
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - 9380263
Στόχος Βελτίωσης:

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη διατήρηση θετικών διαπροσωπικών
σχέσεων με τους μαθητές.
Συνεργασία σχολείου – γονέων για την ενεργή εμπλοκή τους στην τόνωση της
αυτοεκτίμησης των μαθητών.
Καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων στους μαθητές.

Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για τη διοργάνωση
σχολικών δραστηριοτήτων.

Σχέδιο Δράσης: Ενίσχυση του θετικού κλίματος στις σχέσεις μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών
Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Συντονιστής Δράσης: ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας, η οποία επέβαλε την απομάκρυνση των μαθητών/τριών
από το σχολικό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί η ποιότητα των
σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών και να καλλιεργηθεί εκ νέου κλίμα σεβασμού,
εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Ενίσχυση του θετικού εκπαιδευτικού κλίματος.
Καλλιέργεια των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών όπως ενσυναίσθηση,
αυτορρύθμιση, συνεργατικότητα, αποδοχή της διαφορετικότητας.
Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών αναφορικά με τη διαμόρφωση
απο κοινού  του πλαισίου ενδοσχολικής  συμπεριφοράς μαθητών αλλά και
εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

1. Διερεύνηση του θέματος μέσω ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν στους



εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας.

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ

1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από ειδικούς επιστήμονες αναφορικά με τη
ενίσχυση του θετικού κλίματος στην τάξη.

2. Συμβουλευτική γονέων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τους
εκπαιδευτικούς.

3. Σχολικές δραστηριότητες που θα προάγουν την καλλιέργεια των ήπιων
δεξιοτήτων και θα βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες να
κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την συμβολή τους στην ενίσχυση του θετικού
κλίματος και της συνεργατικότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας.

4. Δραστηριότητες διαμεσολάβησης που θα οδηγήσουν στο σωστό χειρισμό
συγκρουσιακών καταστάσεων και την ειρηνική επίλυσή τους. 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ψηφιακά ερωτηματολόγια (2) προς εκπαιδευτικούς και μαθητές.
2. Επιστήμονες υγείας όπως παιδοψυχολόγος, ψυχολόγος ή κοινωνικός

λειτουργός.
3. Θεατρικό παιχνίδι διαμεσολάβησης από εκπαιδευτικό Θεατρικής Αγωγής της

σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.
4. Παραμύθια και σύντομες ιστορίες σε έντυπη μορφή από τη βιβλιοθήκη του

σχολείου αλλά και σε ψηφιακή μορφή.
5. Τραγούδια στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα σε συνεργασία με την

καθηγήτρια των Αγγλικών της σχολικής μονάδας.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Βελτιώνεται η στάση των μαθητών/τριών απέναντι στο σχολείο γενικά και
στους εκπαιδευτικούς ειδικότερα.
Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών.
οι εκπαιδευτικοί επιλύουν αποτελεσματικά με πρόσφορους παιδαγωγικούς
τρόπους τις πιθανές συγκρούσεις που μπορεί να προκύπτουν κάθε φορά.
Αναπτύσσονται ουσιαστικοί τρόποι αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς
για θέματα που αφορούν στη συμπεριφορά των μαθητών/τριών.
Αυξάνεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών στις εκδηλώσεις και τις
διάφορες δραστηριότητες της σχολικής μονάδας.
Η εκδήλωση αρνητικών μορφών συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον
παρουσιάζει φθίνουσα πορεία.



Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

1. Ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές/τριες.
2. Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς.
3. Ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
4. Αποτίμηση της δράσης μέσω των παραπάνω ερωτηματολογίων που θα

αποτυπώσουν σε ποσοστά την επιτυχία της προσπάθειας και τα σημεία προς
βελτίωση. 

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Ο Στόχος Βελτίωσης είναι ένας και προκύπτει από τα σημεία προς βελτίωση της έκθεσης αποτίμησης της
προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Στο: Αναγκαιότητα και στόχοι θα πρέπει να προστεθεί μία πρόταση που να συνδέει το αρχικό κείμενο με τους
στόχους.

Στο: πόροι μέσα ερευνητικά εργαλεία θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, τα
μέσα και τα ερευνητικά εργαλεία.

 

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Διορθώσεις στον Σχεδιασμό της Δράσης

Στόχος Βελτίωσης: Δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας στις σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και
εκπαιδευτικών

Πόροι -μέσα- ερευνητικά εργαλεία:

1. Ψηφιακό ερωτηματολόγιο Google Forms προς μαθητές/τριες: 
https://docs.google.com/forms/d/1WLvf2s0JmPWLiXGNqdSWbf_lxeZFALysApfK4RddUQk/edit

2. Ψηφιακό ερωτηματολόγιο Google Forms προς εκπαιδευτικούς: 
https://docs.google.com/forms/d/1lAvhNNa8YvVUgfij5beGLaX5AZaJsKfJhLw856-
QkHI/edit

3. Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με την ψυχολόγο, ψυχοπαιδαγωγό
κ.Νανούδη 

4. Θεατρικό γλυπτό σε συνεργασία με τη θεατρολόγο του σχολείου
5. Παραμύθια σε έντυπη μορφή "Θυμός/Υπομονή" από τη βιβλιοθήκη του σχολείου

και σε ψηφιακή μορφή μέσω Youtube : "Το αόρατο αγόρι", 'Αχ εκείνα τα
παπούτσια", "Εχθρόπιτα", "Πώς θα νικήσεις τον δράκο του θυμού", "Κανόνες
συμπεριφοράς στην τάξη"

https://docs.google.com/forms/d/1WLvf2s0JmPWLiXGNqdSWbf_lxeZFALysApfK4RddUQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lAvhNNa8YvVUgfij5beGLaX5AZaJsKfJhLw856-QkHI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lAvhNNa8YvVUgfij5beGLaX5AZaJsKfJhLw856-QkHI/edit


6. Ψηφιακά παραμύθια μέσω YouTube στην Αγγλική γλώσσα με την εκπαιδευτικό
ΠΕ06 Αγγλικών. Ενδεικτικά αναφέρονται: "Manners at school", "Mind your
mannners at school", "Rules", "Respect", "Empathy"

7. Ψηφιακά εργαλεία: Powerpoint, WordArt, Toonytool σε συνεργασία με την
εκπαιδευτικό ΠΕ06.

8. Γλυκό της φιλίας και αγάπης 

Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς η διευθύντρια και ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζουν και αποφασίζουν τον
καταμερισμό των ευθυνών για τη διερεύνηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων στρατηγικών που θα
οδηγήσουν  στην ενίσχυση και βελτίωση των Σχεδίων Δράσης που αφορούν στους διάφορους Άξονες. Αναθέτουν
αρμοδιότητες και επιμερίζουν ευθύνες για όλες τις φάσεις του Σχεδίου Δράσης ώστε να επιτευχθούν οι
επιμέρους στόχοι.

Διερεύνηση του θέματος - Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Διανέμονται ψηφιακά ερωτηματολόγια στους μαθητές/τριες και στους εκπαιδευτικούς για να
εντοπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Βάσει της αποτίμησης των απαντήσεων των ερωτηματολογίων
αποφασίζονται οι στρατηγικές αντιμετώπισης και ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ τους.

https://docs.google.com/forms/d/1WLvf2s0JmPWLiXGNqdSWbf_lxeZFALysApfK4RddUQk/edit

https://docs.google.com/forms/d/1lAvhNNa8YvVUgfij5beGLaX5AZaJsKfJhLw856-QkHI/edit

Μετά από την αποτίμηση της γνώμης των μαθητών/τριών διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημεία προς βελτίωση
όσον αφορά στην συμμετοχή τους στην διαμόρφωση των κανόνων της σχολικής τάξης και στην ελευθερία της
έκφρασης μέσα στο πλαίσιο των κανόνων.

Μετά από την αποτίμηση της γνώμης των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημεία προς βελτίωση
όσον αφορά στην συμπεριφορά των μαθητών/τριών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Επίσης επισημαίνεται η
επιτακτική ανάγκη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς για παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης από ψυχολόγο, για τους τρόπους καλλιέργειας αυτοελέχου, αυτορρύθμισης και ενσυναίσθησης
στους μαθητές/τριες.

Θεσμοθέτηση κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη

Οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς συναποφασίζουν και υπογράφουν συμβόλαια που αφορούν
στους σχολικούς κανόνες.

