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Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Ερήμης

• 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α’ ηάμεο)
• 138 καζεηέο
• 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη
6 δάζθαινη)
• 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ θαη 6 δάζθαινη)
• 2 επηζθέπηεο δάζθαινη
• 7 εθπαηδεπηέο ελδηαθεξόληωλ (θαξάηε, αζινπαηδηέο, κπαιέην,
δωγξαθηθή, ρνξόο, ζέαηξν)
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ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΩΝ 138 ΜΑΘΗΣΩΝ
ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΜΑ
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Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο Ερήμης

Παρεμβατικό Πρόγραμμα
2009 - 2010
σνεργάηες:
Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ
ύλδεζκνο Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ
Κνηλνηηθή Αξρή – ρνιηθή Δθνξεία
ΚΔΝΘΔΑ
ΜΔΝΣΩΡ

σνηονιζηική ομάδα:
Μαξία Υαηδερακπή – Γηεπζύληξηα
Γέζπνηλα Αληωλίνπ Παπαγηάλλε – ΒΓ
πξωηλήο δώλεο
Αλδξέαο Γξπληάηεο- δάζθαινο πξωηλήο
δώλεο
Μελέιανο Πηηζηιιίδεο – ΒΓ απνγεπκαηηλήο
δώλεο (δηεπζύλωλ)
Νεθηαξία Κωλζηαληίλνπ - δαζθάια
απνγεπκαηηλήο δώλεο
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• Αληηπξνζώπεπζε
ηνπ
ζρνιείνπ
ζηελ
Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα «Βία ζην
ζρνιείν θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζήο ηεο»
▫ Παξνπζίαζε ζε
ζρεηηθό πιηθό

ζπλεδξία

πξνζσπηθνύ

-

▫ Θαηαξηηζκόο Παξεκβαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο
▫ Δκπινθή ζπλαδέιθσλ πξσηλήο θαη
απνγεπκαηηλήο δώλεο, αιιά θαη ησλ
ελδηαθεξόλησλ
▫ Αμηνιόγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο – πξνβιήκαηα
– δηδαζθαιηθόο ζύιινγνο - αμηνιόγεζε –
εηζεγήζεηο - ζρέδην δξάζεο

«Βελσίωςη βαθμού πειθαπχίαρ ςσο ςχολείο
–
Ατσοεκσίμηςη, Ατσοπειθαπχία,
Διαπποςωπικέρ Σχέςειρ»
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Σσόχοι:
• Απηνγλσζία θαη απηνεθηίκεζε
• Σεβαζκόο ηνπ εαπηνύ ηνπο - απηνπεηζαξρία,
απηνέιεγρνο θαη απηνθξηηηθή - θξηηήξηα
απηνβειηίσζεο
• Αίζζεκα όηη αλήθνπλ ζε κηα κεγάιε νηθνγέλεηα
θαη ζεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα γηα
θαηαπνιέκεζε ξαηζηζκνύ, μελνθνβίαο θαη
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ

Δπαςσηπιόσησερ:
• Απνθπγή θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ:
▫ Γηαθνξνπνίεζε εξγαζίαο ζηελ ηάμε θαη ελίζρπζε
▫ Παξάιιειε δηδαζθαιία ζην ίδην
κάζεκα ηνπ αλαιπηηθνύ
– 2 δαζθάιεο ηαπηόρξνλα!
▫ Παξαθνινύζεζε καζήκαηνο Διιεληθώλ Α΄ ηάμεο
από αιιόγισζζα παηδηά
▫ Θαζεκεξηλά θαη εληαηηθά καζήκαηα ζε
λενεηζεξρόκελνπο αιιόγισζζνπο καζεηέο κέζσ
δηαθνξνπνηεκέλσλ εληζρύζεσλ
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• Απνθπγή θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ (ζπλέρεηα):
▫ Φσξηζκόο ησλ παηδηώλ ηεο Γ΄- Γ΄ ζην κάζεκα ηνπ
Σρεδηαζκνύ –Τερλνινγίαο ζε 2 νκνηνγελείο νκάδεο.
Δλαιιαγή αλά 15ζήκεξν
▫ Οη πεξηζζόηεξεο εληζρύζεηο ζην δάζθαιν ηεο ηάμεο
▫ Α’ ηάμε – δύν βαζηθέο δαζθάιεο(1 πξσί/1 απόγεπκα).
Κεγηζηνπνίεζε αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο. Κεδεληθή
θαη’ νίθνλ εξγαζία
▫ Γ’ ηάμε – εζεινληηθή αλάγλσζε, Α’, Β’, Γ’ - αλάπηπμε
αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο εληόο ηάμεο, Δ’, Ση’ –
αμηνπνίεζε βηβιηνζήθεο

• Αμηνπνίεζε καζήκαηνο ελδηαθεξόλησλ
▫ Αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ
▫ Δλίζρπζε αηζζεκάησλ απηναληίιεςεο,
απηνπεηζαξρίαο θαη ππεπζπλόηεηαο
▫ Αλάδεημε παηδηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.Ταιέληα
▫ Σρνιηθέο γηνξηέο – ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ
πξσηλήο, απνγεπκαηηλήο δώλεο θαη ελδηαθεξόλησλ
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• Θαηαξηηζκόο επηηξνπήο ελάληηα ζηε Βία θαη ηελ
Παξαβαηηθόηεηα
▫ Σπλεδξηάζεηο – αλαθνηλώζεηο
▫ Θώδηθαο θηιηθήο ζπκπεξηθνξάο
▫ Οξγάλσζε παηρληδηώλ ζηελ απιή
▫ Αμηνιόγεζε ππεύζπλσλ παηδηώλ
▫ Δπηβξάβεπζε παηδηώλ πνπ δώξηζαλ παηρλίδηα

