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SEBI - "Διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στη σχολική διοίκηση"



Το έργο αποσκοπεί στον εντοπισμό των βασικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά 
συστήματα σε τομείς όπου ο καθορισμός του βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού (BIC) αποτελεί 
προαπαιτούμενο, καθώς και στην προετοιμασία 
μεθόδων, εργαλείων και διαδικασιών για την κάλυψη 
των σχετικών αναγκών, υποστηρίζοντας τους διευθυντές 
των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SEBI, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του έργου στη διεύθυνση https://sebi-project.eu

SEBI - "Διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στη σχολική διοίκηση"
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SEBI - "Διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στη σχολική διοίκηση"

«Η Αρχή της Διασφάλισης του Βέλτιστου Συμφέροντος του Παιδιού ορίζεται στο

Άρθρο 3 (1) της Σύμβασης και καθορίζει ότι, σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν το

παιδί, είτε αυτές λαμβάνονται στη σφαίρα της δημόσιας είτε της ιδιωτικής ζωής, το

παιδί έχει δικαίωμα, κατά πρώτο, να αξιολογείται το συμφέρον του και, κατά

δεύτερο, η διασφάλιση του συμφέροντος του να έχει πρωταρχική σημασία.

Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αξιολογείται στη βάση την εκάστοτε κατάσταση

στην οποία βρίσκεται, του περιβάλλοντος και των αναγκών του, με τρόπο ώστε να

διασφαλίζεται η σωματική, ψυχολογική, ηθική και πνευματική του ακεραιότητα,

καθώς, επίσης, και η ανθρώπινη του αξιοπρέπεια.

Σε κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του

παιδιού, με τρόπο, δηλαδή, που να του προσδίδεται προτεραιότητα έναντι άλλων

παραγόντων που πιθανόν να εμπλέκονται σε μια απόφαση/δράση».





Στόχοι

Διερεύνηση της αρχής του 
βέλτιστου συμφέροντος των 
παιδιών και τρόπων εφαρμογής 
της στο σχολικό πλαίσιο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη 
συμμετοχή των παιδιών ως 
βασική προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση της.

Ενότητα 1: Μια προσέγγιση βασισμένη στα 
δικαιώματα για τη διασφάλιση του BIC στα σχολεία 
με τη συμμετοχή των παιδιών



Περίληψη της 
ενότητας 1

Υποενότητα 1 Τι είναι η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού (BIC)

❖ Απόκτηση σχετικών γνώσεων για το BIC, όπως ορίζεται στη
Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.

❖ Βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση
των απόψεων ενός παιδιού, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος,
των οικογενειακών και στενών σχέσεων, καθώς και των
αναπτυξιακών αναγκών και των αναγκών ταυτότητας.

❖ Συνδυασμός πληροφορίων με σκοπό λήψης αποφάσεων με
βάση το BIC.

Υποενότητα 2 Μαθητικά Συμβούλια

❖ Αναζήτηση τρόπων καλύτερης λειτουργίας.

❖ Παραδείγματα συμμετοχής των παιδιών για προώθηση της
ουσιαστικής συμμετοχής τους.



Υποενότητα 3 Μηχανισμός και Διαδικασίες Υποβολής Παραπόνων

❖ Εξοικείωση με παιδοκεντρικές διαδικασίες για οργάνωση και
λειτουργία της σχολικής μονάδας με βάση μία δημοκρατική
και ενεργό συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας.

❖ Κατανόηση του πως διασφαλίζεται το BIC μέσω της
εξωτερίκευσης παράπονων.

❖ Παραδείγματα διαδικασιών διερεύνησης παραπόνων,
τρόπων εγκαθίδρυσης παιδοκεντρικών μηχανισμών και
διαδικασιών υποβολής παραπόνων.

Υποενότητα 4 Σχολικοί Κανονισμοί

❖ Τρόποι ενσωμάτωσης του BIC στους εθνικούς/τοπικούς 
κανονισμούς που καθορίζουν τη λειτουργία των σχολείων. 