Δημιουργία αφίσας με τους κανόνες και ανάρτηση στην τάξη
Δημιουργία Powerpoint με κανόνες στην Αγγλική γλώσσα, εκτύπωση και
ανάρτηση στην τάξη
Προβολή εκπαιδευτικών βίντεο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με
τίτλο "Κανόνες Συμπεριφοράς στην τάξη", "Manners at school", "Mind your
manners at school", "Rules" και συζήτηση
Τραγούδι για τους κανόνες 

Στρατηγικές που ακολουθούνται

1. Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων
2. Αναγνώριση της αξίας των συναισθημάτων και σωστοί τρόποι έκφρασής τους

https://docs.google.com/forms/d/1WLvf2s0JmPWLiXGNqdSWbf_lxeZFALysApfK4RddUQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lAvhNNa8YvVUgfij5beGLaX5AZaJsKfJhLw856-QkHI/edit


μέσα στα πλαίσια του αυτοελέγχου
3. Ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω της Ενσυναίσθησης

Εκπόνηση εργασιών

Σεβασμός:

Ανταλλαγή απόψεων και προβολή βίντεο "Respect" στην Αγγλική γλώσσα
Δημιουργία αφίσας με ακροστοιχίδα τη λέξη "Respect"

Ενσυναίσθηση:

Προβολή διδακτικών/παιδαγωγικών παραμυθιών "Τo Αόρατο αγόρι", "Αχ
εκείνα τα παπούτσια" και "Empathy".
Δημιουργία Συννεφόλεξων στην Ελληνική και στην Αγγλική.
Δημιουργία Συνεργατικού εγγράφου της Google όπου αποτυπώθηκαν οι
απόψεις των μαθητών για την έννοια της Ενσυναίσθησης.
Δημιουργία ακροστοιχίδας στην Αγγλική γλώσσα. 

Φιλία-Αγάπη: 

Προβολή παραμυθιού "η Εχθρόπιτα", "Κάποιος σ'αγαπάει κ.Θέμη" και
συζήτηση 
Οι μαθητές/τριες γράφουν συνταγές ζαχαροπλαστικής χρησιμοποιώντας
συστατικά όπως χαμόγελα, καλοσύνη, αγάπη κτλ και προχωρούν στην εκτέλεση
του γλυκού της φιλίας και της αγάπης.
Δημιουργία θεατρικού γλυπτού με την τεχνική "tableauvivant"και τη
συνοδεία μουσικής. 

Διαχείριση Θυμού: 

Ανάγνωση του παραμυθιού "Θυμός/υπομονή" και προβολή 
εκπαιδευτικού βίντεο "Πώς θα νικήσεις τον δράκο του θυμού".
Δημιουργία αφίσας με τρόπους διαχείρισης του θυμού.
Δημιουργία κόμικ μέσω της εφαρμογής ToonyTool.

Συνεργασία:

 

Ανταλλαγή απόψεων για την αξία της συνεργασίας στην τάξη
Δημιουργία αφίσας με τις προτάσεις των μαθητών/τριών με τίτλο "In our
class we..."

Συναισθήματα: 

Ανάγνωση  παραμυθιού "Οι 20 κανόνες του καλού παιδιού" και 
προβολή παιδικής ταινίας "Τα μυαλά που κουβαλάς"



Δημιουργία του "Φλαμίνγκο της χαράς" και "Το λουλούδι των 
συναισθημάτων

 

 

Ενημέρωση - Επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών

Διοργανώνεται διαδικτυακή επιμόρφωση το Σάββατο 2 Απριλίου στις 5:30μ.μ. με θέμα " Τα όρια στη 
συμπεριφορά των παιδιών και ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας", με εισηγήτρια την ψυχολόγο
κ.Νανούδη Αννα όπου αναλύονται οι τρόποι θέσπισης και τήρησης των ορίων συμπεριφοράς και η δημιουργία
του κατάλληλου πλαισίου. Επίσης γίνεται ενημέρωση- παρουσίαση προς τους γονείς από τη συντονίστρια
εκπαιδευτικό για τις δράσεις που  οργανώθηκαν και εκπονήθηκαν από τους μαθητές/τριες στην τάξη.

