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Σε συνεδρίασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων 

• συζητά σχετικά με τους στόχους βελτίωσης του σχολείου
και θέτει προτεραιότητες

• προτείνει Σχέδια Δράσης βελτίωσης, λαμβάνοντας υπόψη
τον αριθμό των εκπαιδευτικών του σχολείου

• συγκροτεί Ομάδες Δράσης (2-5 εκπ/κών) για την ανάπτυξη
και υλοποίησή τους

• καταχωρεί τους ΤΙΤΛΟΥΣ στην Πλατφόρμα
Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ενόψει της υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στην εφαρμογή καταγράφονται (έως 29/11):

1. Ο στόχος κάθε Σχεδίου Δράσης που θα υλοποιηθεί στη σχολική
μονάδα

2.Ο τίτλος του

3. Ο/Η Συντονιστής/-τρια της Ομάδας Δράσης (με επιλογή από λίστα). Η
αλλαγή της επιλογής αυτή θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους, εφόσον συντρέχει λόγος.



Υπενθυμίζουμε: 

• Στόχοι καταγράφονται ΜΟΝΟ σε συνάρτηση με τα Σχέδια Δράσης 
που θα υλοποιηθούν για την επίτευξή τους. 

• Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Ομάδα 
Δράσης, με βάση τις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας, καθώς και 
τα δικά του/της ενδιαφέροντα.

• Ο αριθμός των Ομάδων Δράσεων, άρα και των Σχεδίων Δράσης, 
εξαρτάται από τον αριθμό των εκπ/κών του σχολείου. 

• ΔΕΝ είναι απαραίτητο να γίνουν Σχέδια Δράσης σε όλους τους άξονες. 

• Μπορούν να υλοποιηθούν παραπάνω από 1 Σχέδια Δράσης σε έναν 
άξονα (π.χ. 2 ή 3 Σχέδια Δράσης στον 1ο άξονα: Διδασκαλία και 
Μάθηση, από διαφορετικές Ομάδες εκπαιδευτικών/ειδικοτήτων) 

• Εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα 
σχολεία συμμετέχουν σε Δράση της σχολικής μονάδας όπου 
υπηρετούν τις περισσότερες ώρες.



Ο Σύλλογος Διδασκόντων: 

• μελετά την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εστιάζοντας στις 
διαπιστωμένες αδυναμίες, όπως έχουν καταγραφεί 

• επιλέγει συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης, που έχουν 
προτεραιότητα για το σχολείο και είναι εφικτό να επιτευχθούν κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

• αποφασίζει τα Σχέδια Δράσης που θα υλοποιήσουν για την επίτευξη 
των στόχων αυτών 

• συγκροτεί αντίστοιχες Ομάδες Δράσης, με βάση τη δήλωση 
ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξειδίκευσή τους, την εμπειρία τους, τα ενδιαφέροντά τους αλλά και 
τη δυνατότητα συνεργασίας τους (π.χ. ημέρες και ώρες εργασίας στο 
σχολείο) 

• ορίζει Συντονιστή/-ίστρια για κάθε Ομάδα 
• εγκρίνει τους Τίτλους Σχεδίων Δράσης



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/

(ανάγκες-προτεραιότητες)

Αφορά στον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου

της σχολικής μονάδας, ο οποίος περιλαμβάνει τον καθορισμό

εκπαιδευτικών στόχων και τον σχεδιασμό αντίστοιχων συλλογικών

δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν

προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της

έργου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συγκροτεί ομάδες

εκπαιδευτικών που καταρτίζουν Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των

στόχων αυτών.

 Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται καθορίζονται οι
πιθανές ανάγκες ή τα αδύνατα σημεία του σχολείου που χρήζουν 
βελτίωσης.

 Μέσα από τη συνολική εκτίμηση των αναγκών καθορίζονται οι
προτεραιότητες πάνω στις οποίες θα στοχεύσει το σχέδιο ανάπτυξης.









ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Κάθε Ομάδα Δράσης έχει τη δική της φόρμα για την αποτύπωση του
Σχεδίου Δράσης. Πρόσβαση σε αυτή έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου καθώς και ο/η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης. Δικαίωμα
καταχώρισης και επεξεργασίας έχει μόνο ο/η Συντονιστής/-ίστρια της
Ομάδας.

Ο/Η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε ειδικό πεδίο της φόρμας
καταγράφει τις παρατηρήσεις του/της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη
για την τροποποίηση ή κατά την υλοποίηση της Δράσης, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο.