❖ Ενέργειες αποτελεσματικής εφαρμογής του BIC στο σχολικό 
πλαίσιο. 

Περίληψη της 
ενότητας 1



Στόχοι

Παροχή επαρκούς κατάρτισης 
στους εκπαιδευτικούς ώστε να 
μπορούν να διασφαλίζουν και 
να προωθούν τη συμμετοχή 
των παιδιών στο σχολικό 
περιβάλλον.

Ενότητα 2: Συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία 
διασφάλισης του βέλτιστου συμφέροντος του 
παιδιού (BIC)



Περίληψη της 
ενότητας 2

Υποενότητα 1 Το δικαίωμα των παιδιών στη συμμετοχή: η έννοια και η 
σημασία του

❖ Εξερεύνηση του αρ.12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

❖ Παρουσίαση της ανάγκης για ενίσχυση της συμμετοχής των
παιδιών.

Υποενότητα 2 Μορφές συμμετοχής των παιδιών στο σχολείο

❖ Τρόποι προώθησης της συμμετοχής των μαθητών στο 
σχολικό πλαίσιο.

❖ Βελτίωση της συμμετοχής των μαθητών στα σχολεία για 
διασφάλιση του BIC.

Υποενότητα 3 Ανησυχίες και προκλήσεις για τη συμμετοχή των παιδιών

❖ Πιθανές προκλήσεις και εξερεύνηση ανησυχιών σχετικά με 
τη συμμετοχή των παιδιών.



Στόχοι

Παροχή επαρκούς κατάρτισης 
στους εκπαιδευτικούς ώστε να 
μπορέσουν να αγκαλιάσουν, να 
διασφαλίσουν και να 
προωθούν συνεχώς το βέλτιστο 
συμφέρον των παιδιών μέσα 
στην τάξη τους.

Ενότητα 3: Εγκαθίδρυση πρακτικών για τη 
διασφάλιση του Συμφέροντος του Παιδιού εντός 
της τάξης



Περίληψη της 
ενότητας 3

Υποενότητα 1
Προώθηση του BIC μέσω της διδασκαλίας: 
Διαφοροποιημένη διδασκαλία για την κάλυψη 
διαφορετικών μαθητικών αναγκών

❖ Σύγκριση δασκαλοκεντρικών διδασκαλιών με τις
μαθητοκεντρικές διδασκαλίες.

❖ Αιτιολόγηση γιατί η διαφοροποιημένη διδασκαλία
έχει περισσότερα οφέλη σε σχέση με τις
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

❖ Τρόποι ενσωμάτωσης της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας κατά τον προγραμματισμό και
παράδοσης μαθημάτων.

❖ Προβληματισμός σχετικά με την εκπαιδευτική
πρακτική που εφαρμόζετε με σκοπό τη βελτίωσή
της.



Περίληψη της 
ενότητας 3

Υποενότητα 2 Προώθηση του Συμφέροντος του Παιδιού μέσω του κλίματος 
της τάξης: Εγκαθίδρυση περιβάλλοντος σεβασμού δικαιωμάτων 
στην τάξη

❖ Σύγκριση ποικίλων μοντέλων διαχείρισης τάξεων και 
αναζήτηση χαρακτηριστικών των τακτικών διαχείρισης που 
εξασφαλίζουν το BIC.

❖ Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εφαρμογή σχετικών μοντέλων 
διαχείρισης τάξεων, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των 
μαθητών στη συζήτηση και στη συναπόφαση σε θέματα που 
τους αφορούν.

❖ Προβληματισμός σχετικά με το αντίκτυπο του εκάστοτε στυλ 
διαχείρισης της τάξης στους μαθητές με διαφορετικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, ικανότητες και χαρακτηριστικά.

Υποενότητα 3 Προωθώντας το Συμφέρον του Παιδιού για την ενδυνάμωση 
των παιδιών: Διδάσκοντας στα παιδιά για τα δικαιώματα τους 
στο σχολείο

❖ Δραστηριότητες εκμάθησης και ενδυνάμωσης.



