ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας
«Η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενσυναίσθησης και η εφαρμογή
ρουτίνων για επίλυση μικροδιαφορών και μείωση μικροσυγκρούσεων»
Σχολική Χρονιά 2019-2020

Διάγνωση αναγκών
 Συζήτηση σε
συνεδρία
προσωπικού
 Συμπλήρωση
ερωτηματολογίου
από εκπαιδευτικούς
 Καθορισμός
θέματος

Επιμόρφωση
 Συναντήσεις Διευθυντή και
συντονιστή με υποστηρίκτρια
 Συνεδρίες προσωπικού με
υποστηρίκτρια
 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ανά
ομάδες από την εκπαιδευτική
ψυχολόγο, κ. Χριστιάνα Δίπλη
 Σεμινάριο σε γονείς από την
κ. Χριστιάνα Δίπλη
 Συζήτηση με γονείς για τη
διοργάνωση βιωματικών
εργαστηρίων με τη συμμετοχή
τους

Δράσεις
 Ανάλυση ερωτηματολογίου νοηματοδότησης
 Δημιουργία Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς (ΚΚΣ) στα τμήματα
 Δημιουργία Γενικού ΚΚΣ για όλη τη Σχολική Μονάδα ενεργός εμπλοκή του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου
 Παρουσίαση του Γενικού ΚΚΣ σε συγκέντρωση του Σχολείου:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
 Δραστηριότητες βασισμένες στον ΚΚΣ
 Δεκαπενθήμερο ενσυναίσθησης και καλλιέργειας ρουτίνων
 Τετράδιο επικοινωνίας με γονείς
 Καθορισμός εβδομαδιαίων στόχων
 Επιβράβευση παιδιών από εκπαιδευτικούς
 Επιβράβευση τμημάτων από τον Διευθυντή
 Ομαδικά παιγνίδια κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
 Θεσμός βοηθού παιδονόμου
 Συναντήσεις με την επιμορφώτρια, Δρα Μαρία Ηρακλέους
 Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων (τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄)
 Γονείς και παιδιά στο ίδιο θρανίο
(Αναβλήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των
σχολείων, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοïού).

Διάχυση αποτελεσμάτων

o
o
o
o
o
o

Συνεργασία
Συνάδελφοι αδελφών τμημάτων
Διδακτικό προσωπικό με Διεύθυνση,
συντονιστή και υποστηρίκτρια
Διευθυντής και συντονιστής με
υποστηρίκτρια
Διευθυντής και συντονιστής με τις
επιμορφώτριες
Διευθυντική Ομάδα με Σύνδεσμο Γονέων
Εκπαιδευτικοί με γονείς

Συνεργασία διεύθυνσης - εκπαιδευτικών
- γονέων (ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ)

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Σημαντική διαφοροποίηση απόψεων και στάσεων
εκπαιδευτικών
Συστράτευση όλων για επίτευξη των στόχων
Καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας
Καλλιέργεια και εφαρμογή ρουτίνων στις τάξεις
Ενδυνάμωση σχέσεων παιδιών - ενσυναίσθηση
Επιβραβεύσεις παιδιών - κίνητρο για
υπευθυνότητα
Επίλυση μικροδιαφορών - Μείωση
μικροσυγκρούσεων
Βελτίωση συμπεριφοράς των παιδιών
Μεγιστοποίηση διδακτικού χρόνου

 Πορεία του Προγράμματος κατά τη νέα σχολική
χρονιά
 Ευκαιρίες για επιμόρφωση
 Δημιουργία κοινής τράπεζας υλικού σε συνεργασία
με το Π.Ι.
 Συνεργασία με Λειτουργούς του Π.Ι. για
σχεδιασμό μαθημάτων
 Αξιοποίηση δραστηριοτήτων διαθεματικά
 Αξιολόγηση του Προγράμματος και διάχυση των
αποτελεσμάτων του Προγράμματος μέσω του Π.Ι.
 Δυνατότητα παράτασης του Προγράμματος (τρίτη
χρονιά υλοποίησης) εξαιτίας της πανδημίας του
κορωνοïού
Διευθυντής Σχολείου:
Συντονιστής Σχολείου:
Υποστηρίκτρια Π.Ι.:
Επιμορφώτριες:
Εκπαιδευτικοί:

κ. Βασίλειος Γεωργιάδης
π. Χρίστος Βούργιας (Β.Δ.)
κ. Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.)
κ. Χριστιάνα Δίπλη (Εκπαιδευτική Σχολική Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια)
Δρ Μαρία Ηρακλέους (Λειτουργός Π.Ι.)
Όλο το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου

Αξιοποίηση ιστοσελίδας
Σχολείου
Προβολή Προγράμματος
Πρόκληση ενδιαφέροντος
για συμμετοχή
Ενημέρωση γονέων κατά
τις επισκέψεις γονέων
Ανταλλαγή απόψεων
Καθοδήγηση
Επιμόρφωση
Συνεργασία
Αποστολή άρθρων
σχετικών με το θέμα

