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1.

Συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών

 Κοινός εβδομαδιαίος
προγραμματισμός αδελφών
τμημάτων
 Ετοιμασία κοινών διαγνωστικών
εργασιών
 Συνεργασία ομάδων
εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή
των σχολικών εκδηλώσεων
 Ανταλλαγή επισκέψεων στις τάξεις
για παρακολούθηση μαθήματος
 Ανταλλαγή τμήματος για
διδασκαλία μαθήματος
 Συνδιδασκαλία

Παράμετροι που επηρεάζουν το σχολικό
κλίμα
1. Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
2. Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας
3. Συνεργασία μεταξύ των μαθητών
4. Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας

Ρωτήσαμε τα
παιδιά, τους
γονείς, τους
εκπαιδευτικούς/
συλλέξαμε
δεδομένα.

Διερευνήσαμε τις
ανάγκες μας
(εκπαιδευτικοί,
παιδιά, γονείς).

2.

 Παρακολούθηση του
προγραμματισμού του
εκπαιδευτικού/εισηγήσεις
 Συνεργασία στην προετοιμασία των
εκπαιδευτικών επισκέψεων και
εκδηλώσεων
 Παρακολούθηση της αξιολόγησης
των μαθητών/εισηγήσεις
 Παρακολούθηση μαθήματος με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
της διδασκαλίας
 Οργάνωση των συνεδριών
προσωπικού με θέματα που
αφορούν στη διδασκαλία
 Ενημερωτική συνάντηση/συζήτηση
με τους γονείς

3. Συνεργασία μεταξύ των
μαθητών
 Εφαρμογή της συνεργατικής
μάθησης στην τάξη
 Επίλυση συγκρούσεων
 Ευκαιρίες για συνεργασία των
μαθητών στην ετοιμασία των
σχολικών δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων
 Οργάνωση των διαλειμμάτων
στη βάση των ομαδικών
παιχνιδιών
 Ομάδες εθελοντών μαθητών
 Μαθητικό
συμβούλιο/Μαθητική
κοινότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής
Ηγεσίας

4. Συνεργασία Σχολείου και
οικογένειας

Επιμορφωθήκαμε,

Αξιολογήσαμε τις
δράσεις

Βάλαμε στόχους.

Σχεδιάσαμε και
εφαρμόσαμε
δράσεις.

 Γνωστοποίηση των κανονισμών
λειτουργίας του σχολείου (αρχική
επιστολή)
 Ενημέρωση για τις δραστηριότητες
του σχολείου (έντυπο ατζέντα του
μήνα, ιστοσελίδα)
 Συναντήσεις εκπαιδευτικών – γονέων
 Επισκέψεις γονέων σε τακτό χρόνο
 Πρόσκληση για παρακολούθηση και
συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις
και δραστηριότητες
 Πρόσκληση για παρακολούθηση και
συμμετοχή σε δραστηριότητες
μαθήματος
 Συντονισμός στόχων και δράσεων με
τους οργανωμένους γονείς
 Κοινή επιμόρφωση εκπαιδευτικών –
γονέων

Επιμορφωτικές Δράσεις
Εφαρμογή της συνεργατικής
μάθησης στην τάξη
Συνεργασία σχολείου και
οικογένειας

Μεγαλώνω το παιδί μου με
ελευθερία και όρια

Επίλυση συγκρούσεων

Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα
Συντονιστής Προγράμματος: Γιώργος Σολωμού
Υποστηρικτής Π.Ι. : Έλενα Χριστοφίδου

Σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση: πώς να
μαθαίνουμε στα παιδιά μας
να λένε “όχι”

Ανάπτυξη
Συνεργασίας/
Επικοινωνίας

Βελτίωση
του
Σχολικού
Κλίματος

Βελτίωση των
Mαθησιακών
Αποτελεσμάτων

Ομαλή μετάβαση από το
Δημοτικό σχολείο στο
Γυμνάσιο

