
Πληροφορίες για τη διαδικασία κατανομής μαθητών/τριων σε ομίλους 

 

Γενικές πληροφορίες 

Ένας όμιλος Αριστείας- Καινοτομίας/ Δημιουργικότητας μπορεί να είναι «αυτοτελής», 

οπότε κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται ο όμιλος με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών-δράσεων, 

μπορεί να είναι «εξελικτικός» οπότε διατηρώντας τα ίδια μέλη την επόμενη σχολική χρονιά 

προχωρά με ένα νέο πρόγραμμα σπουδών ή μπορεί να συνδυάζει τους δύο τύπους.  

Στο σχολείο μας γίνεται προσπάθεια, μέσω των ομίλων, όλοι οι μαθητές/ τριες που το 

επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν διαφορετικά ερεθίσματα και να 

αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες κατά τη διάρκεια της τριετούς φοίτησής τους. 

Για αυτό το σκοπό όλοι οι όμιλοι μας δέχονται νέες συμμετοχές μαθητών/τριων. Ο 

υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε ομίλου για την καλύτερη λειτουργία του ομίλου και την 

επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, δύναται να διατηρήσει μέλη της ομάδας που 

ξεκίνησαν στον όμιλο από προηγούμενη σχολική χρονιά.  

Ανάλογα με το περιεχόμενο των δράσεων του ομίλου καθώς και το διαθέσιμο χώρο ή 

εξοπλισμό που απαιτεί ένας όμιλος, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός μπορεί να καθορίσει τις 

διαθέσιμες θέσεις από 12 έως 20.  

Τέλος, οι μαθητές/τριες που παρακολούθησαν έναν όμιλο τη μια χρονιά, δεν 

ενθαρρύνονται να τον επαναλάβουν την επόμενη αν αυτός είναι «αυτοτελής». Με αυτό τον 

τρόπο διατηρείται η ενεργός συμμετοχή και το ενδιαφέρον για έναν όμιλο και δίνεται η 

δυνατότητα σε νέα παιδιά να συμμετέχουν.  

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων των ομίλων δεν ανακοινώνεται πριν από τη δήλωση 

ομίλων διότι θα ήταν εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά λάθος, αφού σε τέτοια περίπτωση  οι 

μαθητές/τριες δεν θα επέλεγαν όμιλο με βάση τις αυθεντικές τους προτιμήσεις και  

ενδιαφέροντά τους. 

 

Διαδικασία Κατανομής 

Βασικός στόχος της κατανομής είναι όλοι οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε έναν 

τουλάχιστον όμιλο. Επιπρόσθετα γίνεται προσπάθεια οι περισσότεροι μαθητές/τριες να 

συμμετέχουν στην πρώτη τους προτίμηση. Έτσι, η διαδικασία που ακολουθείται είναι:  

 Αρχικά εξετάζονται οι πρώτες προτιμήσεις των παιδιών.  

 Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τις διαθέσιμες θέσεις τότε όλα τα 

παιδιά τοποθετούνται στην πρώτη προτίμηση τους 

 Αν σε έναν όμιλο οι υποψήφιοι/ιες είναι περισσότεροι/ες από τις διαθέσιμες θέσεις 

τότε γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση με χρήση της πλατφόρμας random.org.  

 Τα παιδιά που δεν κληρώνονται στην πρώτη τους επιλογή τοποθετούνται κατά 

προτεραιότητα στην δεύτερη επιλογή τους εφόσον ο όμιλος έχει διαθέσιμες θέσεις.  

 Όταν όλα τα παιδιά έχουν κατανεμηθεί σε έναν όμιλο τότε ξεκινά η διαδικασία 

κατανομής σε έναν δεύτερο όμιλο εφόσον έχουν δηλώσει ότι το επιθυμούν. 

 Κατά την κατανομή σε δεύτερο όμιλο προφανώς συμμετέχουν οι όμιλοι που έχουν 

ακόμη κενές θέσεις 



 Στην επιλογή δεύτερου ομίλου απορρίπτονται οι επιλογές των παιδιών που 

συμπίπτουν σε ημέρα με τον πρώτο τους όμιλο. . 

Με βάση την παραπάνω διαδικασίας για την κατανομή 2022-2023 έχουμε: 

 Ποσοστό παιδιών που επιλέχθηκαν σε τουλάχιστον ένα όμιλο: 100% 

 Ποσοστό παιδιών που επιλέχθηκαν στην πρώτη τους προτίμηση: 80%  

 Ποσοστό παιδιών που επιλέχθηκαν σε δύο ομίλους: 30% 


