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Στόχος Βελτίωσης:

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης,
στον περιορισμό των συγκρουσιακών καταστάσεων, στη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο, καθώς αυτό
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή κοινωνικοποίηση των μαθητών αλλά και καθιστά
αποτελεσματικότερη την μαθησιακή διαδικασία. Η δράση αφορά στην ανάπτυξη παρεμβάσεων στο σύνολο των
μαθητών με ιδιαίτερη έμφαση στις συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ της Α΄ και της Β΄ τάξης.

Για την υλοποίηση της δράσης κρίνεται απαραίτητη η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών για την ανάπτυξη
μεθόδων καλλιέργειας αλληλοσεβασμού και η υπενθύμιση κανονισμού σχολικής συμπεριφοράς των μαθητών.
Επίσης, η συμμμετοχή των μαθητών διαφορετικών τάξεων και διαφορετικού φύλου σε σχολικές εκδηλώσεις
μπορεί να συνδράμει στην αποδοχή παιδιών που διαφέρουν ως προς τον ρυθμό κατάκτησης της γνώσης και στη
διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων διαχείρισης
εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών και της πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού σε παιδιά ευάλωτα.

Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών
Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Συντονιστής Δράσης: ΖΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Από την παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία μεταξύ τους
είναι περιορισμένη και οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών διαφορετικών τάξεων, ιδιαίτερα της Α και της Β
τάξης, είναι συχνές. Επίσης, παρατηρούνται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού στα κορίτσια, σε τμήμα όπου
επικρατούν πληθυσμιακά τα αγόρια.

Για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση στρατηγικών
διαχείρισης προβλημάτων συνεργασίας και αποδοχής των μαθητών.

Στόχοι:



1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών για την ανάπτυξη μεθόδων
καλλιέργειας αλληλοσεβασμού.

2. Υπενθύμιση κανονισμού σχολικής συμπεριφοράς και συναινετική διαμόρφωση
νέων κανόνων.

3. Συμμετοχή των μαθητών διαφορετικών τάξεων και σε σχολικές εκδηλώσεις και
δράσεις.

4. Πρόληψη σχολικού εκφοβισμού στα ευάλωτα παιδιά με αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ενέργειες (Μεθοδολογία) για την υλοποίηση της Δράσης

1. Προσδιορισμός του προβλήματος: Αξιοποιούνται η παρατήρηση των
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για τη συμπεριφορά των μαθητών στο
πλαίσιο του μαθήματος, το ποινολόγιο, οι παρατηρήσεις των εφημερευόντων
καθηγητών την ώρα του διαλείμματος, ερωτηματολόγιο.

2. Διαμόρφωση κανόνων σχολικής συμπεριφοράς με συναίνεση όλων των μαθητών
και κοινοποίηση των κανόνων της κάθε τάξης στις υπόλοιπες.

3. Οργάνωση εκδηλώσεων, εθνικών εορτών με συμμετοχή μαθητών διαφορετικών
τάξεων και διαφορετικού φύλου.

4. Αξιοποίηση των σχολικών περιπάτων για συζήτηση και δραστηριότητες με
εμπλοκή όλων των μαθητών.

5. Προσομοίωση ρόλων διαπραγμάτευσης μέσα από θεατρικό παιχνίδι με σκοπό
την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων.

6. Αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
7. Δρώμενο κατά της βίας- Δημιουργία αφίσας.
8. Ειδικοί επιστήμονες (ψυχολγόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί).

Χρονοδιάγραμμα

Η δράση πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες,
φωτοτυπικό μηχάνημα, αναλώσιμα).

2. Εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας
3. Ψυχολόγος
4. Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών- μαθητών
5. Παρατήρηση
6. Θεατρικό παιχνίδι- εκδηλώσεις- σχολικοί περίπατοι



7. Ποινολόγιο
8. Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

1. Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών.
2. Περιορισμός και φθίνουσα πορεία των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών.
3. Αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες του

σχολείου.
4. Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και του σεβασμού μεταξύ των μαθητών.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

1. Προσδιορισμός του προβλήματος από παρατηρήσεις στην συνεδρίαση του
συλλόγου διδασκόντων με θέμα «Συλλογικός Προγραμματισμός, Εσωτερική και
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο»
στις 19-10-2021.

2. Καταγραφή συμπεριφοράς, εντάσεων και συγκρούσεων, περιστατικών βίας και
σχολικού εκφοβισμού.

3. Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων στην αρχή και στο τέλος
κάθε δράσης.

4. Παρατήρηση των εκπαιδευτικών
5. Παρακολούθηση του ποινολογίου

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Αποτελέσματα της Δράσης

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν



Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος


