
Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 
χολικό φςτθμα Προϊκθςθσ Θετικισ υμπεριφοράσ 

(φςτθμα ΠροΘευ) 



Μαρ 
 2019 

Μαρ 
 2022 

Σαυτότθτα ζργου 

• Σριετζσ Πρότηεκτ 2019-2022 

• 4 χϊρεσ 

• 11 εταίροι 

• Ελλάδα: Α.Π.Θ. & Περιφζρεια 

• 30 δθμοτικά ςχολεία από 
κάκε χϊρα (15 + 15) 



Παγκόςμια Εφαρμογι του ΠροΘευ 

>26000 



ΠροΘευ: Σι είναι 

Πλαίςιο δθμιουργίασ κετικοφ κλίματοσ ςχολικισ μονάδασ 

Αφορά μακθτζσ, γονείσ, εκπαιδευτικοφσ 

Ερευνθτικά αποτελζςματα 2 δεκαετιϊν (ςε πάνω από 20 χϊρεσ) 



ΠροΘευ: Σι είναι 

Σο ΠροΘευ προςφζρει το 
εκπαιδευτικό πλαίςιο 
διαχείριςθσ τθσ μακθτικισ 
ςυμπεριφοράσ, δίνοντασ 
ζμφαςθ: 

ςτθ διδαςκαλία και διατιρθςθ κοινωνικϊν 
ςυμπεριφορϊν που ακολουκοφν τισ 
ςχολικζσ αξίεσ, και  

ςτθν υιοκζτθςθ κοινοφ ςχεδίου δράςθσ 
για τθ διαχείριςθ διαταρακτικϊν 
ςυμπεριφορϊν 



ΠροΘεΣυ: Τι  ΔΕΝ είναι 

Σο ΠροΘευ ΔΕΝ είναι ζνα τυποποιθμζνο πρόγραμμα 
κοινωνικϊν δεξιοτιτων ίδιο για όλουσ 

Σο ΠροΘευ ΔΕΝ αποτελεί ζνα ςυγκεκριμζνο πακζτο 
δραςτθριοτιτων ίδιο για όλουσ 



Οφζλθ 

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΤΜΜΕΣΑΧΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΟΤ; 



Βραχυπρόκεςμα Οφζλθ 

Δθμιουργία δομθμζνου πλαιςίου διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ πεικαρχίασ μζςω ανάπτυξθσ: 
α) κοινοφ οράματοσ,  
β) κοινϊν ςχολικϊν αξιϊν,  
γ) κοινοφ διδακτικοφ υλικοφ, και  
δ) κοινοφ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ μακθτικϊν ςυμπεριφορϊν 

Γνωριμία και επαφι με εκπαιδευτικοφσ/διοίκθςθ δθμοτικϊν ςχολείων από Κφπρο, 
Ρουμανία και Φιλανδία, τα οποία επίςθσ κα εφαρμόςουν το ςφςτθμα ΠροΘευ με 
ζμφαςθ ςτθν πρωτογενι πρόλθψθ 

Οικονομικι επιχοριγθςθ για κάκε ςχολείο περίπου 2.000 ευρϊ (δαπάνεσ ςχετικζσ με το ζργο) 

Πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικό υλικό για διδαςκαλία κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν (π.χ. ςχζδια 
μακιματοσ, παρουςιάςεισ, ταινίεσ μικροφ μικουσ, αφίςεσ κλπ).  

Παροχι πιςτοποιθτικοφ ςυμμετοχισ ςε ευρωπαϊκό ερευνθτικό πρόγραμμα 

Απόκτθςθ τεχνογνωςίασ για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ΠροΘευ 

Προβολι ςτα ΜΜΕ και υμμετοχι ςε Δράςεισ Διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου 8 



Μακροπρόκεςμα Οφζλθ 

Δθμιουργία δομθμζνου πλαιςίου διαχείριςθσ τθσ ςχολικισ πεικαρχίασ μζςω ανάπτυξθσ:     
α) κοινοφ οράματοσ,  
β) κοινϊν ςχολικϊν αξιϊν,  
γ) κοινοφ διδακτικοφ υλικοφ,  
δ) κοινοφ ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ μακθτικϊν ςυμπεριφορϊν, και  
ε) κοινισ ιεραρχθμζνθ πορείασ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ 

