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Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών με βάση το θέμα επαγγελματικής μάθησης του σχολείου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Επόμενα βήματα για ακόμα πιο ουσιαστική αλληλεπίδραση

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ

Θετικές εμπειρίες από την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών του σχολείου

• Δημιουργία θετικού κλίματος εντός του σχολείου

• Άνοιγμα των τάξεων για παρακολούθηση δραστηριοτήτων αναγνωστικής ευχέρειας και 

κατανόησης γραπτών κειμένων

• Ευκαιρίες για περισσότερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών

• Δημιουργία τράπεζας δραστηριοτήτων για αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς

• Επιλογή των πιο πετυχημένων πρακτικών για υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν

• Συνεχής στήριξη και ενθάρρυνση από τον διευθυντή του σχολείου και παροχή άμεσης βοήθειας όπου χρειαζόταν 

Δυσκολίες που προέκυψαν και τρόπος αντιμετώπισής τους

• Μερική επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από κάποια παιδιά λόγω προβλημάτων με την ελληνική γλώσσα – προσφορά 

εξατομικευμένης διδασκαλίας

• Δύσκολα και αρκετά εκτεταμένα κείμενα προς ανάγνωση και κατανόηση – Απλοποίηση και σμίκρυνση των κειμένων για διευκόλυνση 

των παιδιών

• Μερική συμμετοχή κάποιων εκπαιδευτικών λόγω προβλημάτων με την πανδημία – προσπάθεια ενημέρωσής τους είτε ηλεκτρονικά 

είτε με συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις

• Λιγότερες διά ζώσης συναντήσεις με λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λόγω προβλημάτων με την πανδημία –

πραγματοποίηση διαδικτυακών συναντήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

• Αναδόμηση μιας συγκεκριμένης ενότητας στα Ελληνικά και προσαρμογή της  

στις ανάγκες των μαθητών μας

• Οργάνωση μαθήματος για αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση γραπτού 

κειμένου και παρακολούθηση από όσο το δυνατόν περισσότερους/ες

εκπαιδευτικούς του σχολείου

• Περισσότερες συνδιδασκαλίες συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και μαθημάτων 

από εκπαιδευτικούς του σχολείου

• Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε συνεδρίες προσωπικού

• Συνεργασία και συντονισμός δράσεων με την υπεύθυνη λειτουργό του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου σε τακτά χρονικά διαστήματα

• Συνεργασία και επιλογή δραστηριοτήτων από τα αδελφά τμήματα

• Ανταλλαγή επισκέψεων σε τμήματα και παρακολούθηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 

σχετικών με τους στόχους του Προγράμματος

• Παρακολούθηση διαλέξεων/εισηγήσεων για το θέμα, που πραγματοποιήθηκαν τόσο από 

λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όσο και από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας


