
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ενίσχυση του εκπαιδευτικού στη διδακτική πράξη. Βελτίωση του 
κλίματος τάξης μέσα από την ενίσχυση των σχέσεων 
μαθητή/εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικών μεταξύ τους, 

εκπαιδευτικών- γονέων- διεύθυνσης 

Ανδρομάχη Πιερίδου Β.Δ, Συντονίστρια ΕΜ 
Αθηνά Βαντζή Διευθύντρια 

Έλενα Χριστοφίδου Υποστηρίκτρια ΕΜ ΠΙ 



• Στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις 
Δεξιότητες επικοινωνίας και τρόποι βελτίωσης του Σχολικού κλίματος -  Έλενα Χριστοφίδου 

Λειτουργός Π.Ι. 

Καταπολέμηση Εργασιακού Άγχους στη Σχολική Μονάδα και ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών 

Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο, Πειθαρχία και προώθηση θετικής συμπεριφοράς - 
Χαραλάμπους Χάρις 

eTwinning 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA1  

 Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom 

 «Early School Leaving» 

 

 
Πώς το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης στο σχολείο βοήθησε  
να εμπλουτιστούν οι μεθοδολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών 

 



• Αλληλοπαρακολουθήσεις 
διδασκαλιών σε μικρές ομάδες 
ειδικοτήτων  

• Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση 
με τη χρήση του εντύπου 
παρατήρησης της διδασκαλίας με 
βάση τους παράγοντες του ΔΜΕΑ  

 

 
Πώς το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης στο σχολείο βοήθησε  
να εμπλουτιστούν οι μεθοδολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών 

 



• Αναστοχαστικές συναντήσεις 

•  Αναστοχασμός και αξιολόγηση δράσεων 
μέσω google form 

 

Πώς το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης στο σχολείο βοήθησε  
να εμπλουτιστούν οι μεθοδολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών 
 



Η φωνή των μαθητών και τρόποι στήριξής τους 
 Ερωτηματολόγιο 

 Μαθητικό Συνέδριο 

 Ομαδικές συνεντεύξεις των μαθητών 

 
Πώς το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης στο σχολείο βοήθησε  
να εμπλουτιστούν οι μεθοδολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών 

 



• Εφαρμογή ηλεκτρονικής διοίκησης 
• Σωστή διαχείριση χρόνου 

• Άμεση ενημέρωση διεύθυνσης για καθυστερήσεις / απουσίες / παραβατικές 
συμπεριφορές                          

• Άμεση ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων 

• Άμεση ενημέρωση μαθητών  

 

 

Μείωση παραβατικής συμπεριφοράς  

Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 
Πώς το πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης στο σχολείο βοήθησε  
να εμπλουτιστούν οι μεθοδολογικές επιλογές των εκπαιδευτικών 

 



ΣΥΝΟΨΗ 

Πολύ ωφέλιμο το Πρόγραμμα της Επαγγελματικής Μάθησης για τα σχολεία 
 

 Στοχεύει στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε σχολικής μονάδας 
 

 Υποστηρικτικό και άκρως βοηθητικό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
 
Θέληση, υπομονή, συλλογικότητα – Για να επιτύχουμε τις δράσεις μας – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 



Σας ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας 

  