12/01/ 2022





Τίτλος Δράσης: Ανατροφοδότηση από τον ΣΕΕ 

Παιδαγωγικής Ευθύνης 

Θεματικός Άξονας: 

Ομάδα Δράσης: 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης
Σύντομη Περιγραφή Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι 

Ενέργειες (μεθοδολογία) για την υλοποίηση της Δράσης  

Χρονοδιάγραμμα

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης 

Β. Υλοποίηση της Δράσης 
{Καταγράφονται οι βασικές ενέργειες / εκδηλώσεις / δραστηριότητες κ.λπ. που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης καθώς και η πιθανή τροποποίησή τους κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης}

Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης



Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές που τυχόν επήλθαν στον αρχικό σχεδιασμό κατά την 

υλοποίηση της Δράσης

Αποτελέσματα της Δράσης

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί 1

Ελάχιστα

2

Μερικώς

3

Σε μεγάλο βαθμό

4

Πλήρως

Εκτίμηση των λόγων που σχετίζονται με το βαθμό επίτευξης των 

στόχων 

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε  (e-portfolio)

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο  

πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Προτάσεις για το Συλλογικό Προγραμματισμό του επόμενου έτους/ 

για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις

Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης





ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ



ΚΑΘΕ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ή ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
(ίδιος, μέρος του, παρόμοιος, παραλλαγμένος,  ή συνδυαστικά δύο δείκτες)

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Άξονες Δείκτες

1. Διδασκαλία, μάθηση και
αξιολόγηση

●Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
●Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-τριών
●Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης
●Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/-τριών
και μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
●Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της

διδασκαλίας
●Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα
●Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς,
σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

2. Σχολική διαρροή-φοίτηση ●Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης/σποραδικής φοίτησης
και σχολικής διαρροής
●Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και 
προς την αγορά εργασίας

3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-
τριών

●Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών/- τριών



●Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και
σεβασμού της διαφορετικότητας
●Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων
●Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού

4. Σχέσεις μεταξύ
μαθητών/-τριών και 
εκπαιδευτικών

●Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ 
μαθητών/- τριών και εκπαιδευτικών
●Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/-
τριών και εκπαιδευτικών

5. Σχέσεις σχολείου -
οικογένειας

●Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και
ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου –οικογένειας
●Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Διοικητική λειτουργία
Άξονες Δείκτες

6. Ηγεσία - Οργάνωση και
διοίκηση της σχολικής
μονάδας

●Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων
●Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού
●Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
●Κατανομή και διαχείριση πόρων
●Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών 
χώρων – υποδομών



7. Σχολείο και κοινότητα ●Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων
●Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς
●Εξωστρέφεια- διάχυση καλών πρακτικών

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Άξονες Δείκτες

8. Συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε 
επιμορφωτικές
δράσεις

•Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς
•Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις
•Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη
μορφή της ετεροπαρατήρησης
•Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του γλωσσικού και του
επιστημονικού εγγραματισμού
•Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε 
συνεργασία με άλλα σχολεία

9. Συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε 
εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα

•Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
(Erasmus κ.λπ.)

•Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ.



Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…..

Προτεραιότητα/Τίτλος: …………………………………………………………………..

ΣΤΟΧΟΙ

Τι θέλουμε να
πετύχουμε;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τι πρέπει να κάνουμε

για να πετύχουμε το

στόχο μας;

ΥΠΕΥΘΥ-

ΝΟΤΗΤΕΣ

Ποιος αναλαμβάνει 

τι; Συντονισμός

ΧΡΟΝΟ

ΔΙΑΓΡΑ-

ΜΜΑ

Πότε;

ΠΟΡΟΙ

 Προσωπικό
 Χρήματα
Μέσα-

Υλικά
 Χρόνος
 Άλλοι

ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗ

Κριτήρια

αξιολό-

γησης



Τίτλος Δράσης: 
Θεματικός Άξονας: 
Συντονιστής/-τρια: 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης



1. Αναγκαιότητα - Στόχοι (ειδικοί στόχοι)



2. Ενέργειες (μεθοδολογία) και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  



(συνέχεια στο 2) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

• 1ο τρίμ. Σεπτέμβριος-Νοέμβριος

 Ενέργειες ή στόχοι: α, β, ε, ζ

• 2ο τρίμ. Δεκέμβριος-Φεβρουάριος 

 Ενέργειες ή στόχοι: γ, δ, ζ

• 3ο τρίμ. Μάρτιος-Μάιος  

 Ενέργειες ή στόχοι: στ, ζ



3. Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία
1. Ανθρώπινο δυναμικό 
• Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας 
• Οι γονείς των μαθητών 
• Ειδικοί επιστήμονες (εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, συμβουλευτικοί 

