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Εμείς και οι μαθητές μας 



 

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δήλωσαν 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι το 

μείζον ζήτημα που τους απασχολεί σε 

σχέση με τη Σχολική μονάδα και τους 

επηρεάζει στην αποτελεσματικότητα της 

εργασίας τους είναι 

 



Συχνά η προσδοκία  

δε συναντά την πραγματικότητα  

 

 
Ξεκινάμε κάπως έτσι…. Καταλήγουμε κάπως έτσι… 

Εξαιτίας της συμπεριφοράς των μαθητών 
μας 
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Λόγοι που ασκούν βία 
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Συμπεριφορά μαθητών στην τάξη 
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Επαγγελματική μάθηση 

Βελτίωση της συμπεριφοράς των 

μαθητών μας 



  

(σύμφωνα με ερωτηματολόγιο που 

δόθηκε στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς) 
 



 Α. Παράγοντες που θεωρούν οι Εκπαιδευτικοί ότι επηρεάζουν 
τη συμπεριφορά των μαθητών: 

1. Οικογενειακή και οικονομική κατάσταση μαθητών 

2. Ελλιπείς κανονισμοί Υ.Π.Π. 

3. Απουσία αποτελεσματικών τιμωρητικών μέτρων 

4. Έλλειψη κοινής και σταθερής πολιτικής εκ μέρους του 
Σχολείου 

5. Έλλειψη στόχων εκ μέρους των μαθητών 

6. Μεγάλος αριθμός μαθητών συνολικά και ανά τάξη 

7. Συνεχείς μετακινήσεις σε ειδικές αίθουσες 

8. Λανθασμένα πρότυπα συμπεριφοράς 
 



Β. Τρόποι/ενέργειες που θεωρούν οι Εκπαιδευτικοί ότι 

μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των μαθητών: 

 



Γ. Ερωτήματα στα οποία οι Εκπαιδευτικοί ζητούν 

περαιτέρω διερεύνηση: 

1. Γιατί ένας παραβατικός μαθητής βελτιώνεται ελάχιστα 

στη συμπεριφορά του παρόλη την αγωγή που 

προσφέρεται; 

2. Γιατί ,παρόλη την επιμόρφωση, εξακολουθεί ο 

εκπαιδευτικός να νιώθει αδύναμος σε πολλές 

περιπτώσεις; 

3. Γιατί δεν τροποποιούνται οι σχολικοί κανονισμοί για 

να γίνουν πιο αποτελεσματικοί; 

4. Πώς προλαβαίνεται η εκδήλωση τέτοιων 

συμπεριφορών; 



  Α. Παράγοντες που θεωρούν οι μαθητές ότι επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά τους: 

1. Ελλιπής ενημέρωση για τη βία 

2. Προσπάθεια αναγνώρισης (σχολείο και οικογένεια) 

3. Αδιαφορία  

4. Εξοικείωση με τη βία και αποδοχή της  

5. Κλίμα ατιμωρησίας  

6. Έλλειψη προγραμμάτων διαχείρισης συγκρούσεων 

7. Ανάγκη αναθεώρησης και βελτίωσης αναλυτικών 

προγραμμάτων 

8. Ανάγκη αναθεώρηση της στάσης των καθηγητών 

απέναντι στους μαθητές  



 Β. Τρόποι/ενέργειες που θεωρούν οι μαθητές ότι  μπορούν 

να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους: 

1. Επιμόρφωση μαθητών και καθηγητών σε θέματα βίας 

2. Στιγματισμός ανάλογων φαινομένων 

3. Αυστηροί κανονισμοί και ανάλογες τιμωρίες 

4. Εμπλοκή της οικογένειας και δραστηριοποίηση των 

μαθητών σε κοινωνικές δράσεις  

5. Λειτουργία του θεσμού του μαθητή – διαμεσολαβητή 

6. Ενέργειες για την ομαλή μετάβαση των μαθητών από το 

δημοτικό στο γυμνάσιο  

7. Υλοποίηση ομαδικών δημιουργικών δραστηριοτήτων 



Στόχοι που τέθηκαν  

Η καλλιέργεια αυτοπειθαρχίας 

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

Η καλλιέργεια ενσυναίσθησης  

Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης 

Η απόκτηση κινήτρων για μάθηση 

Η ενδυνάμωση σχέσεων εκπαιδευτικών – 

μαθητών 

Η απόκτηση κομβικών δεξιοτήτων 

 