Στόχοι

Προσδιορισμός των παραγόντων 
κινδύνου καθώς και τρόπων 
προστασίας των παιδιών, 
παρέχοντας την απαραίτητη 
βοήθεια για την πλήρη κατανόηση 
των αναγκών των παιδιών κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής 
τους.

Ενότητα 4: Η αρχή του BIC στο σχολείο για παιδιά με 
παραβατική συμπεριφορά.



Περίληψη της 
ενότητας 4

Υποενότητα 1 Παράγοντες κινδύνου και έλλειψη προστασίας

❖ Κατανόηση παραγόντων κινδύνου και ευάλωτων
σημείων.

❖ Καθορισμός των στοιχείων που συγκροτούν το
συμφέρον του παιδιού σε σχέση με τους
παράγοντες κινδύνου.

❖ Στατικοί και δυναμικοί παράγοντες κινδύνου.

Υποενότητα 2 Αλλαγή συμπεριφοράς και διαχείρισης συγκρούσεων 
στην τάξη

❖ Παρακίνηση μαθητών για να προβούν σε θετικές 
αλλαγές.

❖ Προσδιορισμός των συγκρουσιακών φάσεων στην
τάξη και καθορισμός παρεμβάσεων.



Υποενότητα 3 Κοινωνικόεκπαιδευτικές δράσεις για την ένταξη ευάλωτων 
ομάδων στην τάξη

❖ Προσδιορισμός συγκεκριμένων γνώσεων που συμβάλλουν
στην τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού και στάσεων που
προάγουν τη γνώση του «πώς νιώθεις όταν είσαι
έφηβος».

❖ Παρουσίαση και προβληματισμός σχετικά με τους άξονες
της εξειδικευμένης παρέμβασης στην εκπαιδευτική σχέση
(σχέση βοήθειας) με εφήβους σε κίνδυνο κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Υποενότητα 4 Καλές πρακτικές παρεμβάσεων σε τομείς που χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής

❖ Παρουσίαση 4 καλών πρακτικών σχετικών με την 
καταπολέμηση της βίας και του εκφοβισμού, της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών και την ένταξη παιδιών μεταναστών.

Περίληψη της 
ενότητας 4



Στόχοι

Διαμόρφωση θετικού κλίματος 
στη μαθητική κοινότητα τόσο για 
τους μαθητές όσο και για το ίδιο 
το διδακτικό προσωπικό. 
Ανάπτυξη θετικής σχέσης 
συνεργασίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών και μαθητών, 
μαθητών και γονέων, καθώς και 
μεταξύ οικογένειας και σχολείου.

Ενότητα 5: Κτίζοντας και προωθώντας ένα προστατευτικό 
σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά από μη προνομιούχα 
σπίτια και γειτονιές



Περίληψη της 
ενότητας 5

Υποενότητα 1 Διαμόρφωση και ανάπτυξη θετικού κλίματος στην τάξη

❖ Βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών με
τη σχολική τους ζωή.

❖ Αύξηση της έκθεσης σε διαφορετικά στυλ
επικοινωνίας των παιδιών.

❖ Δημιουργία ατμόσφαιρας ομαδικής εμπιστοσύνης και
αυτοβελτίωσης.

❖ Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και σχέσεων,
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης.

Υποενότητα 2 Δημιουργία μιας θετικής σχέσης ανάμεσα στο σχολείο 
και τους μαθητές

❖ Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του διδακτικού 
προσωπικού με τους μαθητές.

❖ Ανάπτυξη προσεγγίσεων για την εξασφάλιση της 
δημιουργικής συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Υποενότητα 3 Δημιουργία μιας θετικής σχέσης ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και τους μαθητές

❖ Αύξηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων των
εκπαιδευτικών σχετικά με την ψυχολογία της
επικοινωνίας με τους μαθητές.

