία για τη σκοποθεσία και το περιεχόμενο του 

προγράμματος.

Δεν υπάρχει ανάρτηση 

εκπαιδευτικού υλικού στην 

ιστοσελίδα του σχολείου και της 

διδακτικής μεθοδολογίας που 

ακολουθείται.

Είναι 12/θέσιο ΕΑΕΠ και πιλοτικό. Για το σχολικό έτος 2013-14 είναι 

εγγεγραμμένοι 203 μαθητές. Είναι κατασκευσμένο το 1977. Διαθέτει 

εργαστήριο πληροφορικής κ' αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Δεν 

αναφέρει στοιχεία για τη σκοποθεσία και το περιεχόμενο του 

προγράμματος. Υπάρχουν όμως σύνδεσμοί που παραπέμπουν στον 

ηλεκτρονικό χώρο κάθε τμήματος του σχολείου και παρουσιάζεται το 

σχολικό πρόγραμμα και κάποιες σημαντικές πληροφορίες γαια το 

καθένα τμήμα και δραστηριότητες κάθε τμήματος.

Δεν υπάρχει καταχώριση.

12/θέσιο δημοτικό σχολείο.Βελτίωση των υποδομών του μέσα από 

εθελοντικές εργασίες των τελευταίων ετών. Συντήρηση διδακτηρίου, 

πρόληψη μικρόατυχημάτων, καλυτερη εσωτερική και εξωτερική 

διακόσμηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές, νέο σύγχρονο εργαστήριο 

πληροφορικής. Δεν αναφέρει στοιχεία για τη σκοποθεσία και το 

περιεχόμενο του προγράμματος.

Ηλεκτρονικές διασυνδέσεις με 

υποστηρικτικό διδακτικό υλικό για 

όλες τις τάξεις του δημοτικού. Δεν 

υπάρχει καταχώριση για τη 

διδακτική μεθοδολογία και την 

παιδαγωγική προσέγγιση που 

ακολουθείται στο σχολείο.



Στο σχολείο μας φοιτούν σχεδόν 250 μαθητές σε 13 τμήματα. Υπάρχουν 

από 2 τμήματα για την

Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄,  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.Το σχολείο από το 

2010 λειτουργεί με βάση το Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα 

Σπουδών από

τις 8:10 έως τις 14:00 για όλες τις τάξεις, ενώ στη συνέχεια λειτουργεί 

και ως Ολοήμερο Σχολείο.  Με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών σε όλα 

τα τμήματα διδάσκονται:Ξένες γλώσσες: Αγγλικά σε όλες τις τάξεις, 

Γαλλικά στην Ε΄και ΣΤ΄τάξη ή με επιλογή Γερμανικά στην ΣΤ΄τάξη, 

Εικαστικά,

Μουσική,Θεατρική Αγωγή,Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ). Στο σχολείο λειτουργούν Εργαστήριο Πληροφορικής και 

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο. Δεν αναφέρει στοιχεία για τη σκοποθεσία 

του σχολείου.

Όλοι οι εκπ/κοί συνεισφέρουν -

σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο- με 

υλικό από τις δραστηριότητές τους.



Αξιολόγηση

Εκδηλώσεις- Υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Συνεργασίες του σχολείου με άλλους φορείς-

επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Δεν υπάρχει 

καταχώριση.

Διοργάνωση ημερίδων (ενδοσχολική 

βία, οικονομική κρίση, πρόληψη 

ατυχημάτων,διαδίκτυο, αθλητισμός), 

θεατρικές παραστάσεις, γιορτές σε 

εθνικές επετείους, ενδοσχολική 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών.Συμμετοχή 

στο διεθνές πρόγραμμα "we care" και 

στον πανελλήνιο μαθηματικό 

διαγωνισμό.

Συνεργασία με τοπικούς φορείς για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών δράσεων όπως πυροσβεστική, γιατρούς , 

νοσηλευτές και το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου.Ενδοσχολική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών του σχολείου από ψυχολόγους με θέμα 

την «Επαγγελματική εξουθένωση (Βurnout) των 

εκπαιδευτικών» 

Δεν υπάρχει 

καταχώριση.

Χριστουγεννιάτικο bazzaar, γιορτή σε 

εθνικές επετείους, εκδήλωση για 

παρουσίαση βιβλίου.

Συνεργασία με συγγραφείς για την παρουσίαση βιβλίου

Δεν υπάρχει 

καταχώριση.

