
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 9190810
Στόχος Βελτίωσης:

Σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι 

-η διαρκής  υποστήριξη κι ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών,

 -η διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας,

-η διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και επίλυσης των συγκρούσεων.

Σχέδιο Δράσης: « Εγώ, είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ και ενωμένοι προχωράμε στην
τάξη αυτή!»
Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Συντονιστής Δράσης: ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Οι ομάδες των παιδιών στο νηπιαγωγείο μας είναι μεικτές και ανάμεσά τους υπάρχουν και αλλοεθνή παιδιά.
Πολλά από αυτά δε μιλούν καθόλου ελληνικά,οπότε τα παιδιά προσπαθούν να βρουν διαύλους
επικοινωνίας.Παρόλα αυτά εντοπίζονται στιγμές έντασης ανάμεσα στα παιδιά λόγω διαφωνίας στον σχολικό
χώρο ,οι οποίες οφείλονται σε διεκδίκηση αντικειμένων, αποκλεισμό από την παρέα,λεκτική βία του τύπου " δε
σ'έχω φίλο" που χρησιμοποιείται από αρκετά παδιά , αποκλειστική επαφή με φίλο,παρεξήγηση. Είναι σημαντικό
να τεθεί ως βασικός στόχος του σχεδίου δράσης η  διαχείριση των εντάσεων και η επίλυση των συγκρούσεων
μέσα από την αποδοχή της διαφορετικότητας ,την συνεργασία και την ενσυναίσθηση. Ειδικότερα οι στόχοι που
είναι επιθυμητό να πραγματοποιηθούν είναι :

να μάθουν  τα παιδιά αρχικά να σέβονται τον εαυτό τους ,δηλαδή να
καλλιεργήσουν την προσωπική τους ταυτότητα
να βελτιώνουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις
να μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες των δύο έως τεσσάρων ατόμων
να επιλύουν αρμονικά τις συγκρούσεις μέσα σε κλίμα υποστήριξης και
σεβασμού
να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς για θέματα που αφορούν την συμπεριφορά των
παιδιών ,ώστε να υπάρχει σύνδεση σχολείου-οικογένειας για την εφαρμογή
κοινών κατάλληλων πρακτικών.
να επιτευχθεί κλίμα αρμονικής συνύπαρξης στην σχολική τάξη χωρίς τη συνεχή
διαμεσολάβηση της εκπαιδευτικού.(εφαρμογή καλών πρακτικών  κατόπιν



σχετικής  επιμόρφωσης).

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης του νηπιαγωγείου μας ,οι ενέργειες που πραγματοποιούνται προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν όσο το δυνατόν καλύτερα είναι:

Σύσταση ομάδας δράσης από τις νηπιαγωγούς της σχολικής μονάδας,από την
προισταμένη, και τις άλλες δυο νηπιαγωγούς (συνολικά τρία άτομα)
Απόφαση από τον σύλλογο διδασκουσών για την πραγματοποίηση
συνεδριάσεων δύο φορές κάθε μήνα για τον προγραμματισμό των
δραστηριοτήτων και για την παρακολούθηση-ανατροφοδότηση κάθε δράσης.
Τήρηση ημερολογίου για την καταγραφή των δράσεων και την παρακολούθηση
των συγκρουσιακών περιστατικών ματαξύ των παιδιών.
Ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις δράσεις προκειμένου να εκδηλωθεί το
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους και προγραμματισμός επικοινωνίας μαζί
τους για την καλύτερη συνεργασία και επίλυση θεμάτων σχετικών με την
συμπεριφορά των παιδιών τους.
Συνεργασία με φορείς , όπως η ΠΥΞΙΔΑ (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ), για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας  σε θέματα διαχείρισης
κρίσεων στην σχολική τάξη .Επιμόρφωση  των  γονέων με θέμα "την τήρηση
των ορίων στην συμπεριφορά των παιδιών" τόσο στη σχολική όσο και στην
εξωσχολική ζωή.
Συζήτηση και κατάθεση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων στην
τελική συνεδρίαση της ολομέλειας και  στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης
αυτοαξιολόγησης .

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α τρίμηνο :  σύσταση ομάδας δράσης ,ερωτηματολόγια στους γονείς ,δραστηριότητες στην τάξη,επικοινωνία με
φορείς για τον προγραμματισμό επιμορφωτικών δράσεων ,παρακολούθηση δράσης-ανατροφοδότηση

Β τρίμηνο : δραστηριότητες στην τάξη , συνεργασία με φορείς, παρακολούθηση δράσης - ανατροφοδότηση

Γ τρίμηνο :  δραστηριότητες στην τάξη , αξιολόγηση της δράσης.

