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Δράσεις- Επιμορφώσεις 

 Επιμόρφωση γονιών 

 Διάλεξη προς γονείς «Όρια και πειθαρχία- το μεγαλύτερο 

δώρο μετά την αγάπη μας» με τη δρα Έλενα Τρύφωνος 

 

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών  

 Σεμινάριο σε σχολική βάση «Αναγνώριση και αμφισβήτηση 

στερεοτύπων και καλλιέργεια ενσυναίσθησης»   με τη δρα 
Έλενα Παπαμιχαήλ 

 Σεμινάριο σε σχολική βάση  «Ανατροφοδότηση για βελτίωση 

μαθησιακών αποτελεσμάτων» με τη δρα Έλενα Χριστοφίδου 

 Σεμινάριο σε σχολική βάση «Ανάπτυξη θετικού κλίματος στο 

σχολείο-Πειθαρχία-Προώθηση θετικής συμπεριφοράς» με τη 

δρα Μαρίνα Κατσαρή 
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Από τη θεωρία… στην πράξη 

οι 

 



 Ομαδικές συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και 
αναστοχαστικές συναντήσεις 

 Έρευνα προς μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μορφή google 
forms 

 Πρόγραμμα «Ιθάκη» στις Στ τάξεις 

 Ενσωμάτωση ιδεών στα μαθήματα π.χ. χρήση βίντεο, 
εικόνων, παραμυθιών, τρόπος διδασκαλίας, 
διαφοροποίηση διδασκαλίας παιχνίδια γνωριμίας, ατομικά 
βιβλιαράκια μαθητών 

 Κώδικες Συμπεριφοράς 

 Συνδιδασκαλίες για τη συγγραφή του διηγήματος «Φίλοι μετ’ 
εμποδίων» με θέμα την αντιμετώπιση της εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς, τη φιλία και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 

 Αλληλοπαρακολουθήσεις διδασκαλίας και αναστοχαστικές 
συναντήσεις 

 Γιορτή αφιερωμένη στην αποδοχή της διαφορετικότητας 

 Δημιουργία τράπεζας υλικού 
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Άλλες Δράσεις… 



Οι γονείς δρουν…διαφορετικά 

οι 



Σύνοψη-Συμπεράσματα 

Αποδοχή 
διαφορετικότητας 

Βελτίωση 
συμπεριφοράς 

Κοινές εμπειρίες 

Δέσιμο 

Συζητήσεις-
Αναστοχασμοί 

Συνεργασία 

οι 

Επαγγελματική 
βελτίωση 



Απόψεις μαθητών  

για την Υ.Ε.Μ. 

    «Αν όλοι συγχωρούμε και βοηθούμε τους συνανθρώπους μας, 
θα έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή» 

   «Πλέον συνεργαζόμαστε και ακούμε τις απόψεις ο ένας του 
άλλου» 

 «Χρειάζεται ακόμα δουλειά και προσπάθεια για να βελτιωθεί η 
συμπεριφορά μας τα διαλείμματα» 

   «Η συμπεριφορά μου έχει βελτιωθεί. Δεν   καυγαδίζω και είμαι 
ήρεμος» 

 «Με ένα καλημέρα και ένα χαμόγελο, μπορείς να αλλάξεις την 
ημέρα του άλλου ολοκληρωτικά» 

   «Μάθαμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά μέσω της συνεργασίας 
με άλλα παιδιά» 

 «Έχω προσέξει διαφορά, έχουμε βελτιώσει τη συμπεριφορά μας» 

 «Νιώθω πιο όμορφα» 

 «Νομίζω είμαστε γενικά πιο ήρεμοι» 

 «Αυτό το πρόγραμμα μας βοηθά να μάθουμε καλύτερα τον 
εαυτό μας και να σεβόμαστε τους άλλους»  
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Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας 


