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• Υποστηρικτική Διοίκηση 
• Επαγγελματικό ήθος των 

εκπαιδευτικών 
• Φορείς υποστήριξης της σχολικής 

ομάδας 
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SWOT 

         Strengths (S) 
       (Δυνατά σημεία) 
  
 

  Weaknesses(W) 
         (Αδυναμίες) 
 

     Opportunities (O)  
          (Ευκαιρίες) 

   Threats (T) 
   (Απειλές) 

•   Κακή κατάσταση κτηρίου και αυλής 
•   Μεγάλος  αριθμός μαθητών με  
    μεταναστευτική βιογραφία 
•  Μαθητές με κοινωνικό – συναισθηματικές  
     και άλλες δυσκολίες 

• Επιμόρφωση Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου    

• Συνεργασίες με πανεπιστήμια της 
Κύπρου 

• Στενή συνεργασία με άλλες κρατικές 
υπηρεσίες  

• Κακή κατάσταση κτηρίου και 
παιδότοπου  

• Δυσκολίες ενσωμάτωσης των 
μαθητών με μεταναστευτική 
βιογραφία 

 
 

Ανίχνευση αναγκών σχολικής μονάδας 



 
 
 

Quality Teaching Rounds Approach 
 
 

•  Συζήτηση στην ομάδα για το θέμα που μας απασχολεί  

    (Βιβλιογραφία, Πρακτική, Εστίαση στην κοινή κατανόηση) 

 

• Σχεδιασμός και παρατήρηση διδασκαλίας   
     (Οργάνωση μαθήματος από εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς, 

Παρακολούθηση διδασκαλίας) 

 

• Συζήτηση στην ομάδα μετά από τη διδασκαλία  

   (Κωδικοποίηση και συζήτηση του μαθήματος, Σύνδεση με την 
πρακτική εφαρμογή που έγινε στο μάθημα)   



Αναστοχασμός  

• Διοίκηση της τάξης  

   (Καταμερισμός εργασιών, χρονοδιάγραμμα, σχεδιασμός 

διαδικασιών)  

• Ευαισθησία στις ανάγκες των παιδιών 

   (Ανίχνευση των μαθησιακών και κοινωνικο-συναισθηματικών   
αναγκών των παιδιών)  

• Μαθηματικά  

   (Εμπέδωση μαθηματικών εννοιών, εμπλουτισμός του  
λεξιλογίου, ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων)   



Σκέψεις για το μέλλον  

• Αξιολόγηση της διαπολιτισμικής δεξιότητας των εκπαιδευτικών (πριν 

και μετά).  
 

• Αξιολόγηση των προφορικών δεξιοτήτων των μαθητών με 
μεταναστευτική βιογραφία (πριν και μετά). 

 
  
• Δράσεις υποστήριξης των γονιών των μαθητών με μεταναστευτική 

βιογραφία για την καλύτερη ενσωμάτωση τους στη σχολική 
κοινότητα και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα (κατά τη διάρκεια). 

 



Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής της Υ.Ε.Μ.  

 

 Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης (Αξιολόγηση κατά την έναρξη της Ε.Μ. και μετά την 

ολοκλήρωση της).  

 S.W.O.T. analysis. Εφαρμόστηκε στην αρχή για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των 

μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών. 

 Ερωτηματολόγια με ανοιχτές ερωτήσεις που συμπληρώθηκαν στο τέλος κάθε επιμόρφωσης 

για τη διαμορφωτική αξιολόγηση της Υ.Ε.Μ. 

 Εργαλεία Ταξινόμησης Προφίλ Νέων Μαθητών/τριών (Στόχος ήταν η ανίχνευση των 

μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία) 

 Ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις για τη συνολική αξιολόγηση της Υ.Ε.Μ. 

 

*Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε μέσα από τα portfolio τους  

και την παρατήρηση των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη.  
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Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας  