 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ανθρώπινο δυναμικό

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου οργανώνουν το σχέδιο δράσης βασισμένοι
στην πολυετή πείρα τους,αλλά και στις μεταπτυχιακές γνώσεις πάνω στην
διαχείριση των κρίσεων μέσα στην τάξη.
Γονείς των μαθητών/τριών



Ειδικοί ψυχικής υγείας
ΣΕΕ

2.Υλικοτεχνική υποδομή

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης χρησιμοποιούνται

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,η χρήση των οποίων διευκολύνει την
πραγματοποίηση των στόχων του σχεδίου δράσης.
Προβολικό μηχάνημα
Ψηφιακή φωτογραφική  μηχανή
Συσκευές   αποθήκευσης δεδομένων
Βιβλία σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

3.Οικονομικοί πόροι

Τακτική επιχορήγηση  της σχολικής μονάδας από την σχολική επιτροπή του
Δήμου Νεάπολης-Συκεών.
Συνεργασία νηπιαγωγείου και γονέων με εταιρεία ανακύκλωσης
χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων.Το οικονομικό αντάλλαγμα χρησιμοποιείται
για την αγορά εποπτικού υλικού ,βιβλίων και αναλώσιμων υλικών.

4. Εργαλεία

Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών.
Ερωτηματολόγια γονέων.
Συνεντεύξεις παιδιών.
Ατομικά φύλλα αξιολόγησης νηπίων.
Ημερολόγιο καταγραφών.
Κοινωνιογράμματα
Διαδίκτυο για αναζήτηση καλών πρακτικών ,επιστημονικών άρθρων,ταινιών
μικρού μήκους σχετικών με το θέμα του σχεδίου δράσης.
Διαδραστικά παιχνίδια για κανόνες συμπεριφοράς.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Ως κριτήρια επιτυχίας αναφέρουμε:

 την επίλυση διαφορών με συζήτηση-διάλογο( συλλογή πληροφοριών μέσα από
το ημερολόγιο καταγραφών)
την επίτευξη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών που έχουν
εμπλακεί σε συγκρούσιακές καταστάσεις,μέσα από τη συμμετοχή τους σε
ομαδικές δραστηριότητες και δημιουργικό παιχνίδι(ατομικό φύλλο αξιολόγησης)
την μείωση συγκρούσεων των μαθητών.
την εξάλειψη /μείωση των φαινομένων σωματικής και λεκτικής βίας καθώς και



αρνητικών διακρίσεων μεσω του ημερολογίου καταγραφών.
την ποιοτική και ποσοτική συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς
αναφορικά με τη συμπεριφορά τω παιδιών.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Ά Φάση Αξιολόγησης

Παρακολούθηση των παιδιών κατά τη διάρκεια των οργανωμένων και
ελεύθερων δραστηριοτήτων ,καταγραφή των συγκρούσεων και των σχέσεων
συνεργασίας κι αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων
Επιλογή εργαλείων για την συλλογή πληροφοριών από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς (μαθητές-τριες, γονείς ,εκπαιδευτικούς)
Επιμόρφωση  και ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου με ειδικούς
ψυχικής υγείας.
Συναντήσεις του συλλόγου διδασκουσών με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και
την ανατροφοδότηση.

΄Β  Φάση Αξιολόγησης 

Διαμόρφωση συναινετικού κώδικα καλής συμπεριφοράς  και υπενθύμιση
τήρησης κανόνων .
Συλλογή πληροφοριών από τα ερωτηματολόγια των γονέων προς διερεύνηση
της συμπεριφοράς των παιδιών .
Εφαρμογή των δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί από τους εκπαιδευτικούς.
Παρακολούθηση και καταγραφή των συμπεριφορών ώστε να διαπιστωθεί η
προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας.
Επιμόρφωση των γονέων από ειδικούς και ανάπτυξη τρόπων επικοινωνίας
μεταξύ σχολείου και γονέων για θέματα  συμπεριφοράς των μαθητών-τριών.
Εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών εκ μέρους των νηπιαγωγών για την
πρόληψη και αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών μεταξύ των παιδιών-
μαθητών ,όπως συνεργτική μάθηση,αξιοποίηση της ομάδας ,βιωματική
παιδαγωγική μέσα από δραματοποιήσεις ,θεατρικό παιχνίδι,προσομοίωση
ρόλων.
Εντοπισμός και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων θετικής προσέγγισης των
προβλημάτων-διαφωνιών  μέσω  συζήτησης και  διαλόγου.