• Αθεγήζεηο ζρεηηθώλ παξακπζηώλ
• Παηρλίδηα
• Θεαηξηθό παηρλίδη
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• Πξόγξακκα δηακεζνιάβεζεο

• Σπλεξγαζία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε γξαπηή
αλαθνξά
▫ Πεξηπηώζεσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο
▫ Πεξηπηώζεσλ βειηίσζεο θαη πξνόδνπ

• Κεγηζηνπνίεζε καζεζηαθνύ ρξόλνπ –
δηαθνξνπνίεζε

• Θνηλέο ζπγθεληξώζεηο
Δπηθξόηεζε:
▫ Γεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ

▫ Θαιήο ζπκπεξηθνξάο
▫ Πξνζθνξάο βνήζεηαο

▫ Δζεινληηθήο εξγαζίαο
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• Πιεξνθνξηθή ζην ΔΟΣ
▫
▫
▫
▫

Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο
Γηαδίθηπν
Γηαζεκαηηθέο εξγαζίεο (projects)
Ίζεο επθαηξίεο ζε όια ηα παηδηά

• Δληνπηζκόο θαη ζηήξημε καζεηώλ πνπ θξίλνληαη
παηδηά «πςεινύ θηλδύλνπ»
▫ Κεληνξηζκόο
▫ Υπεπζπλόηεηεο ζηα παηδηά απηά

• Σηήξημε μελόγισζζσλ καζεηώλ από άιινπο
καζεηέο
▫ Γεύκαηα
▫ Γηαιείκκαηα
▫ Τάμε
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• Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε παηδηώλ
▫ Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα
▫ Θαηαζθεπή επηδαπέδησλ παηρληδηώλ
ζηελ απιή

• Δκπινθή θνηλνηηθή αξρήο, ζρνιηθήο εθνξείαο
θαη άιισλ ηνπηθώλ νκάδσλ (ζεαηξηθή νκάδα) –
Δηζθνξέο
• Θνπηί επηθνηλσλίαο
▫ Γηα θάζε ηάμε
▫ Γηα ην ζρνιείν
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• Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ από ηνλ πνιηηηζκό θαη
ηελ θνπιηνύξα παηδηώλ πνπ πξνέξρνληαη από
άιιεο ρώξεο ζηα ππόινηπα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ
(Τεηάξηε, 28.4.2010)

• Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε γνλείο
▫ Κέζνδνη εξγαζίαο θαη δηδαζθαιίαο
▫ Τξόπνη ελίζρπζεο παηδηώλ
▫ Σπκπεξηθνξά θαη πξόνδνο

• Δπηθνηλσλία κε γνλείο
▫ Δπηζηνιέο, ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ην
Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα (θαη αγγιόθσλνπο)
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• Γηάιεμε πξνο ηνπο γνλείο από ην Σύλδεζκν
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ Εσήο κε ζέκα: «Θηίζηε
ζσζηά ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνύ ζαο».
• Γηάιεμε πξνο ηνπο γνλείο από ιεηηνπξγό ηνπ
Σπκβνπιεπηηθνύ Σηαζκνύ Πξόιεςεο
Δμαξηήζεσλ «Θεζέαο» κε ζέκα ‘‘Σρνιηθόο
Δθθνβηζκόο – bullying’’.

• Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθώλ από ην
Ιεηηνπξγό ηνπ ζηαζκνύ «Θεζέαο»
κε ζέκα «Γηαρείξηζε πεξηπηώζεσλ
ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (bullying)»
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• Δξγαζηήξη κε ζέκα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
(bullying) ζηα παηδηά ηεο Ση’ ηάμεο

• Σεηξά εξγαζηεξίσλ ζηελ Ση’ ηάμε από κέινο ηνπ
ΘΔΛΘΔΑ κε ζέκα ηελ πξσηνγελή πξόιεςε ηεο
ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ

• Δξγαζηήξη από ην «Κέλησξ» γηα ηηο Δ’ θαη Ση’
ηάμεηο κε ζηόρν ηελ πξσηνγελή πξόιεςε
εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ
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• Βησκαηηθό εξγαζηήξη ζε ζπλεξγαζία
κε ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην από
ηνλ εηδηθό ςπρνιόγν θ. Λεόθπην
Φαξαιάκπνπο ζηηο Γ’, Δ’ θαη Ση’
ηάμεηο κε ζέκα ηε ζπλαηζζεκαηηθή
αγσγή, απηνγλσζία θαη
απηνπεηζαξρία.

Γείγκαηα εξγαζηώλ
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Αξιολόγηςη
• Σπλαληήζεηο ζπληνληζηηθήο νκάδαο,
αλαηξνθνδόηεζε, δηαθνξνπνίεζε
• Σπληξέρνπζα αμηνιόγεζε
• Δλδνηκεκαηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ
πξνγξάκκαηνο – ζηόρνη ηεο βδνκάδαο

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

ΤΝΑΔΕΛΥΟΙ, ΜΗΝ ΞΕΦΝΑΣΕ: ΣΟΦΟ
ΜΑ ΣΟ ΦΑΡΟΤΜΕΝΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΟΛΕΙΟ!
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