❖ Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων με έμφαση στην
ψυχολογική κατάσταση των μαθητών.

Υποενότητα 4 Ανάπτυξη θετικής σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών

❖ Συνειδητοποίηση σημαντικότητας ύπαρξης ενός θετικού 
κοινωνικοψυχολογικού κλίματος ανάμεσα στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό.

❖ Κατανόηση των εννοιών «κοινωνικο-ψυχολογικό κλίμα», 
«σύγκρουση», «ανοχή».

❖ Αναγνώριση διαφορών ανάμεσα σε ένα ευνοϊκό και 
δυσμενές κοινωνικοψυχολογικό περιβάλλον.

❖ Προώθηση της ανάπτυξης αποτελεσματικών δεξιοτήτων 
θετικής συμπεριφοράς.

Περίληψη της 
ενότητας 5



Στόχοι

Τρόποι αναγνώρισης και 
προσδιορισμού του BIC στο 
σχολείο. Ανάπτυξη 
αποτελεσματικών πρακτικών 
παρατήρησης και διαδικασιών  
αξιολόγησης για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του
BIC στο σχολείο. 

Ενότητα 6: Προσδιορισμός του BIC στο σχολείο: 
αποτελεσματικές πρακτικές παρατήρησης & 
πρωτόκολλο αξιολόγησης



Περίληψη της 
ενότητας 6

Υποενότητα 1 Σεβασμός προς κάθε παιδί και εξάλειψη διακρίσεων

❖ Παραδείγματα παρατήρησης και αξιολόγησης
μεθόδων για διασφάλιση μίας αποτελεσματικής
σχολικής διοίκησης, εστιάζοντας στην αρχή των μη
διακρίσεων και του σεβασμού για όλα τα παιδιά.

❖ Αναγνώριση πρακτικών και τομείς όπου η σχολική
διοίκηση μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές του BIC στο
σχολείο.

Υποενότητα 2 Ασφαλές σχολικό περιβάλλον

❖ Παρουσίαση μεθόδων αξιολόγησης των πρακτικών BIC
στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς και τους 
διευθυντές.

❖ Πρακτικές διαμόρφωσης ασφαλούς σχολικού 
περιβάλλοντος, ικανό να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες 
προκλήσεις, όπως η πανδημία Covid-19.



Υποενότητα 3 Εκπαίδευση για χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά

❖ Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας των
εκπαιδευτικών να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν
τα ταλαντούχα παιδιά, με στόχο την περαιτέρω
ανάπτυξή τους.

Υποενότητα 4 Παραδείγματα διασφάλισης του BIC στην κοινωνία. Η 
περίπτωση των πρότυπων. 

❖ Παρουσίαση της έννοιας των πρότυπων και την 
λειτουργία τους ως μεταδότες κοινωνικών αξιών 
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

❖ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση 
διάφορων πρότυπων για το Συμφέρον του Παιδιού. 

Περίληψη της 
ενότητας 6



Στόχοι
Κατανόηση του πως η παρουσία 
υποστηρικτικών εμπειρογνωμόνων 
στο σχολείο μπορεί να βοηθήσει στη 
διασφάλιση του BIC.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον 
καθορισμό του ρόλου του σχολικού 
ψυχολόγου και στην αποτελεσματική 
παρατήρηση των πρακτικών που 
προωθούν την καλή συνεργασία 
μεταξύ υποστηρικτικών 
εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών 
και στο πώς οι διευθυντές μπορούν να 
διαμορφώσουν ένα θετικό σχολικό 
περιβάλλον.

Ενότητα 7: Καθιέρωση συνεργατικών πρακτικών μεταξύ 
εκπαιδευτικών, διευθυντών και άλλων ειδικών 
υποστήριξης για τη διασφάλιση του BIC στο σχολείο



Περίληψη της 
ενότητας 7

Υποενότητα 1 Ο ρόλος των υποστηρικτικών εμπειρογνωμόνων για τη 
διασφάλιση του BIC στο σχολικό περιβάλλον

❖ Συνειδητοποίηση της σημασίας των ψυχολόγων και άλλων
επαγγελματιών υποστήριξης για τη δημιουργία ενός
θετικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στο σχολείο.