Γ΄ Φάση Αξιολόγησης

Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών ως προς την επίτευξη των στόχων του σχεδίου
δράσης.
Ερωτηματολόγιο προς γονείς, στη λήξη της δράσης ,για τη συλλογή
πληροφοριών σχετικά με  το πώς  συμπεριφέρεται το παιδί τους και



διαχειρίζεται τις συγκρούσεις του με οικεία πρόσωπα.
Αξιολόγηση των: κοινωνιογραμμάτων ώστε να διαπιστωθούν οι αλλαγές στη
διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών-τριών  αλλά και  αξιολόγηση των
ατομικών- ομαδικών εργασιών τους από το portfolio και από το αρχείο   του
νηπιαγωγείου.

 

 

 

 

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Σε συνέχεια ενημερωτικών διαδικτυακών συναντήσεων για την υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού και
αποτύπωσης των σχεδίων δράσεων και κατόπιν μελέτης του παρόντος σχεδίου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Αναγκαιότητα-στόχοι: Η αναγκαιότητα του σχεδίου δράσης εξηγείται επαρκώς.
Οι στόχοι είναι συναφείς με τη βασική επιδίωξη. Είναι διατυπωμένοι με
σαφήνεια και λεπτομέρεια. Είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι. Σχετίζονται με τα
κριτήρια επιτυχίας. Προτείνεται, κατά την υλοποίηση, ο πέμπτος στόχος να
αναλυθεί επειδή είναι αρκετά σύνθετος. Για παράδειγμα : «Να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων» και «Οι γονείς να αξιοποιούν 
αυθεντικές επικοινωνιακές συνθήκες με τα παιδιά για να καλλιεργούν τις
κοινωνικές τους δεξιότητες» (αποκτούν πιο ενεργητικό ρόλο). Επίσης, καλό
είναι να διατυπωθεί ένας στόχος για τις εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα: "Οι
νηπιαγωγοί να βελτιώσουν την επαγγελματική τους δεξιότητα στη
διαμόρφωση/χρήση φύλλων παρατήρησης-ρουμπρίκες". Με τον τρόπο αυτό, στο
σχέδιο δράσης θα συμμετέχουν και θα ωφελούνται όλα τα μέλη της σχολικής
κοινότητας.
Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα: Οι ενέργειες είναι στοχευμένες. Υποστηρίζουν
την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό.
Εφόσον γίνει ενσωμάτωση στόχων για τις εκπαιδευτικούς και για τους γονείς,
οι ανάλογες ενέργειες μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα εντός του
χρονοδιαγράμματος.
Πόροι-μέσα-ερευνητικά εργαλεία: Οι πόροι και τα μέσα που διαθέτει το
νηπιαγωγείο σας χρησιμοποιούνται επαρκώς. Σημαντική είναι η αξιοποίηση
των ΤΠΕ. Τα ερευνητικά εργαλεία είναι κατάλληλα για τη συλλογή στοιχείων.
Προτείνεται εναλλακτικά, η ομαδική συνέντευξη παιδιών (σε μικρές ομάδες),
που συλλέγει στοιχεία με ευκολία από τα παιδιά με ενεργητική συμμετοχή τους
σε αυθεντική συζήτηση
Κριτήρια επιτυχίας: Τα κριτήρια επιτυχίας (ποσοτικά και ποιοτικά) σχετίζονται
με τους στόχους. Καλό είναι να διατυπώνονται, όπως και οι στόχοι, με



σαφήνεια: π.χ. «Αύξηση του Βαθμού εκδήλωσης…/... ικανοποίησης», «Ενίσχυση
της ικανότητας…», «Βελτίωση της δεξιότητας…», «Αύξηση της συχνότητας…/...
του ενδιαφέροντος», κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, η σύνδεση των κριτηρίων με
τους στόχους είναι περισσότερο προφανής και η υλοποίηση της δράσης είναι
περισσότερο προσανατολισμένη. 
Διαδικασίες αξιολόγησης: Η διαδικασία τριών -ιδανικά- φάσεων και η
ανάλυση  στοιχείων που προέρχονται από τους τρεις παράγοντες (παιδιά,
εκπαιδευτικοί, γονείς) δείχνουν πληρότητα, διάρκεια και συνέπεια στον βασικό
στόχο.

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1.Συλλογή πληροφοριών μέσα από ερωτηματολόγια προς τους γονείς σχετικά με την συμπεριφορά των παιδιών
τους στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής τους συνύπαρξης ,αλλά και στα πλαίσια εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

2. Θέσπιση κανόνων μέσα στην σχολική ταξη για την διαφύλαξη της ομαλής συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης
μεταξύ των παιδιών.  Oι κανόνες προκύπτουν με την βοήθεια των ίδιων των παιδιών στα πλαίσια της
προσπάθειάς τους να παίξουν,να συζητήσουν και να συμμετέχουν σε ομαδικές δρασtηριότητες του τμήματος.

