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Webex Meetings-09-09 και 10-09-2021

Θεματικοί Άξονες

A. Δομή της Διοίκησης της Εκπαίδευσης
Καθήκοντα Eκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευση

-Διοίκηση Σχολικής Μονάδας

Β. Σχολικό Κλίμα και Μαθησιακή Συμπεριφορά 
Σύνταξη και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού, παιδαγωγική 

αντιμετώπιση φαινομένων αποκλίνουσας συμπεριφοράς,  
σχολικής βίας και εκφοβισμού, συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας, συνεργασία εκπαιδευτικών



Σχολικό κλίμα και μαθησιακή συμπεριφορά
παιδαγωγική αντιμετώπιση φαινομένων αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς, σχολικής βίας και εκφοβισμού

Άννα Αγγελοπούλου
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02

.

Jakob Taanmann (1836-1923), Όταν ο δάσκαλος γυρίζει την πλάτη του…



-Η διαμόρφωση θετικού παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο (στη 
σχολική τάξη και την ευρύτερη σχολική ζωή) αποτελεί κύρια προϋπόθεση 

για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων.

-Η μάθηση εξασφαλίζεται εντός ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος και 
πλαισίου, το οποίο λειτουργεί  σύμφωνα με κανόνες. Το πλαίσιο κανόνων 
επιτρέπει και διασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή στην μαθησιακή 

διαδικασία.

Winslow Homer, Το σχολείο του χωριού, 1871.



Οι συντελεστές του σχολικού κλίματος

το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται μέσα από ένα πολυεπίπεδο
πολυπρισματικό πλέγμα σχέσεων 

ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας
↓

Eκπαιδευτικοί, 
Mαθητές/τριες

Γονείς και Κηδεμόνες

Henry Jules Jean Geoffroy,
Υποχρεωτική εκπαίδευση, 1882



Μαθαίνουμε

εντός ενός παιδαγωγικού 
περιβάλλοντος 

μέσω

της επικοινωνίας,

του διαλόγου,

της αλληλεπίδρασης,

και της συνεργασίας μας 
ως μέλη μίας ομάδας



Βασικές Αρχές του σχολικού κλίματος 
↓

οι αρχές μίας δημοκρατικά οργανωμένης κοινότητας

-αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή της προσωπικότητας και της 
διαφορετικότητας κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας

-όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν υποχρεώσεις και 
δικαιώματα  

-προστασία της σωματικής και συναισθηματικής  ασφάλειας 
όλων των μελών

-συνεργασία χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις
-συνέπεια και υπευθυνότητα

-εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη
-ευχάριστες συνθήκες μάθησης και εργασίας

-ισότιμη και απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στη μαθησιακή 
διαδικασία



Μέσα-Εργαλεία για τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του σχολείου και του παιδαγωγικού 

κλίματος
↓

Η κείμενη σχετική νομοθεσία

-ο σχολικός κανονισμός ως «συμβόλαιο» όλων των 
μελών της σχολικής κοινότητας

-το «συμβόλαιο τάξης» που συνάπτει ο κάθε 
εκπαιδευτικός με τους/τις μαθητές/τριες του

-θεσμικά συλλογικά όργανα, υποστηρικτικές 
εκπαιδευτικές δομές και ειδικοί θεσμοί για την 

πρόληψη και παιδαγωγική αντιμετώπιση 
αποκλίνουσας και παραβατικής συμπεριφοράς 

μαθητών.



Η ευθύνη της πρόληψης και παιδαγωγικής 
αντιμετώπισης της αποκλίνουσας και παραβατικής

συμπεριφοράς
↓

Οι εκπαιδευτικοί
-Ο κάθε εκπαιδευτικός

-Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος
-Το Συμβούλιο Τμήματος

-Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής
-Ο Σύμβουλος Καθηγητής (ΜΝΑΕ)

-Ο Διευθυντής
-Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Μαθητικές Κοινότητες
Γονείς και Κηδεμόνες



Παιδαγωγικά Μέτρα και Δράσεις για την 
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής ζωής 

(άρθρα 30, 31, ΦΕΚ  Β΄, 2005/31-05-2019)
Βλ. 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2
019/ΦΕΚ_2005Β_31.05.2019.pdf

André Henri Dargelas (1828-1903), Eν ώρα δράσης

.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2005%CE%92_31.05.2019.pdf


Η νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της 
υγειονομικής κρίσης COVID- 19.

Είναι σημαντικό να δώσουμε
έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη της 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και 
μαθητριών

Είναι αναγκαίο να εστιάσουμε στη σύνδεση, 
επανασύνδεση και επαναδιαμόρφωση των σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών/τριών μας.

Βλ. Έντυπα του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Τμήματος 
Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου.
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2
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