❖ Κατανόηση των αναγκών των μαθητών, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη λήψη πιο στοχευμένων αποφάσεων
για την ευημερία τους.

Υποενότητα 2 Καλές πρακτικές συνεργασίας στο σχολείο

❖ Παρουσίαση βασικών στοιχείων για τη βελτίωση της 
συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και 
τους ειδικούς υποστήριξης.

Υποενότητα 3 Αντιμετώπιση των προκλήσεων

❖ Προσδιορισμός των αδυναμιών και των εμποδίων που 
υπονομεύουν την οικοδόμηση μιας σχολικής κοινότητας 
βασισμένης στη συνεργασία και τη συμμετοχή και 
παρουσίαση πιθανών λύσεων.



Στόχοι
Πληροφόρηση και παρουσίαση 
πρακτικών σχετικά με την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ σχολείου 
και γονέων με σκοπό την συνεχής 
θετική ανάπτυξη των μαθητών. 

Ενότητα 8: Συνεργασία με τους γονείς για 
εξασφάλιση του BIC



Υποενότητα 1 Γονική μέριμνα που σέβεται και προωθεί τα 
δικαιώματα του παιδιού στην οικογένεια 

❖ Παρουσίαση ενός οδηγού συνεργασίας με τους
γονείς ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των παιδιών
στην οικογενειακή ζωή.

Υποενότητα 2 Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέα

❖ Τακτικές ενίσχυσης της συμμετοχής όλης της 
οικογένειας στη σχολική κοινότητα.

❖ Συμβουλές για μία αποτελεσματική συνεργασία 
καθηγητών και γονέων.

❖ Παρουσίαση πρακτικών δραστηριοτήτων που 
μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεργασία με τους 
γονείς ώστε να διασφαλιστεί το BIC. 

Περίληψη της 
ενότητας 8



Στόχοι
Συνειδητοποίηση της σημασίας της 
συνεργασίας με χρήσιμους 
εξωτερικούς συνεργάτες και 
διερεύνηση δημιουργικών τρόπων για 
την εφαρμογή σχετικών 
δραστηριοτήτων με στόχο την 
ενίσχυση των μαθητών σε πολλαπλά 
επίπεδα.

Ενότητα 9: Καθορισμός διαδικασιών για τη 
διασφάλιση του BIC πέραν του σχολείου. 
Συνεργασία με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.



Περίληψη της 
ενότητας 9

Υποενότητα 1 Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις

❖ Μείωση της απομόνωσης των μαθητών.

❖ Αύξηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και της
αυτοπεποίθησης των μαθητών.

❖ Υποστήριξη της αίσθησης του ανήκειν στην κοινότητα.

Υποενότητα 2 Μέριμνα για το περιβάλλον

❖ Σύνδεση του προγράμματος σπουδών με προβλήματα του 
πραγματικού κόσμου, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος.

❖ Έμπνευση από την οικολογική εκπαίδευση και τον 
ακτιβισμό.

❖ Επένδυση στη γονική συνεργασία.

Υποενότητα 3 Ψυχολογική και σωματική ασφάλεια

❖ Αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης.
❖ Ενίσχυση της φωνής των μαθητών.
❖ Αναλογισμός των δικαιωμάτων και των αναγκών των 

παιδιών.



Εκπαιδευτική πλατφόρμα SEBI

https://sebi-erasmus.eu/


Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης & 
Επικοινωνία

Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.

Πιλοτική εφαρμογή του SEBI

επικοινωνία στο giota.digkoglou@stimmuli.eu

https://forms.gle/5gNPTszUxBjdKPb47
mailto:giota.digkoglou@stimmuli.eu


Σας ευχαριστούμε 
πολύ!