3.Χρήση «κουτιού με ευγενικές λέξεις». Ορίζονται κάποιες λέξεις που δείχνουν σεβασμό, αλληλοεκτίμηση και
διάθεση για ειρηνική συνύπαρξη με τους «γύρω» μας ,όπως «ευχαριστώ», «συγνώμη», «παρακαλώ», και μάλιστα
κάποιες από αυτές είναι μετεφρασμένες σε γλώσσες των αλλοεθνών παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, έτσι
ώστε να μπορει να υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα σε όλα τα παιδιά προσεγγίζοντας μ αυτόν τον τρόπο τα
κριτήρια επιτυχίας του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.



4. Δημιουργία γωνιάς  «επίλυσης των συγκρούσεων» στην οποία τα παιδιά που
εμπλέκονται σε πιθανή σύγκρουση κάθονται και συζητούν απαντώντας στα
καίρια ερωτήματα «τι συνέβη», «πώς ένιωσες», «τι μπορεί να γίνει». Με τον
τρόπο αυτό προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές τους και να επανέλθουν
στην «παρέα» περιορίζοντας  την παρέμβαση του εκπαιδευτικού ή των άλλων
παιδιών.

5. Ανάγνωση βιβλίων στην ολομέλεια με θέμα την αποδοχή της διαφορετικότητας
και την συμπόρευση με άτομα διαφορετικά από εμάς και αντίστοιχες ομαδικές
κατασκευές ,δραματοποιήσεις, συνθέσεις τραγουδιών και ποιημάτων και
σχετική εικονογράφησή τους με τη συμμετοχη όλων των παιδιών. .  Ένα από
αυτά είναι το βιβλίο « Μ αυτήν την μπάλα παίζουμε όλοι» και κατασκευή μιας
γιγάντιας μπάλας που αποτελείται από πολλές μικρές διαφορετικές του κάθε
παιδιού,  «ο μαυρος κότσυφας κι ο άσπρος γλάρος» και προσπάθεια
αποτύπωσης των κοινών δράσεων των δυο τόσο διαφορετικών αλλά
αγαπημένων φίλων . Επίσης αγαπημένα τραγούδια όπως «χέρια σαν κι αυτά..» ,
ύμνοι ως προς τη διαφορετικότητα εικονογραφούνται από τα παιδιά και
τραγουδιούνται ενώ καταγράφονται με ψηφιακά μέσα.

6.Πραγματοποίηση παράστασης κουκλοθεάτρου με θέμα την ανάπτυξη φιλίας ανάμεσα σε αδύναμα και δυνατά
ζώα με τίτλο « ένα λιοντάρι φίλος» , συμβολίζοντας την δυνατότητα να αναπτυχθέί φιλία ανάμεσα στον
θεωρητικά «ισχυρό» και στον «αδύναμο».

7. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από ειδικούς ψυχικής υγείας με απώτερο στόχο την
καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και τη
διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας( συνεργαζόμενοι με το κέντρο πρόληψης
και ψυχικής υγείας "ΠΥΞΙΔΑ")

8. Επιμόρφωση γονέων σε θέματα διαχείρισης της συμπεριφοράς των παιδιών και
θέσπισης "ορίων" σ"αυτήν από ειδικούς ψυχικής υγείας( συνεργαζόμενοι με το
κέτρο πρόληψης και ψυχικής υγείας "ΠΥΞΙΔΑ").

9. Συνεντεύξεις των παιδιών σε διαφορετικές χρονικές φάσεις διεξαγωγής του
σχεδίου δράσης προκειμένου να διαπιστώνεται η πρόοδος-εξέλιξη συνύπαρξης
με τους συμμαθητές ,αλλά και επίλυσης των μεταξύ τους διαφορών.

10. Αξιοποίηση κοινωνιογραμμάτων και συλλογή πληροφοριών για  τα κριτήρια
επιλογής αγαπημένων φίλων και φίλων που έρχονται σε σύγκρουση.

11.  Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών μέσω ερωτηματολογίων προκειμένου να
διαπιστωθέι η εμπειρία στην επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων και η
πιθανή ανάγκη επιπλέον επιμόρφωσής τους για την καλύτερη αντιμετώπιση
τέτοιων καταστάσεων και προετοιμασίας του σχολικού κλίματος.