ψυχολόγοι, σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές) 
• Οι ΣΕΕ/ Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
2. Χρόνος
Η δράση πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το 
σχέδιο δράσης προγραμματίζεται κι εφαρμόζεται εντός και εκτός του σχολικού 
χρόνου ή εντός ή εκτός του σχολικού χρόνου. Η κατανομή χρόνου στις 
διάφορες ενέργειες της δράσης γίνεται ανάλογα με το αντικείμενο των 
διαφόρων ενεργειών. 
3. Υλικοτεχνική υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (φωτοτυπικό μηχάνημα, υπολογιστής, 
διαδίκτυο, εκτυπωτής, αναλώσιμα κλπ.). 
4. Οικονομικοί πόροι 
Δεν απαιτούνται ή απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για την υλοποίηση της 
δράσης. 



4. Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης 

• Η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων στη διαχείριση (πρόληψη και 
αντιμετώπιση) αρνητικών συμπεριφορών και ο βαθμός αποτελεσματικότητας τους

• Η συμμετοχή των γονέων στις επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις, τις 
απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια, των μαθητών, των εκπαιδευτικών….. (ο 
βαθμός συμμετοχής)

• Η εκπόνηση ενός κοινού συναινετικού κώδικα καλής συμπεριφοράς στο σχολείο. 
(βαθμός συναίνεσης)

• Η σύγκριση του ποσοστού ενεργού συμμετοχής των μαθητών στις δραστηριότητες 
του σχολείου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.(συγκριτικά μεγέθη) 

• Η φθίνουσα ή μη πορεία εκδήλωσης των αρνητικών συμπεριφορών των μαθητών 
στο σχολικό περιβάλλον (κλιμάκωση/αποκλιμάκωση φαινομένου, εκδήλωση 
θετικής/αρνητικής συμπεριφοράς)



5. Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης 

1. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης 
• Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων 
• Ημερολόγιο σχολείου 
• Ημερολόγιο εκπαιδευτικών
• Σχέδια παρατήρησης
• Συνεντεύξεις, 
• Ετεροπαρατήρηση
2. Πηγές 

Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων 
Πρακτικά ή άλλα έγγραφα Συλλόγου Γονέων 
Καλές πρακτικές και προγράμματα που εξελίχθηκαν σε άλλα σχολεία, από ιστοσελίδες, 

έρευνες, ανακοινώσεις κ.λπ.



Πρόταση ΙΕΠ



Πρόταση ΙΕΠ



Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης 



Τίτλος Δράσης: Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών 
Θεματικός Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών

Συντονιστής/-τρια: ………………..
Α. Σχεδιασμός της Δράσης



1. Αναγκαιότητα - Στόχοι 

• Από τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης διαπιστώθηκε 
ότι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών είναι 
περιορισμένη, αναπτύσσονται αποκλίνουσες συμπεριφορές και 
εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών, ενώ παρουσιάζονται 
φαινόμενα κοινωνικού και πολιτισμικού αποκλεισμού ορισμένων 
μαθητών. 

• Για την αντιμετώπιση των μορφών συμπεριφοράς που εμποδίζουν την 
ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος και τη διαδικασία της μάθησης, 
θεωρήθηκε αναγκαία η υιοθέτηση συγκεκριμένων παιδαγωγικών 
στρατηγικών για τη διαχείριση των προβλημάτων που εμφανίζονται 
στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. 

• Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
των μαθητών, η ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της 
αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ασφαλές, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης. 



2. Ενέργειες (μεθοδολογία) και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Ως βασικές ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης ορίζονται οι ακόλουθες: 
• Α. Προσδιορισμός του προβλήματος. Η ομάδα δράσης 

αξιοποιεί δεδομένα του σχολείου (πρακτικά του σχολείου, βιβλίο 
σχολικής ζωής) για την ομαδοποίηση των προβλημάτων και την 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων. 

• Β. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Οργάνωση επιμορφωτικών 
σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για την 
εφαρμογή ποικιλίας εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών 
διαχείρισης, όπως: συνεργατική μάθηση, βιωματική παιδαγωγική, 
παιχνίδια ρόλων, αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, 
στρατηγικές τροποποίησης συμπεριφοράς κ.λπ. Τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια πραγματοποιούνται από ειδικούς επιστήμονες 
(εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, συμβουλευτικούς ψυχολόγους, 
σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.) και παιδαγωγούς 
(σχολικούς συμβούλους, πανεπιστημιακούς καθηγητές κ.λπ.). 



• Γ. Επιμόρφωση γονέων. Οργάνωση επιμορφωτικών 
συναντήσεων για γονείς πάνω σε θέματα που αφορούν τη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τις δυσκολίες και τα 
προβλήματα συμπεριφοράς, την προσαρμογή στη σχολική 
ζωή κλπ. 

• Δ. Ανάπτυξη της συνεργασίας σχολείου - γονέων. 
Αναπτύσσονται τρόποι ενδυνάμωσης της συνεργασίας με 
τους γονείς μέσω συχνής τηλεφωνικής επικοινωνίας μια 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τακτικών συναντήσεων με τον 
υπεύθυνο τμήματος, δημιουργία ψηφιακού 
φύλλου/ημερολογίου επικοινωνίας εκπαιδευτικών-γονέων, 
ενημερωτικού υλικού. Οι γονείς ενημερώνονται επίσης 
πλήρως για τους στόχους της δράσης και την ανάγκη 
ενεργούς συμμετοχής τους σε αυτή. 



• Ε. Εκπόνηση πλαισίου κανόνων καλής συμπεριφοράς 
(εσωτερικός κανονισμός, παιδαγωγικό συμβόλαιο τάξης). Η 
σχολική μονάδα εκπονεί με τη συνεργασία μαθητών και γονέων 
πλαίσιο κανόνων καλής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον το 
οποίο κοινοποιείται στη σχολική κοινότητα (π.χ. ανάρτηση στον 
πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα κ.λπ.). Οι περιπτώσεις 
παραβίασης των κανόνων γίνονται αντικείμενο ευρύτερης 
συζήτησης στην τάξη (ανάλυση του προβλήματος, ανακάλυψη των 
κινήτρων, εντοπισμός και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων θετικής 
προσέγγισης του ζητήματος). 

• ΣΤ. Οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων. 
Η συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις της μαθητικής κοινότητας 
(π.χ. εκδηλώσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, 
κοινωνικές δραστηριότητες, μαθητικοί όμιλοι, εθελοντικές δράσεις 
κ.λπ.) ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών, δίνει 
ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και κλίσεων, ευνοεί τη 
συνεργασία και την ευγενή άμιλλα, διευκολύνει την έκφραση και 
την εκτόνωση των εντάσεων με δημιουργικό τρόπο, συντελεί στη 
διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος). 



• Ζ. Οι μαθητές ασκούνται στη διαμόρφωση και 
ενδυνάμωση δεξιοτήτων για ειρηνική διευθέτηση 
συγκρουσιακών καταστάσεων. Με τη χρήση βιωματικών 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων (πχ. δραματοποίηση, θεατρικό 
παιχνίδι, προσομοίωση ρόλων) επιχειρείται ο έλεγχος των 
συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των μαθητών, όπως 
επίσης και η καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ειρηνική 
επίλυση προβλημάτων (π.χ. διαπραγμάτευση, 
διαμεσολάβηση, αντιπαραβολή επιχειρημάτων και ευγενής 
συζήτηση θέσεων). 

 Η υλοποίηση της δράσης δεν απαιτεί παρεμβάσεις-
αλλαγές στην οργάνωση της σχολικής ζωής. Για την 
υλοποίηση της δράσης είναι πιθανόν να απαιτηθεί χρόνος 
για την πραγματοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων.



(συνέχεια στο 2) Χρονοδιάγραμμα

• 1ο τρίμ. Σεπτέμβριος-Νοέμβριος

 Ενέργειες: Α, Β, Ε, Ζ

• 2ο τρίμ. Δεκέμβριος-Φεβρουάριος 

 Ενέργειες: Γ, Δ, Ζ

• 3ο τρίμ. Μάρτιος-Μάιος  

 Ενέργειες: ΣΤ, Ζ



3. Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία
1. Ανθρώπινο δυναμικό 
• Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας 
• Οι γονείς των μαθητών 
• Ειδικοί επιστήμονες (εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, συμβουλευτικοί 

ψυχολόγοι, σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί, πανεπιστημιακοί 
καθηγητές) 

• Οι ΣΕΕ/ Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
2. Χρόνος
Η δράση πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το 
σχέδιο δράσης προγραμματίζεται κι εφαρμόζεται εντός και εκτός του 
σχολικού χρόνου. Η κατανομή χρόνου στις διάφορες ενέργειες της 
δράσης γίνεται ανάλογα με το αντικείμενο των διαφόρων ενεργειών. 
3. Υλικοτεχνική υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (φωτοτυπικό μηχάνημα, 
υπολογιστής, διαδίκτυο, εκτυπωτής, αναλώσιμα). 
4. Οικονομικοί πόροι 
Δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για την υλοποίηση της δράσης. 



4. Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης 

• Η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων στη 
διαχείριση (πρόληψη και αντιμετώπιση) αρνητικών 
συμπεριφορών και ο βαθμός αποτελεσματικότητας τους

• Η συμμετοχή των γονέων στις επιμορφωτικές/ενημερωτικές
συναντήσεις, τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια 

• Η εκπόνηση ενός κοινού συναινετικού κώδικα καλής 
συμπεριφοράς στο σχολείο. 

• Η σύγκριση του ποσοστού ενεργού συμμετοχής των 
μαθητών στις δραστηριότητες του σχολείου σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά. 

• Η φθίνουσα ή μη πορεία εκδήλωσης των αρνητικών 
συμπεριφορών των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 



5. Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης 

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης 
Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων 
Σχέδια παρατήρησης συμπεριφοράς 
Ημερολόγιο σχολείου 
Ημερολόγιο εκπαιδευτικών 

6. Πηγές 
Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων 
Πρακτικά Συλλόγου Γονέων 
Καλές πρακτικές και προγράμματα που εξελίχθηκαν 

σε άλλα σχολεία, από ιστοσελίδες, έρευνες, 
ανακοινώσεις κ.λπ.



Παραδείγματα Τίτλων Δράσεων από Εκπαιδευτικό Υλικό ΙΕΠ 
2012 

• Ανάπτυξη Σχολικής Ιστοσελίδας
• Αναβάθμιση των Χώρων του Σχολείου: Αλλάζοντας τους Χώρους, 

Αλλάζοντας τη Μάθηση
• Αναδιαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου
• Ενίσχυση της Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων και των 

Μαθητικών Ομίλων
• Βελτίωση των Σχέσεων μεταξύ των Μαθητών
• Συμμετοχή των Γονέων στη Σχολική Ζωή
• Ανάπτυξη Συνεργατικών Πρακτικών Διδασκαλίας
• Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Καινοτόμες δράσεις
• Ενδοσχολική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με την Aξιοποίηση των 

ΤΠΕ
• Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής
• Ενίσχυση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
• Η Ομαλή Μετάβαση των μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο… στο 

Λύκειο… στα ΑΕΙ)



ΠΗΓΕΣ
• ΙΕΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να βρείτε οδηγούς για τις 

δράσεις και εξειδικευμένα εργαλεία ανάλογα με την βαθμίδα ή τον τύπο της σχολικής μονάδας σας.

HTTP://IEP.EDU.GR/EL/ODIGOI-KAI-ERGALEIA-M

• ΟΔΗΓΟΣ ΙΕΠ: Συλλογικός Προγραμματισμός. Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του 

έργου των Σχολικών Μονάδων: Ο ρόλος των Σ.Ε.Ε.

HTTP://IEP.EDU.GR/IMAGES/AXIOLOGISI/ERGALEIA/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B1%CE%B
E%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_-
_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3.%CE%95.%C
E%95_V.5.PDF

• ΙΕΠ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με 
την Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων, με την μορφή ερωταπαντήσεων.

http://iep.edu.gr/el/axiologisi-syxnes-erotiseis

• ΙΕΠ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΕ (12/11/2021). Θέμα: «Ενημέρωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σχετικά 
με τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων».

• ΙΕΠ. Τόμος ΙV: Σχέδια Δράσης: Πλαίσιο Ανάπτυξης και Παραδείγματα Εφαρμογής. Εκπαιδευτικό 
υλικό ΑΕΕ (Δεκέμβριος 2012) στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορείς υλοποίησης το Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

• ΙΕΠ. ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ. Καλές πρακτικές των Σχολείων IV. Σχέδια Δράσης των Σχολείων
(Δεκέμβριος 2012).

http://aee.iep.edu.gr/actions

http://iep.edu.gr/el/odigoi-kai-ergaleia-m
http://iep.edu.gr/images/axiologisi/ergaleia/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_-_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3.%CE%95.%CE%95_v.5.pdf
http://iep.edu.gr/el/axiologisi-syxnes-erotiseis
http://aee.iep.edu.gr/actions



