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Αποτελεσματική διδασκαλία και βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων
Κοινωνική Αγωγή μαθητών και βελτίωση συμπεριφοράς 

Σχολική Χρονιά 2018-2019

• Η αποτελεσματική διδασκαλία και η βελτίωση

των μαθησιακών αποτελεσμάτων των

μαθητών/τριών

• Η κοινωνική αγωγή και η σταδιακή βελτίωση

της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών

Αρχικά να γίνουν μικρά βήματα, ώστε οι

μαθητές/τριες να αρχίσουν να βελτιώνονται.

1. Συνεδρία Διεύθυνσης και Καθηγητικού Συλλόγου για τα θέματα της Επαγγελματικής Μάθησης. Ενημέρωση 
από τον Λειτουργό του Π.Ι. Παναγιώτη Πετρίδη για 

 τους στόχους του προγράμματος

 τις δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν

 τα χρονοδιαγράμματα

2.  Παιδαγωγική συνεδρία Καθηγητικού Συλλόγου στην παρουσία του Λειτουργού του Π.Ι. για τα αποτελέσματα του διαγνωστικού εργαλείου.

3.  Συζήτηση του Λειτουργού του Π.Ι. με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε μικρές ομάδες για το θέμα που έθεσε το Σχολείο.

4. Παρουσίαση κατά την ημέρα εκπαιδευτικού με θέμα: Παράγοντες που δημιουργούν θετικό κλίμα στο Σχολείο (Θετικότητα στη μάθηση και θετικότητα στη συμπεριφορά των 
μαθητών/τριών).

5. Επιμόρφωση από Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο με θέμα : Αποτελεσματική διδασκαλία «καλή» - «κακή»  διδασκαλία

6. Βιωματικά εργαστήρια με την εμπλοκή Λειτουργού Π.Ι., καθηγητών και μαθητών για 

 τρόπους βελτίωσης της συμπεριφοράς των μαθητών - αυτοέλεγχος - αυτοκριτική 

 καταρτισμός δεκάλογου σωστής συμπεριφοράς

 συζήτηση- διάλογος

 Υπόδυση ρόλων

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

 Επιμόρφωση

 Τρόποι αντιμετώπισης αρνητικής συμπεριφοράς

 Βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών

 Τεχνικές αποτελεσματικής διδασκαλίας

 Πώς το κλίμα και η κουλτούρα του Σχολείου επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην 

υλοποίηση των στόχων; 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ: 
 Τρόποι συμπεριφοράς - Κατάφεραν να ζητούν ΣΥΓΓΝΩΜΗ - Βελτίωση στο

επικοινωνιακό πλαίσιο

 Βελτίωση στον τρόπο αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων

 Θετική αντί αρνητική στάση στη ζωή μας - Θετικές σκέψεις οδηγούν σε θετικά

αποτελέσματα

 Αντίληψη βασικών εννοιών, όπως ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, αποδοχή,

σεβασμός

Διευθύντρια σχολείου:  Αθηνά Μισού-Τσουρή
Συντονίστρια σχολείου: Ελένη Κουννή, Β.Δ.Α΄
Υποστηρικτής Π.Ι.:  Παναγιώτης Πετρίδης
Εκπαιδευτικοί: Άντρη Νικολάου, Μαρία Νέστορα, Ευαγγελία Καλδέλη, Φιλόλογοι, Κρίστη Δημητριάδου, Ιωσήφ Στυλιανού, καθ. Μαθηματικών, Παρασκευή Χριστοδούλου, Β.Δ.

• Η διάγνωση αναγκών έγινε μέσα από

ερωτηματολόγιο διαγνωστικού τύπου.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ανάγκη για

περαιτέρω βελτίωση της συμπεριφοράς των

μαθητών/τριών μας.

• Συνθήκες: Ο τρόπος συμπεριφοράς και

έκφρασης προς τους/τις καθηγητές/τριες, το

προσωπικό του σχολείου, αλλά και μεταξύ

των μαθητών/τριών δεν ήταν ο

ενδεδειγμένος.
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