 

 

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Υπήρξε δυσκολία στην ανεύρεση ψυχολόγου, λόγω φόρτου εργασίας από την πλευρά τους, για τις δύο
επιμορφώσεις (προς εκπαιδευτικούς και προς γονείς) που αρχικά είχαν προγραμματιστεί. Τελικά έγινε μία
διαδικτυακή επιμόρφωση που αφορούσε και σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς με εισηγήτρια  την ψυχολόγο-
ψυχοπαιδαγωγό κ.Νανούδη Άννα το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στις 5:30μ.μ. και θέμα "Τα όρια στη συμπεριφορά
των παιδιών και ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας" που ξεκίνησε αρχικά με παρουσίαση των δράσεων
των μαθητών/τριών προς ενημέρωση των γονέων από τη συντονίστρια της ομάδας και συνεχίστηκε με τους
τρόπους θεσμοθέτησης ορίων στα παιδιά και τήρησης των κανόνων τόσο στο σχολείο όσο και στο οικογενειακό
περιβάλλον από την ψυχολόγο.

Εξαιτίας της περιορισμένης συμμετοχής από την πλευρά των γονέων-κηδεμόνων να ενημερωθούν για τις δράσεις
του σχολείου μας, δεν εστάλη ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση της δράσης στους γονείς, όπως είχε αρχικά
σχεδιαστεί αλλά μόνο στους μαθητές/τριες και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Αποτελέσματα της Δράσης

Από τα τελικά ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους μαθητές/τριες εξήχθησαν τα παρακάτω
αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν πιο ενεργά στη διαμόρφωση των κανόνων της τάξης και τους τήρησαν με
περισσότερη υπευθυνότητα. Σέβονται περισσότερο τώρα τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους.
Δέχτηκαν λιγότερες παρατηρήσεις από τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στη συμπεριφορά τους. Κατανόησαν την
έννοια της ενσυναίσθησης και προσπάθησαν να μπουν στη θέση του άλλου πριν αντιδράσουν αρνητικά. Ζήτησαν
με μεγαλύτερη ευκολία συγνώμη από τους εκπαιδευτικούς και από τους συμμαθητές/τριες και δέχτηκαν τη
συγνώμη των άλλων. Παρακολούθησαν πιο προσεκτικά τον/την εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος
και ακολούθησαν τις συμβουλές που έλαβαν. Ήρθαν λιγότερες φορές σε σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς γιατί
οι σχέσεις μεταξύ τους έχουν βελτιωθεί στο μέγιστο βαθμό. Συνεργάστηκαν περισσότερο με τους
συμμαθητές/τριές τους. Δημιούργησαν φιλίες με παιδιά με τα οποία μέχρι πρότινος δεν είχαν καλές σχέσεις.
Εφήρμοσαν τις τεχνικές διαχείρισης του θυμού που διδάχτηκαν με επιτυχία.



https://drive.google.com/file/d/1d7cjh3z91hS3HUJubNFoM5G6uhrVMZ6i/view?usp=sharing

Από τα τελικά ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς εξήχθησαν τα παρακάτω
αποτελέσματα:

Οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι οι μαθητές/τριες τήρησαν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα τους κανόνες της
τάξης χωρίς να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και εντάσεις. Οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν μεταξύ τους
αλλά και με τους εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη προθυμία. Εφήρμοσαν τις τεχνικές διαχείρισης του θυμού.
Έμαθαν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να τα διαχειρίζονται κατάλληλα. Κατανόησαν τα
συναισθήματα και τη συμπεριφορά των άλλων. Οι μαθητές/τριες ακολούθησαν τις συμβουλές και την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών βελτιώθηκαν στο μέγιστο βαθμό. 

https://drive.google.com/file/d/12am228fb4do4lhlcSEevTQiV3oCuhkZU/view?usp=sharing

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

1. Η διάθεση συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.
2. Ο ενθουσιασμός. η φαντασία και η υπευθυνότητα που επέδειξαν οι

μαθητές/τριες.
3. Η χρήση του Διαδικτύου και διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών.
4. Η εμπεριστατωμένη επιμόρφωση από ψυχολόγο.

https://drive.google.com/file/d/1d7cjh3z91hS3HUJubNFoM5G6uhrVMZ6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12am228fb4do4lhlcSEevTQiV3oCuhkZU/view?usp=sharing


Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

 

1. Η δυσκολία ανεύρεσης, λόγω φόρτου εργασίας, ψυχολόγου-ψυχοπαιδαγωγού
για τις προγραμματισμένες επιμορφώσεις.

2. Παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν όλοι οι γονείς/κηδεμόνες του σχολείου μας στην
επιμορφωτική διαδικτυακή συνάντηση που οργανώθηκε για να ενημερωθούν
εκτενώς για τις δράσεις του σχολείου αλλά και να παρακολουθήσουν τρόπους
θεσμοθέτησης και τήρησης των ορίων συμπεριφοράς των παιδιών, υπήρξε
ελάχιστη διάθεση συμμετοχής, στήριξης και συνεργασίας από μέρους τους.

 

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Ακολουθεί λεπτομερής παρουσίαση του υλικού που αξιοποιήθηκε καθώς και του υλικού που παρήχθη από τους
μαθητές/τριες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

https://drive.google.com/file/d/1LhPUDgK7CoypHEg9ZBO_jPNTpc3tAUJ1/view

Τελικό ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους μαθητές/τριες για να αξιολογηθούν οι δράσεις του Άξονα 4 και
να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι.

https://drive.google.com/file/d/1d7cjh3z91hS3HUJubNFoM5G6uhrVMZ6i/view?usp=sharing

Τελικό ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση της επιτυχίας των Δράσεων
του Άξονα 4.

https://drive.google.com/file/d/12am228fb4do4lhlcSEevTQiV3oCuhkZU/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Υλοποιήθηκε μία διαδικτυακή επιμόρφωση που αφορούσε σε γονείς και εκπαιδευτικούς με εισηγήτρια την
κ.Νανούδη Άννα, ψυχολόγο-ψυχοπαιδαγωγό το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στις 5:30μ.μ. Το θέμα ήταν "Τα όρια
στη συμπεριφορά των παιδιών και ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

https://drive.google.com/file/d/1LhPUDgK7CoypHEg9ZBO_jPNTpc3tAUJ1/view
https://drive.google.com/file/d/1d7cjh3z91hS3HUJubNFoM5G6uhrVMZ6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12am228fb4do4lhlcSEevTQiV3oCuhkZU/view?usp=sharing


Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

1. Οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του 'Αξονα 4 θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο Δράσης του Άξονα 3 ( σχέσεις των
μαθητών/τριών μεταξύ τους) για να ενισχυθεί η συναισθηματική νοημοσύνη
των παιδιών και να εκλείψουν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού.

2. Επίσης οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του Άξονα 4
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επικουρικά και στο πλαίσιο της Δράσης του
Άξονα 

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Στο πλαίσιο της Δράσης, κρίθηκε αναγκαίο

1. Το επόμενο σχολικό έτος να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί στις τεχνικές
Διαμεσολάβησης για την επίλυση συγκρούσεων έτσι ώστε με τη σειρά τους να
επιμορφώσουν τους μαθητές/τριες για να γίνουν οι ίδιοι διαμεσολαβητές.

2. Επίσης, αν η πανδημία το επιτρέψει, είναι επιτακτική ανάγκη να διοργανωθούν
διάφορες επιμορφώσεις δια ζώσης για τους γονείς/κηδεμόνες για θέματα-
προβλήματα που αφορούν στις σχέσεις με τα παιδιά και να εφαρμοστούν, από
κοινού με τους εκπαιδευτικούς, συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισής
τους.

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

Προτείνεται την επόμενη χρονιά να οργανωθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες μια ομάδα
διαμεσολάβησης του σχολείου που θα ασχολείται και θα καταγράφει  πιθανές συγκρούσεις που θα συμβαίνουν
μέσα στη σχολική τάξη, είτε μεταξύ των μαθητών/τριών είτε μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών.

Επίσης συνιστάται να συνεχιστούν και την επόμενη σχολική χρονιά οι δράσεις για την καλλιέργεια της
συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, η έμφαση στην αξία των συναισθημάτων και των κοινωνικών αλλά
και ηθικών αξιών για να ενισχυθεί η δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που σέβονται τον εαυτό τους
και τους άλλους.