Δράσεις που υλοποιήθηκαν  

 

Έρευνα μεταξύ μαθητών / Ερωτηματολόγια – 

Αναστοχασμός 

Σεμινάρια σε σχολική βάση / Παιδαγωγικές 

Συνεδρίες Καθηγητικού Συλλόγου 

Πρόγραμμα Ενδυνάμωση (ΥΣΕΑ) 

Πρόγραμμα ΑΤS 2020 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) 

Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ 

 

 

 



 

 

Πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το 

Περιβάλλον 

Δραστηριοποίηση Υπευθύνων Τμημάτων 

Εμπλοκή Συμβουλίων Τμημάτων  

Εμπλοκή Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

Πρόγραμμα «Ομαλή Μετάβαση από το 

Δημοτικό στο Γυμνάσιο»  

 

 

 



 

 

Δράσεις Βιβλιοθήκης (παρουσιάσεις 

εργασιών από μαθητές προς μαθητές / τα 

βιβλία στην αυλή) 

Βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Η 

αναπηρία μέσα από τα μάτια των παιδιών 

μας» 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και  

eTwinning 

 

 

 



Πρόγραμμα  ΔΡΑ.Σ.Ε. 
 

• Άθληση 

• Χορός  

• Χειροτεχνία 

• Θέατρο 

• Γκράφιτι 

• Μουσική 

• Ψηφιδωτό 



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
 



Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ATS 2020 
 



Πρόγραμμα ‘Ενδυνάμωση’ 
 

• Ενίσχυση ψυχικής ενδυνάμωσης και 

ανθεκτικότητας των μαθητών 

 

• Ανάπτυξη κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων 

 

• Αποδοχή του διαφορετικού 

 

• Μείωση της έντασης και 

αντιδραστικότητας 

 

• Ανάπτυξη του πνεύματος 

αλληλοστήριξης, ενσυναίσθησης 

     και ομαδικότητας 



Πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το 

Περιβάλλον 
 



Δράσεις Βιβλιοθήκης 
 

 Μαθητές – Λειτουργοί Βιβλιοθήκης: παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, υπερκινητικότητα και 

μαθησιακές δυσκολίες αναλαμβάνουν καθήκοντα λειτουργών και βοηθούν, με επιτυχία, στην 

ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης μας. 



Πρόγραμμα «Πολιτισμός και Περιβάλλον» 
 



Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 
 



Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning 
 



Βασικός στόχος 1: Βελτίωση της στάσης των 

μαθητών απέναντι στο σχολείο 

Περνώ καλά στο σχολείο, δημιουργώ και 

συνεργάζομαι, έχω αναγνώριση και ανταμοιβή  

=> συμπεριφέρομαι σωστά 

 

 Επίτευξη στόχου: Σε ικανοποιητικό βαθμό 

Μείωση κρουσμάτων παραβατικής 

συμπεριφοράς 
 

Αξιολόγηση δράσεων 



Βασικός στόχος 2: Συναισθηματική στήριξη των 
εκπαιδευτικών και ενδυνάμωση τους στην καθημερινή 
τους εργασία 
  
Επίτευξη στόχου: Σε ικανοποιητικό βαθμό 
 Μείωση παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών 
=> μεγιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 Ενεργός προσπάθεια του Σχολείου στην υλοποίηση 

των εισηγήσεών τους 
=> ικανοποίηση και αίσθημα υποστήριξης μέσα στον 
σχολικό χώρο   
 Επιμόρφωση 
=> Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον τρόπο 
χειρισμού προβληματικής συμπεριφοράς  

 