Το σχολείο διοργανώνει γιορτές σε 

εθνικές επετείους και το καλοκαίρι, 

αποκριάτικοι χοροί, σύλλογος 

παραδοσιακών χορών, εκδηλώσεις με τη 

βραβευμένη σε διεθνή διαγωνισμό 

χωρωδία του σχολείου Συμμετοχή και 

βράβερυση σε διεθνή διαγωνισμό της 

χωρωδίας του σχολείου ( 

CASTELAMARE DI STABIA IX 

International Joung Musicians 

Competition “Luigi Denza"), αλλά και 

ημερίδες για κοινωνικά θέματα, 

αφηγήσεις παραμυθιών. Οι μαθητές 

εκδίδουν και τη δική τους εφημερίδα για 

την οποία έχουν βραβευτεί.

Συνεργασία με συγγραφείς και με τον πολιτιστικό 

σύλλογο του δήμου "Μέγας Αλέξανδρος".



Δεν υπάρχει 

καταχώριση.

Ένα σχολείο πλούσιο σε δράσεις 

πολιτιστικού, αθλητικού, 

ιστορικού,περιβαλλοντικού 

περιεχομένου, δράσεις φιλαναγνωσίας, 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, εορτασμός 

εθνικών επετείων, τηλεδιασκέψη με 

άλλες εκπαιδευτικές κοινότητες για τη 

χρήση του διαδικτύου.

Συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες (με γιατρό για την 

ημέρα διατροφής), τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής της 

Β/θμιας Εκπ/σης  Ν. Κορινθίας για τη διοργάνωση 

αγώνων δρόμου,παρακολούθηση υπεύθυνων 

εκπαιδευτικών του σχολείου  σε επιμορφωτική 

συνάντηση υπό την αιγίδα της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σε συνεργασία με την 

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του 

Εφήβου στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού, Τηλεδιάσκεψη με 

την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ.α.



Σύνδεση με αγορά- 

τοπική κοινωνία Επικοινωνία με τους γονείς

Άλλα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης
Διοργάνωση ημερίδων, 

όπου καλούν την τοπική 

εκπαιδευτική κοινότητα 

συνεργασία με τη σχολή 

γονέων της μητρόπολης 

κορίνθου

Οι γονείς μπορούν να 

επικοινωνήσουν μαζί με το 

σχολείο και να το επισκεφτούν 

οποιαδήποτε στιγμή.

Δεν υπάρχουν.

Δεν υπάρχει καταχώριση. Τηλεφωνική επαφή από όποιον 

γονέα επιθυμεί με τον 

διδάσκοντα.

Δεν υπάρχουν.

Διοργάνωση μαθημάτων 

παραδοσιακών χορών και 

εκδηλώσεων σε συνεργασία 

με τον τοπικό δήμο. 

Συνεργασία  με τον 

πολιτιστικό σύλλογο του 

δήμου "Μέγας Αλέξανδρος".

Καθημερινή επαφή, πολύ καλή 

συνεργασία του σχολείου και του 

συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνωνγια τη 

συνδιοργάνωση γιορτών, 

εκδηλώσεων, μαθημάτων 

παραδοσιακών χορών και άμεση 

ηλεκτρονική επαφή με το 

σχολείο μέσω αναρτήσεων στην 

ιστοσελίδα του 

σχολείου.Προσφορά εθελοντικής 

εργασίας των γονέων για τις 

ανάγκες του σχολείου (μικρές 

επισκευές και βελτιώσεις, βαφές 

κλπ).

Δεν υπάρχουν.



Συνεργασία με τοπικούς 

συλλόγους και με άλλα 

σχολεία για την ανάδειξη 

και προώθηση τοπικών 

ζητημάτων ( σχολή γονέων 

Ν.Κορινθίας, Σύλλογο 

Λουτρακιωτών - 

Περαχωριτών "Ο ΙΒΥΚΟΣ" 

για την εκμάθηση 

παραδοσιακών χορών

Επικοινωνία με το σχολείο μέσω 

τηλεφώνου αλλά και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομίου

Δεν υπάρχουν.



Συχνότητα ενημέρωσης 

ιστοσελίδας Παρατηρήσεις
Τακτικά Τα στοιχεία 

αντλήθηκαν από την 

ιστοσελίδα του 

σχολείου.

Τακτικά Τα στοιχεία 

αντλήθηκαν από την 

ιστοσελίδα του 

σχολείου.

Σπάνια Τα στοιχεία 

αντλήθηκαν από την 

ιστοσελίδα του 

σχολείου.



Τακτικά Τα στοιχεία 

αντλήθηκαν από την 

ιστοσελίδα του 

σχολείου.