12.  Καθημερινή ή και εβδομαδιαία επιβράβευση παιδιών ως προς τον σεβασμό, την αλληλοεκτίμηση, την
ευγενική παρουσία και ομαλή διαπραγμάτευση ενδεχόμενων συγκρούσεων με συμμαθητές.  Μ'αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται  η ομαλότερη επίλυση διαφορών μεταξύ τους.

13.Ατομικές  και ομαδικές κατασκευές που δείχνουν τις προτιμήσεις των παιδιών ως προς την επιλογή ατόμων



που θεωρούν ότι μπορούν να συνυπάρξουν ομαλά και να δημιουργήσουν κάτι όμορφο μέσα σε κλίμα
συνεργασίας. Ακόμη και οι καθημερινές ζωγραφιές κάποιων παιδιών όπου απεικονίζονται παιδιά με τα οποία
επίλυσαν προηγούμενες διαφορές τους και πλέον συνυπάρχουν ,παίζουν και προσπαθούν να γράψουν ακόμη και
λέξεις αγάπης χαρίζοντάς τους τις ζωγραφιές αυτές με μεγάλη συχνότητα.

14. Δημιουργία πορτραίτων για τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των παιδιών που έχουν έρθει σε σύγκρουση και την
ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

15.  Δημιουργία συμφώνου φιλίας και συνεργασίας μεταξύ παιδιών που έχουν έρθει σε σύγκρουση με τ χρήση
τρισδιάστατου υλικού.

  

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Κατά τον σχεδιασμό της Δράσης  και λαμβάνοντας υπόψιν  την  ανατροφοδότηση της  Σ.Ε.Ε.  προστέθηκε ένας
ακόμη στόχος που επικεντρώνεται στην επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτικών:  Οι Νηπιαγωγοί να
βελτιώσουν την επαγγελματική τους δεξιότητα στη διαμόρφωση – σύνταξη κοινωνιογραμμάτων,
ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης και ερωτηματολογίων προς τους γονείς των μαθητών/τριών για τη συλλογή
πληροφοριών σχετικών με το Σχέδιο Δράσης.

Επίσης το Σχέδιο Δράσης είχε συνταχθεί πριν τη παρακολούθηση των σεμιναρίων του προγράμματος πρόληψης
για παιδιά προσχολικής ηλικίας της  ΠΥΞΙΔΑΣ: « Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο». Οπότε ,
μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης των Νηπ/γών προστέθηκαν δράσεις  όπως: « Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ»,
« ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ- Πιστεύω στον εαυτό μου και βρίσκω τουλάχιστον ένα θετικό μου στοιχείο», « ΕΚΦΡΑΖΩ ΤΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – με λόγια και παντομίμα».

Αποτελέσματα της Δράσης

 

Αναπτύχθηκε ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό καθ όλη τη διάρκεια της
εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και έγιναν ικανά να  αναλύουν και να
αιτιολογούν,  να επιλύουν προβλήματα και να εκφράζουν τα συναισθήματά
τους με κατάλληλο τρόπο βελτιώνοντας σταδιακά τις διαπροσωπικές τους
σχέσεις.
Ενθαρρύνθηκε κι επιβραβεύτηκε κάθε θετική προσπάθεια των παιδιών.
Δόθηκαν οι ευκαιρίες στα παιδιά  να γνωρίσουν τις επιλογές τους, να μιλήσουν
και να αναλύσουν τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής σχετικά με τις
συγκρουσιακές καταστάσεις  και να απαντήσουν  σε ερωτήματα όπως: Ποιο
είναι το πρόβλημα; Πως προσπάθησες να το λύσεις; Ήταν αποτελεσματικός
αυτός ο τρόπος; Υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις;
Τα παιδιά βοηθήθηκαν να χειρίζονται τα συναισθήματά τους εποικοδομητικά:
Να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις ώστε να διαχειριστούν  και να επιλύσουν
συγκρουσιακές καταστάσεις χωρίς θυμό και να χρησιμοποιούν  το διάλογο ως
μέσο επίλυσης των προβλημάτων, μειώνοντας τη διαμεσολάβηση της