Οι εκπαιδευτικοί εκφράηουν ικανοποίθςθ και ςτιριξθ για το ζργο τουσ (αφξθςθ 
ςυςτθματικότθτασ ανάμεςα ςτο προςωπικό, βελτίωςθ ςτθ διαχείριςθ τθσ πεικαρχίασ ςτθν τάξθ) 

Θετικό και ευχάριςτο ςχολικό κλίμα 

Χαροφμενοι μακθτζσ  

Αφξθςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

Ενεργι ςυμμετοχι γονζων 

*υνικθ αποτελζςματα ςε μια 
μονάδα που εφαρμόηει το ΠροΘευ 
για 1-2 ζτθ 9 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Παράδειγμα εφαρμογισ ςυςτιματοσ ΠροΘευ 
Δθμοτικοφ χολείου Κακαρισ 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Βιμα 1ο: Ηγεςία 

Ενεργόσ ςυμμετοχι διευκυντι ςχολικισ μονάδασ 

χθματιςμόσ Ομάδασ-Πυρινα ΠροΘευ (διευκυντισ/αναπλθρωτισ και δφο 
εκπαιδευτικοί) 

Εκπαίδευςθ Ομάδασ-Πυρινα 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Βιμα 2ο: χολικό Όραμα και Αξίεσ  

Αποφαςίηουμε ποιεσ τρεισ αξίεσ κα αποτελζςουν το όραμά μασ (ςε επίπεδο 
πρωτογενοφσ πρόλθψθσ) 

φλλογοσ διδαςκόντων επζλεξε: εβαςμόσ, Τπευκυνότθτα, Αςφάλεια 

Όραμα: «Δθμιουργοφμε ζνα χαροφμενο ςχολείο, ςτο οποίο όλοι απολαμβάνουμε τθ  
                 διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και γινόμαςτε καλφτεροι» 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Βιμα 3ο: 
Πίνακασ 
χολικϊν  
Αξιϊν και 
υμπεριφορϊν 
Δθμοτικοφ 
χολείου  
Κακαρισ 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Βιμα 4ο: Διδαςκαλία Κοινωνικϊν υμπεριφορϊν 

Κοινά ςχζδια μακιματοσ κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν 

υμμετοχι όλου του προςωπικοφ ςτθ διδαςκαλία 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Βιμα 5ο: Κοινό ςφςτθμα Αναγνϊριςθσ και Επιβράβευςθσ  

ΛΕΚΣΙΚΟ ΜΗ ΛΕΚΣΙΚΟ 

Αναγνϊριςθ κετικισ ςυμπεριφοράσ και λεκτικι 
ενίςχυςθ (π.χ. Σε ευχαριςτώ που περιμένεισ τη 
ςειρά ςου με υπομονή. Δείχνεισ υπευθυνότητα). 
 
Όταν θ κετικι ςυμπεριφορά εκλαμβάνεται ωσ 
αυτονόθτθ και δεν ενιςχφεται, μαηί με ςφνδεςθ 
με τθ λογικι ςυνζπεια τθσ πράξθσ, τότε ςυχνά 
φκίνει.  

Ατομικό ι/και ομαδικό ςφςτθμα ενίςχυςθσ με 
κουπόνια, ανάκεςθ εξεχουςϊν ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων, κάποιου προνομίου κλπ. 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Βιμα 6ο: υνεχισ εποπτεία και ανατροφοδότθςθ 

Εντοπιςμόσ κοινωνικϊν αδυναμιϊν μακθτϊν και ςτιριξι τουσ: 
 
• Ανάπτυξθ κοινϊν οριςμϊν για ιπια και ςοβαρά προβλιματα ςυμπεριφοράσ (για να κατανοοφμε όλοι το 

ίδιο πράγμα ςτο ςφλλογο) 
• Τιοκζτθςθ κοινοφ ςυςτιματοσ καταγραφισ (π.χ checklist) 
• υλλογι δεδομζνων και ανάλυςι τουσ για ςτοχευμζνθ ανατροφοδότθςθ 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Βιμα 7ο: Επιμόρφωςθ και ενδυνάμωςθ εκπαιδευτικϊν 

Θζματα ςτα οποία ηθτικθκε/χρειάςτθκε επιμόρφωςθ όλου του ςυλλόγου διδαςκόντων του ςχολείου: 
 
• Ενεργόσ επίβλεψθ μακθτϊν 
• Εξοικείωςθ και εξάςκθςθ ςτα εργαλεία-μετριςεισ του ζργου 
• Αποτροπή/πρόληψη προβλημάτων ςυμπεριφοράσ  
• Διαχείριςθ ιπιων προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ 
• Παροχι διδακτικϊν ευκαιριϊν για ενεργό εμπλοκι μακθτϊν 

Ανάπτυξθ κοινισ «γλϊςςασ» και πολιτικισ ςτθν πρόλθψθ (αξίεσ, αναμενόμενεσ/ανεπικφμθτεσ 
ςυμπεριφορζσ) μεταξφ προςωπικοφ και παιδιϊν. 



Τποχρεϊςεισ χολείου 

Τποχρεϊςεισ χολείου 

Δζςμευςθ ςυλλόγου 
Δθμιουργία Ομάδασ-Πυρινα 
Εκπαίδευςθ Ομάδασ-Πυρινα             Πολλαπλαςιαςτζσ  

Προετοιμαςία 

χεδιαςμόσ 

Διδαςκαλία κοινωνικϊν δεξιοτιτων – εφαρμογι ςυςτιματοσ 
ςε όλο το ςχολικό περιβάλλον 
Εποπτεία – ςφςτθμα αναγνϊριςθσ ςυμπεριφορϊν – 
ανατροφοδότθςθ 
υμπλιρωςθ εργαλείων – μετριςεων (αρχικϊν, τελικϊν, 
ετιςιων) 

Τλοποίθςθ 

Χαρτογράφθςθ αναγκϊν 
Τιοκζτθςθ οράματοσ - αξιϊν 
χεδιαςμόσ υλικοφ (εγχειρίδιο ςχολείου για εφαρμογι 
ςυςτιματοσ, ςχζδια μακθμάτων κλπ) 



ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ/1 

2019-2020:  

• υμφωνία και ςυμμετοχι του 80% του προςωπικοφ ςτθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ΠροΘευ  

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί χρειάηεται να ςυνειςφζρουν ςυλλογικά ςτθν πρωτογενι πρόλθψθ 

• υμμετοχι διευκυντι ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ και ςυςτθματικι επικοινωνία με τον 
εξωτερικό εκπαιδευτι (ςυμβολι ςτθν αφξθςθ τθσ ςυλλογικότθτασ του προςωπικοφ) 

• φςταςθ Ομάδασ-Πυρινα για κάκε ςχολείο (3-4 άτομα: διευκυντισ/αναπλθρωτισ, 
εκπαιδευτικοί) και ςυμμετοχι ςε 5 τετράωρεσ εκπαιδεφςεισ για απόκτθςθ τεχνογνωςίασ ςτθν 
πρωτογενι πρόλθψθ  

• Προγραμματιςμόσ μίασ ϊρασ ςτο ςχολικό πρόγραμμα, ϊςτε θ ομάδα να ςυναντιζται ανά δφο 
εβδομάδεσ (ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ) 

• υναντιςεισ τθσ Ομάδασ-Πυρινα με τον εξωτερικό εκπαιδευτι 1 φορά το μινα, για μια 
διδακτικι περίοδο, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ και ςτιριξθ ςτθν εφαρμογι του ςχεδίου 
δράςθσ 

• Ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ προσ το διδακτικό προςωπικό από τον εξωτερικό εκπαιδευτι ι και 
τθν Ομάδα-Πυρινα, για κεματικζσ που αφοροφν το ζργο  



ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ/2 

2019-2020:  

• Ετοιμαςία ςχεδίων μακιματοσ και εποπτικοφ υλικοφ για διδαςκαλία κοινωνικϊν δεξιοτιτων 
(π.χ. ακολουκϊ οδθγίεσ, είμαι ενεργόσ ακροατισ, ακολουκϊ τθ ςειρά μου) 

• Διδαςκαλία κοινωνικϊν δεξιοτιτων και ρουτινϊν τάξθσ από όλουσ τουσ εκπ/κοφσ του ςχολείου 
(ετοιμαςία ετιςιου προγράμματοσ διδαςκαλίασ κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν)  

• Ετοιμαςία και εφαρμογι ενιαίου ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν και 
εφαρμογι του από όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 

• Ενθμζρωςθ, μζςω επιςτολϊν, προσ γονείσ για ςχζδιο δράςθσ του ςχολείου ςτθν εφαρμογι τθσ 
πρωτογενοφσ πρόλθψθσ κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Η ενημζρωςη μπορεί να ςτηριχτεί ςε αυτοφσ 

τουσ άξονεσ με βάςη την πρόοδο τησ ομάδασ-πυρήνα και του διδακτικοφ προςωπικοφ: όραμα και φιλοςοφία για την 
πειθαρχία, ςχολικζσ αξίεσ και αναμενόμενεσ κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ, διδαςκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, 

αναγνώριςη και επιβράβευςη κοινωνικών ςυμπεριφορών  

• υμπλιρωςθ ερωτθματολογίων από κάκε εκπαιδευτικό (αρχικζσ, περιοδικζσ, τελικζσ μετριςεισ) 
για καταγραφι απόψεων, ςυλλογι δεδομζνων παιδιϊν, πορεία εφαρμογισ ςυςτιματοσ κλπ).  



ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ/3 

2020-2021:  

• υνζχιςθ τθσ εφαρμογισ των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ πρωτογενοφσ πρόλθψθσ με ζμφαςθ τθ 
διδαςκαλία των αναμενόμενων ςυμπεριφορϊν, τθν παροχι κετικισ και διορκωτικισ 
ανατροφοδότθςθσ προσ τα παιδιά ςε όλο το ςχολικό περιβάλλον 

• υναντιςεισ τθσ Ομάδασ-Πυρινα μια φορά το μινα για το ςχολικό ζτοσ με ςτόχο τθν 
ανατροφοδότθςθ και ςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ 

• υμπλιρωςθ ερωτθματολογίων από κάκε εκπαιδευτικό (αρχικζσ, περιοδικζσ, τελικζσ μετριςεισ) 
για καταγραφι απόψεων, ςυλλογι δεδομζνων παιδιϊν, πορεία εφαρμογισ ςυςτιματοσ κλπ).  

• Ο εξωτερικόσ εκπαιδευτισ κα δίνει γραπτι ανατροφοδότθςθ μια φορά το τρίμθνο ςτθν Ομάδα-
Πυρινα για ενδυνάμωςθ τθσ εφαρμογισ 

• υνζχιςθ διδαςκαλίασ κοινωνικϊν δεξιοτιτων και ρουτινϊν τάξθσ από όλουσ τουσ εκπ/κοφσ του 
ςχολείου (ετοιμαςία ετιςιου προγράμματοσ διδαςκαλίασ κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν)  



ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ/4 

2020-2021:  

• Ενδοςχολικζσ επιμορφϊςεισ προςωπικοφ (νζου και υφιςτάμενου) για τθ νζα προςζγγιςθ 
ςχολικισ πεικαρχίασ κακϊσ και για τθν προϊκθςθ κοινωνικϊν αξιϊν και επικυμθτϊν 
ςυμπεριφορϊν ανάμεςα ςτα παιδιά. 

• υνζχιςθ του ενιαίου ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν και εφαρμογι του 
από όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΕΣΡΗΕΙ 

• Ερωτηματολόγιο υλοποίηςησ SWPBS (School-Wide Evaluation Tool - SET), McKevitt & Braaksma, 2004 
• Ερωτηματολόγιο  αςφάλειασ ςτο Σχολείο (School Safety Survey SSS), Horner et al., 
• 2009 
• Ερωτηματολόγιο ποιότητασ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (Indicators of School Quality - ISQ), Taylor, West, & 

Smith, 2006 
• Ερωτηματολόγιο ςυλλογικήσ αποτελεςματικότητασ εκπαιδευτικϊν (Collective teacher efficacy scale) 

Tschannen-Moran & Barr, 2004 
• Ερωτηματολόγιο προςωπικήσ αποτελεςματικότητασ εκπαιδευτικϊν (OS Teacher’s sense of Efficacy Scale 

OS-TSES), Tschannen-Moran & Hoy, 2001 
• Ερωτηματολόγιο επαγγελματικήσ εξουθζνωςησ εκπαιδευτικϊν τησ Maslach (Maslach Burnout 

Inventory–Educators Survey - MBI-ES), Maslach C & Jackson SE, 1986 
• Ερωτηματολόγιο κλίματοσ ςτην τάξη εκπαιδευτικοφ (Teacher’s learning climate in class), Narhi, Kiiski, 

Peitso, & Savolainen, 2015 
• Ερωτηματολόγιο προβλημάτων ςυμπεριφοράσ μαθητϊν ςτο ςχολείο (Teacher evaluation on behavioural 

problems in school), Grey & Sime, 1989 



Α ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΟ ΧΡΟΝΟ Α.  
 
(για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ςτον  
κ. Ακανάςιο Γρθγοριάδθ, asis@nured.auth.gr, 2310991169) 
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