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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
θετικές εμπειρίες από την αλληλεπίδραση
 Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στους συναδέλφους.
 Δημιουργία κουλτούρας συνεχούς επιμόρφωσης  στη σχολική μονάδα.
 Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων στη σχολική μονάδα.
 Ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων για γονείς και βελτίωση 

της επικοινωνίας με τους γονείς.
Δυσκολίες  που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν
 Αντίσταση στην αλλαγή συμπεριφορών και ανάγκη για συνεχή 

επιμόρφωση, αλληλοϋποστήριξη και συνεχή αναστοχασμό
στη σχολική μονάδα για προσαρμογή των δράσεων.

 Ανταπόκριση στις διαφορετικές ανάγκες εκπαιδευτικών  με την 
προσαρμογή των πρακτικών σύμφωνα με την ηλικία των μαθητών. 

 Ανησυχίες των εκπαιδευτικών  για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με επιμόρφωση και στήριξή τους.

 Καθυστέρηση στην απόκτηση των τάμπλετ και ελλιπής υποδομής.

. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 Συστηματική επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής ρουτινών.
 Δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και διάχυση καλών πρακτικών 

για τη διδασκαλία και αποτελεσματική εφαρμογή ρουτινών.
 Αλληλεπίδραση στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων  

για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία.
 Σχεδιασμός και συνδιδασκαλία με αξιοποίηση των ταμπλέτων. 
 Αλληλοπαρακολούθηση διδασκαλιών με ενσωμάτωση τεχνολογίας. 
 Συνεργασία εκπαιδευτικών για την προώθηση της ενεργούς  

εμπλοκής  των μαθητών σε  ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ

 Συνέχιση και συστηματική εφαρμογή καλών πρακτικών.

 Συστηματοποίηση των παιδαγωγικών συνεδριών όπου 

θα γίνεται ανταλλαγή και διάχυση καλών πρακτικών καθώς 

και αναστοχασμός στη βάση πρακτικών που εφαρμόστηκαν. 

 Αξιοποίηση της πλατφόρμας Google Drive για συνεχή 

ασύγχρονη συνεργασία και ανταλλαγή υλικού και καλών πρακτικών.

 Συστηματική και εστιασμένη επιμόρφωση  στην αξιοποίηση.

συγκεκριμένων λογισμικών  ανάλογα με το γνωστικό 

αντικείμενο και την ηλικιακή ομάδα των μαθητών.

 Δημιουργίες μικρών κοινοτήτων μάθησης με υπεύθυνους 

μέντορες συναδέλφους σε θέματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας.

 Βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής της σχολικής μονάδας 

(διαδίκτυο, ταμπλέτες,  εκσυγχρονισμός εργαστηρίου).
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