Νηπιαγωγού.
Οι γονείς που ενεπλάκησαν λειτούργησαν ως θετικά πρότυπα συμπεριφοράς
θέτοντας όρια στα παιδιά τους.
Οι Νηπιαγωγοί Βελτίωσαν την επαγγελματική τους δεξιότητα  και την
ερευνητική τους λειτουργία. Στο έργο τους χρησιμοποίησαν σύγχρονες
παιδαγωγικές μεθόδους , ερευνητικά εργαλεία  ,μέσα τεχνολογίας και 
διδασκαλίας.
Αναρτήθηκαν δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης στο ιστολόγιο της σχολικής
μονάδας προβάλλοντας το στην τοπική κοινωνία.
Βεβαίως, υπήρξαν και κάποια παιδιά ( ελάχιστα στον αριθμό) που είτε λόγω
διαφορετικής γλώσσας- δεν κατανοούσαν απόλυτα τα Ελληνικά – είτε εξαιτίας
της μη ενεργής συμμετοχής των γονιών τους , δεν άλλαξαν ιδιαίτερα τη
συμπεριφορά τους ως προς τον τρόπο επίλυσης των διαφορών τους με τ’ άλλα
παιδιά.

 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

 Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Η καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/- 
τριών.
 Ο εξαρχής κατάλληλος σχεδιασμός της Δράσης .
 Η σημαντική υποστήριξη και ενθάρρυνση από την ΣΕΕ Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης .
  Η αξιοποίηση  των απαιτούμενων για την εφαρμογή του Σχεδίου 
Δράσης σχολικών υποδομών (σχολική βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, έντυπο και ψηφιακό υλικό) .
Οι στοχευμένες δράσεις από τα σεμινάρια της Πυξίδας για την 
αυτοεκτίμηση, τα συναισθήματα, την αποδοχή της διαφορετικότητας, 
την αξία της φιλίας και της συνεργασίας και τη σημασία του 
«ανήκειν» σε ομάδα.
Η ενσυναίσθηση  μέσα από τις δραματοποιήσεις – προσομοιώσεις 
ιστοριών- βιβλίων σχετικών με το θέμα .
Η διάθεση των παιδιών για συνεργασία μέσα από την προτροπή των 
Νηπιαγωγών όλων των τμημάτων  και της καθηγήτριας των 
Αγγλικών για θετικό κλίμα με ομαδικά κινητικά παιχνίδια και 
κατασκευές  σε ομάδες των  τεσσάρων ατόμων.



Η 15ωρη ενδοσχολική  επιμόρφωση των Νηπιαγωγών από την Πυξίδα 
και οι ανταλλαγές απόψεων και ιδεών με συναδέρφους /ισσες από 
όμορα Νηπιαγωγεία της Νεάπολης που συμμετείχαν σε αυτήν. 
Η   2ωρη  ενδοσχολική επιμόρφωση προς τις άλλες Νηπιαγωγούς από 
 Νηπιαγωγό που ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολικής 
μας Μονάδας  κατά το τρέχον σχολικό έτος  και η οποία κατέχει 
σχετικό τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών.
Η καταγραφή των συγκρούσεων των παιδιών και η δυνατότητα 
αναστοχασμού στις προγραμματισμένες μηνιαίες συναντήσεις  του 
Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και σε έκτακτες για το τι θα μπορούσε 
να γίνει διαφορετικά για καλύτερα αποτελέσματα της δράσης ( 
αναδιαμόρφωση δράσεων).

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

  Ο αρχικά  μεγάλος φόρτος εργασίας για το εκπαιδευτικό προσωπικό  
του σχολείου, καθώς όφειλαν να προετοιμαστούν για τα εργαστήρια 
δεξιοτήτων, τις δραστηριότητες για τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, τις 
θεματικές  ενότητες  της επικαιρότητας. Η δυσκολία αυτή 
ξεπεράστηκε με τον καταμερισμό των εργασιών μεταξύ των 
Νηπιαγωγών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας  π.χ. σύνταξη των 
ερωτηματολογίων, εύρεση υλικού (βιβλία/ παραμύθια)   και 
επιστημιονικών εργασιών  που σχετίζονται με την επίλυση 
συγκρούσεων  μεταξύ των μαθητών/τριών κ.άλ.
Η ανάγκη του εκπαιδευτικού προσωπικού για  επιπλέον υποστήριξη 
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης λόγω ζητημάτων που 
προέκυπταν κι απαιτούσαν  διαφορετικού είδους διαχείριση από αυτή 
που είχε οργανωθεί όπως η ενίσχυση της ψυχοσυναισθηματικής 
κατάστασης των μαθητών/-τριών με αποτέλεσμα να 
πραγματοποιηθούν και  επιπλέον επιμορφώσεις, ενδοσχολικής φύσης 
από συνάδερφο που κατέχει σχετικό τίτλο μεταπτυχιακού.
Το μικρό ποσοστό συμμετοχής  των γονέων τόσο στη διαδικτυακή 
ενημέρωση για το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης όσο και στην 
προγραμματισμένη επιμόρφωση τους από το Κέντρο Πρόληψης  
ΠΥΞΙΔΑ  για τη σημασία της χρήσης ορίων στη νηπιακή ηλικία. 
Βέβαια, η συμ- μετοχή τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο στην αρχή 
και στο τέλος του σχεδίου δράσης ήταν σχεδόν καθολική ( δεν 
απάντησαν μόνο οι γονείς που δε γνωρίζουν να διαβάζουν και να 
γράφουν ελληνικά).
Η δυσκολία επικοινωνίας με γονείς που δε μιλούσαν καθόλου 
Ελληνικά ή και Αγγλικά καθώς και γονείς παιδιών που η συχνότητα 
φοίτησής τους και συμμετοχής στη ζωή του Νηπιαγωγείου ήταν 



αραιή. Αυτές οι περιπτώσεις δυσχέραιναν τις προσπάθειες του 
εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας να ενημερώσει 
τους εν λόγω γονείς για το σχέδιο δράσης της Σχολικής Μονάδας.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Υλικό που παρήχθη :

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών.
Ερωτηματολόγιο για γονείς.
Ατομικές συνεντεύξεις για τα παιδιά με ενεργή συμμετοχή των ίδιων 
σε αυτά.
Τρία κοινωνιογράμματα για το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας.
Εικαστικά και λεκτικά έργα από τους/τις μαθητές/τριες κάθε 
τμήματος καθώς  και ομαδικές συνθέσεις των δύο τμημάτων που 
 αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου στη διεύθυνση  :  
https://blogs.sch.gr/14nipneap/ . Σε αυτή περιλαμβάνονται  κείμενα, 
εικαστικές αναπαραστάσεις, κολάζ , ομαδικές κατασκευές, 
επιτραπέζια παιχνίδια.

Υλικό που  αξιοποιήθηκε:

Βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης και των προσωπικών αρχείων- 
βιβλιοθηκών του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Το υλικό από τα σεμινάρια που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί 
από το Κέντρο Πρόληψης ‘ ΠΥΞΙΔΑ’ (Κέντρο πρόληψης των 
εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας) του 
προγράμματος ‘ Ο ΠΥΞΙΔΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΥΞΙΔΟΥΛΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ’ 
. Πρόκειται για ένα δομημένο υλικό, με σαφείς στόχους και 
μεθοδολογία, που προσέφερε  στις Νηπιαγωγούς τρόπους ανάπτυξης 
συγκεκριμένων θεμάτων, που αφορούν στην καλλιέργεια 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών 
(επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησης) και στη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας στη 
νηπιακή ηλικία.
Αφηγήσεις ιστοριών από την ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ που οργάνωσε 
το 14ο Νηπ/γείο Νεάπολης κατά το σχ. έτος 2020-2021 .
Διαδραστικά παιχνίδια για κανόνες συμπεριφοράς από Νηπιαγωγό 
της σχολικής μας μονάδας.

 



Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

 

  15ωρη επιμόρφωση Νηπιαγωγών σε τέσσερεις  συναντήσεις  - εντός 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022- που οργανώθηκε από την 
ΠροΪσταμένη του 14ου Νηπ/γείου Νεάπολης σε συνεργασία με τον 
φορέα πρόληψης και προαγωγής υγείας  ΠΥΞΙΔΑ και τίτλο : « Ο 
Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο».Σε αυτή συμμετείχαν 
και Νηπιαγωγοί από  όμορα  Νηπιαγωγεία όπως 1ου, 2ου, 7ου, 8ου, 10ου

και  11ου  Νεάπολης, γεγονός που ενίσχυσε τη συνεργασία μας και 
την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
  3ωρη  επιμόρφωση συζήτηση - ενημέρωση  γονέων από τον 
παραπάνω αναφερθέντα φορέα με θέμα :« ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ», στην οποία συμμετείχαν και όλες οι Νηπιαγωγοί της 
σχολικής μας μονάδας. 
  Υλοποίηση  επιμορφωτικών συναντήσεων από  την Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε. ) με τις  συντονίστριες των Σχεδίων  
Δράσης των σχολικών μονάδων ευθύνης της.Προσωπικές 
τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Σ.Ε.Ε για επίλυση αποριών- 
θεμάτων σχετικών με την υλοποίηση της δράσης στην συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα.
  2ωρη  επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού από συνάδερφο του 
14ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης με βάση τον τίτλο του μεταπτυχιακού 
της :«Συγκινησιακές και συναισθηματικές δυναμικές και 
εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Tor Vergata Ρώμης.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Η οπτικοποίηση κανόνων συνέβαλε σημαντικά στην απομνημόνευση και τήρηση
των σωστών τρόπων συμπεριφοράς των παιδιών μεταξύ τους και με τη
νηπιαγωγό.
Η ομαδοσυνεργατική μάθηση ,η αξιοποίηση της ομάδας ,η προσομοίωση ρόλων
και η βιωματική παιδαγωγική βοήθησαν τα παιδιά να ενισχύσουν την
αυτοπεποίθησή τους,να αισθανθούν σημαντικά και ενεργά μέλη σε κάθε ομάδα
και να έχουν διάθεση να μαθαίνουν και να βοηθούν.
Η δημιουργία  ομάδας επικοινωνίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (viber) της
νηπιαγωγού με τους γονείς του τμήματός της είχε ως αποτέλεσμα την άμεση
ανταπόκρισή τους στις ανάγκες του σχεδίου δράσης.Επίσης οι διαλογικές
πρακτικές μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων οδήγησαν στην ανάπτυξη σχέσεων



συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Οι τακτικές συναντήσεις του συλλόγου διδασκουσών (δυο φορές τον μήνα) , η
ανάπτυξη διαλογικών πρακτικών βασιζόμενη στον αλληλοσεβασμό και στην
εμπιστοσύνη της παιδαγωγικής επάρκειας των συναδελφισσών και η
ενδοσχολική επιμόρφωση οδήγησαν στην σύσφιξη  των σχέσεων και στη
βέλτιστη υλοποίηση του σχεδίου δράσης .
Οι εκπαιδευτικοί εξοικιώθηκαν με την σύνταξη ερωτηματολογίων ,την
δημιουργία και αξιοποίηση κοινωνιογραμμάτων και μεθόδων παρατήρησης και
καταγραφής.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το διδακτικό προσωπικό σε σχέση με τους 
γονείς (  συμμετοχή τους σε δράσεις που οργανώθηκαν από το νηπιαγωγείο) ,προτείνεται  για το 
επόμενο σχολικό έτος :

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα συνεργασίας με τους γονείς  
με στόχο να ενισχυθούν οι ικανότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού 
στην απόκτηση θετικής στάσης και ενεργής συμμετοχής των γονέων 
εντός σχολικού χώρου.
Επιμόρφωση για ενίσχυση δράσεων που αφορούν την καλλιέργεια 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (όπως:  η 
ενίσχυση της αυτενέργειας των παιδιών, η φροντίδα του εαυτού 
τους, η καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων της ομάδας, η 
επικοινωνία, η συνεργασία, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η λήψη 
αποφάσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροστασίας ) .

 

 

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

 Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν ,στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, μπορούν να αξιοποιηθούν σε ετήσια βάση,
καθώς κάθε χρόνο στο Νηπιαγωγείο το μαθητικό δυναμικό μεταβάλλεται με την εγγραφή προνηπίων . Έτσι
διαμορφώνονται νέες  ομάδες και δεν παύουν να σημειώνονται συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις στο χώρο του
σχολείου ή και έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/- τριών. Ως συνέχεια του σχεδίου δράσης και καθώς
το 14ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης συμμετέχει το τρέχων έτος ως ομάδα ελέγχου στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Έργου ERASMUS KA3“ProW” και συγκεκριμένα του  προγράμματος «Προώθηση της ευημερίας των παιδαγωγών
μέσω της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς στην Αγωγή Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας» (ProW) ,το σχολικό έτος
2022-23 θα συμμετέχει ως πειραματική ομάδα.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα δημιουργηθεί ένα σχολικό πλαίσιο που θα προωθεί  την δημιουργία
μιας θετικής σχολικής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς,  με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των παιδαγωγών
και του γενικότερου σχολικού κλίματος. Θα διερευνηθεί η επίδραση της Θετικής Ψυχολογίας και του συστήματος
Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς στην ευημερία των παιδαγωγών , στις συμπεριφορές και στις  διάφορες
δεξιότητες των παιδιών.



Οι  «Πρακτικές» που θα εφαρμοστούν είναι :

η κατανόηση των επαγγελματικών αναγκών, η διδασκαλία  κοινών αξιών, κοινωνικών συμπεριφορών και
ρουτινών,η συμμετοχή παιδιών σε δράσεις που προωθούν τις αξίες, η ενημέρωση και συνεργασία γονέων

Οι  «Διαδικασίες» που θα ακολουθηθούν, είναι

η επιμόρφωση των παιδαγωγών , η υποστηρικτική δράση της ομάδας του έργου στην εφαρμογή τουProW από τους
παιδαγωγούς ,η χρήση νέων τεχνολογιών .


