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 Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής 
κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους 
περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η 
εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των 
μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική 
ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της 
κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από την ποιότητα της εκπαίδευσης και 
κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την 
προσπάθεια των εκπαιδευτικών 
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Διδάσκουν Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές 

Συνεργάζονται με τους μαθητές 

Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους 

Προετοιμάζουν καθημερινά κα οργανώνουν το μάθημά τους 

Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους 

Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη 

διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων 

Δεν απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις 

ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο  

 

 

 

Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς 

Υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να 
αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

Καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και 
συλλογικότητας 

Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων και έχουν την 
πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών εντός και 
εκτός τάξης 

Ενδιαφέρονται για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών 
παραμονής των μαθητών τους το σχολείο 

 Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες 
τεχνολογίες 

Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους τόσο με την 
οργανωμένη εκπαίδευση, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση 

Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα  και παρίστανται στον χώρο 

συγκέντρωσης  

Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους 

Σ.Ε.Ε και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Σ.Δ., παιδαγωγικές 

συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης και εκφράζουν 

ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους. 

Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους 

νόμους, τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία, 

αλλά και ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου στις 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους  

Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Δ/ντές, 

τους Δ/ντές Εκπ/σης και τους Σ.Ε.Ε. όπου αυτό απαιτείται 

Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου  

Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου 

 

Μεριμνούν  για τη συνεργασία και ενημερώνουν τους γονείς 

των μαθητών και τους για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την 

επίδοσή τους.  

Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους 

Όταν προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους 

γονείς ή τους πολίτες, για θέματα που αφορούν το σχολείο, 

να το κάνουν πάντα σε συνεννόηση με τον δ/ντή   

Ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών, αξιολογούν 

αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοσή τους και 

ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς 

Οι Εκπαιδευτικοί… 
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Συναντήσεις 

με Γονείς 

θέματα αγωγής και προόδου των 

μαθητών 

ανταλλαγή πληροφοριών 

καταγραφή προβλημάτων 

Συνεδριάσεις 

Σ.Δ. 

με πρωτοβουλία και ευθύνη του 

Διευθυντή ή του Προϊσταμένου 

του σχολείου,  

μπορεί να συμμετέχει ο 

συντονιστής εκπαιδευτικού έργου 

ύστερα από πρόσκληση του 

συλλόγου διδασκόντων 

ανά τρίμηνο και όποτε κρίνεται 

αναγκαίο από τον Διευθυντή ή 

τον Προϊστάμενο του σχολείου 

ή/και τον Σύλλογο Διδασκόντων  

Συνεδριάσεις 

Σ.Δ. 

ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας  

λήψη συλλογικών αποφάσεων  
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Η ενημέρωση για 

θέματα αγωγής 

και προόδου των 

μαθητών  

•τη σχολική εργασία 

•πρόοδο των μαθητών  

•θέματα αγωγής  

•ζητήματα που 

αφορούν τη 

λειτουργία του 

σχολείου  

στην αρχή του 

διδακτικού έτους 
κατά τάξη  συλλογικά  

μία φορά 

τουλάχιστον τον 

μήνα 
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1. συνεργάζεται με τον 

Διευθυντή ή τον 

Προϊστάμενο του σχολείου 

2. συνεργάζεται με τους 

γονείς/κηδεμόνες 

3. συνεργάζεται με τον 

εκπαιδευτικό του τμήματος 

ένταξης 

6. Συνεργάζεται με τον 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού 

Έργου Ειδικής Αγωγής και 

Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

5. συνεργάζεται με τον 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού 

Έργου 

4. συνεργάζεται με την 

ομάδα εκπαιδευτικής 

υποστήριξης των μαθητών ή 

την Ε.Δ.Ε.Α.Υ 

7. συνεργάζεται με το 

Κ.Ε.Σ.Υ και τις λοιπές 

αρμόδιες υπηρεσίες και 

τους φορείς για την 

προστασία και την 

υποστήριξη των παιδιών 

και των οικογενειών τους  

8. Μπορεί να προτείνει αλλαγή 

περιβάλλοντος του μαθητή ως 

μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου 

και μπορεί να γίνει με 

απόφαση του Σ. Δ. όταν 

πρόκειται για αλλαγή 

τμήματος 

9. Ή με απόφαση γονέα αν 

πρόκειται για αλλαγή 

σχολείου 
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Αποτελείται από 

Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο (Πρόεδρος) 

Όλους τους εκπαιδευτικούς και ΕΒΠ ΚΑΙ 

ΕΕΠ 

Η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού 

στις συνεδριάσεις του Σ. Δ. είναι 

απαραίτητη και εξόχως σημαντική  
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Συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του 

Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας 

Αποτελείται από 

Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο (Πρόεδρος) 

Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου 

Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας  

Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 

πραγματοποιούνται τακτικά ανά δύο μήνες   

και εκτάκτως όποτε κριθεί απαραίτητο 
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Φροντίδα των 

εκπαιδευτικών είναι το 

άνοιγμα του ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

στην τοπική κοινότητα 

 

σχολικά 

δίκτυα 
Κέντρα  

Εκπαίδευσης για 

το Περιβάλλον και 

την Αειφορία 

(ΚΕΠΕΑ) 

επιστημονικούς και 

πολιτιστικούς 

συλλόγους και 

φορείς 

βιβλιοθήκες 

φυσιολατρικές 

λέσχες  
Μουσεία 

συνεργασία 

με άλλα 

σχολεία 

συμπληρώνουν και 

εμπλουτίζουν τα 

προγράμματα 

σπουδών 

Σχολικές 

δράσεις  
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Βελτίωση τη ποιότητας  

της οργανωτικής & εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

καταγραφή 

ελλείψεων πόρων 

και υποδομών  

τρόπους βέλτιστης 

αξιοποίησης 

διαθέσιμων πόρων 

σχολική 

διαρροή 

κοινωνική και εκπαιδευτική 

ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες, 

πνευματική και 

πολιτισμική παράδοση 

του σχολείου 

ενίσχυση των σχέσεων του 

σχολείου με τους γονείς και τους 

τοπικούς φορείς 

Οργάνωση τάξης – βελτίωση  της ποιότητας 

 του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου  

συστηματική 

παρακολούθηση της 

φοίτησης 

το ψυχολογικό κλίμα  οργάνωση 
μαθητικές επιδόσεις και 

απουσίες 
σχέσεις μεταξύ των μαθητών  

Προγραμματισμός – Σχεδιασμός Δράσεων 

Σ.Δ.  & Σ.Ε.Ε 

Σχολική ζωή και ενεργότερη 

συμμετοχή των μαθητών 

Συνεργασία των 

εκπαιδευτικών σε διδακτικά 

και παιδαγωγικά ζητήματα 

Λειτουργία και την ενίσχυση 

του παιδαγωγικού ρόλου του 

συλλόγου διδασκόντων 

τήρηση των κανόνων της 

σχολικής ζωής 

εκπαιδευτική αξιοποίηση 

τοπικών επιστημονικών, 

πολιτιστικών και 

παραγωγικών φορέων 
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Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν 

παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά 

με θέματα: 

1. αγωγής και προόδου των 

μαθητών/τριών, 

2. οργάνωσης της διδασκαλίας των 

μαθημάτων,  

3. υλοποίησης και αξιολόγησης των 

Προγραμμάτων Σπουδών,  

οι οποίες σκοπεύουν στην ανταλλαγή 

πληροφοριών, την καταγραφή 

προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών 

αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών 

πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον 

αποτελεσματικές για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης, την 

καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, 

την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας 

ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

οργάνωση 

& διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών 

δράσεων 

Ομάδες Δράσης 

κοινού 

ενδιαφέροντος 

(σε καθεμία 2-5 

εκπαιδευτικοί) 

Επιμέλεια 

Διευθυντής 

Ομάδα  

Δράσης 1 

επαγγελματική 

ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών  

αναβάθμιση 

εκπαιδευτικών 

παραμέτρων της 

παιδαγωγικής,  

της διδακτικής,  

της μαθησιακής και 

 της αξιολογικής 

λειτουργίας 

Ομάδα  

Δράσης 2 

Ομάδα  

Δράσης 3 
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•Οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι λειτουργούν μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος 

και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος   

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Ομίλων 

•Επικουρεί τον Δ/ντή & Υπο/ντή στο έργο τους 

Ενδοσχολικός Συντονιστής (Όργανο συντονισμού του εκπαιδευτικού 

έργου μέσα στη σχολική μονάδα) 

•Καθοδήγηση και υποστήριξη της ένταξης στη σχολική μονάδα νεοδιοριζόμενου ή πρόσφατα 

τοποθετημένου εκπαιδευτικού 

Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

Μέλος 

Σχολικού 

Συμβουλίου!! 

Υπάλληλος!! 

Ενδιάμεσος 

Κρίκος μεταξύ 

σχολείου και 

οικογένειας!!! 

Διδάσκων!!! 

 Σύζυγος - 

Γονέας!!! 
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ΣΧΕΣΗ 

•Τα τελευταία 40 χρόνια, ο ρόλος και η θέση των γονιών στην εκπαίδευση του παιδιού υπόκεινται σε αλλαγές 

εξαιτίας της διαρκούς αλλαγής της δυναμικής των σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογένειας διαμορφώνοντας 

νέες αξίες και αντιλήψεις για την αλληλεπίδραση των δύο πλαισίων, στοιχείο που αποτυπώνεται και στις 

σχετικές έρευνες. 

•Ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1990 η ιδέα ότι η γονική εμπλοκή έχει θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή πρόοδο 

των παιδιών έχει τόση ευρεία «διαισθητική αποδοχή από την κοινωνία γενικότερα και το χώρο της εκπαίδευσης 

ειδικότερα που θεωρήθηκε ως σημαντικό αντίδοτο για τα ποικίλα προβλήματα στο πλαίσιο του σχολείου» 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

•Σε διάφορες χώρες αναπτύσσονται προγράμματα τα οποία, στη βάση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που 

στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, έχουν ως στόχο την προαγωγή της συμμετοχής των γονιών 

στις εκπαιδευτικές και άλλες διαδικασίες του σχολείου και την ενίσχυση της σχολικής μάθησης στο σπίτι. Η 

συμμετοχή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών μελετάται στη βάση μιας σειράς σχολειοκεντρικών 

δραστηριοτήτων που μεταφράζονται σε «καλές πρακτικές». Οι πρακτικές αυτές καθορίζονται για τους γονείς από το 

σχολείο με όρους που αφορούν τις νόρμες της επίσημης εκπαίδευσης.  

•Το νέο όμως στοιχείο στη σχέση σχολείου οικογένειας είναι αυτό της «αλληλεπίδρασης», αναδεικνύοντας 

και αξιοποιώντας κάποιες από τις δυναμικές και δυνατότητες της οικογένειας, στο μέτρο και το βαθμό, 

ωστόσο, που ορίζει το σχολείο 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

•Η ρητορική για τη συμμετοχή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους αντικαθίσταται σταδιακά 

από το αίτημα για μια «εταιρική» αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πλαισίων, όπου γονείς και 

εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν κοινές ευθύνες για την εκπαίδευση των παιδιών, ενώ η κοινότητα και το 

σχολείο συνδράμουν στην ενδυνάμωση των οικογενειών και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης όλων των 

παιδιών 
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Οικοσυστημικό μοντέλο του 

Bronfenbrenner 

(Βασική αρχή του αποτελεί η άποψη 

ότι το άτομο καθ' όλη τη διάρκεια της 

ζωής του συμμετέχει σε πολλά και 

διαφορετικά συστήματα τα οποία 

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

και αλληλεξάρτηση και επηρεάζουν 

την ανάπτυξή του.) 

 

Σφαιρικό μοντέλο ή μοντέλο των 

επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής 

της Epstein  

(Έχει σαφή συστημικό 

προσανατολισμό και διευρύνει το 

σχήμα της συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας, αναγνωρίζοντας τον 

ρόλο της κοινότητας) 

Μοντέλο των σχέσεων οικογένειας-

σχολείου των Ryan και Adams 

(Εστιάζει στο παιδί-μαθητή και στα 

μέλη του άμεσου οικογενειακού του 

περιβάλλοντος, στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις και στην επίδραση που 

έχουν στην επιτυχία του παιδιού τόσο 

στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό 

πλαίσιο στο οποίο αυτό 

δραστηριοποιείται) 

Μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής των Hoover-Dempsey 

και Sandler 

(Επικεντρώνεται σε ψυχολογικές παραμέτρους που 

αφορούν τους γονείς και επηρεάζουν τις σχέσεις που 

αναπτύσσουν με το σχολείο ) 

Μοντέλο της συνεκπαίδευσης των Μυλωνάκου και 

Μυλωνάκου-Κεκέ 

(Οι συνεκπαιδευτικές δράσεις αποτελούν αναγκαιότητα, 

καθώς αναγνωρίζουν τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

ως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο απαιτείται 

να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι άμεσα εμπλεκόμενοι, 

δηλαδή οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί) 
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συνεργασία σχολείου –

οικογένειας 

σύνθετη διαδικασία 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη 

συνεργασία και αφορούν 

τους γονείς  

Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη 

συνεργασία και αφορούν 

τους εκπαιδευτικούς 

•σχολική επίδοση  

•αύξηση αποτελεσματικότητας 

•βελτίωση της γονικής συμπεριφοράς στο σπίτι  

•σχέση με το σχολείο και τους δασκάλους 

•κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 

•αύξηση της αποτελεσματικότητας  

•αναβάθμιση ποιότητας εκπαίδευσης 

•σχέση με το σχολείο και τους δασκάλους  

•μορφωτικό επίπεδο των γονέων,  

•οικογενειακό και κοινωνικό 

πλαίσιο,  

•προσωπικές σχολικές εμπειρίες, 

προσδοκίες από το σχολείο και 

τους εκπαιδευτικούς  

•πολιτική του σχολείου 

•στάσεις των δασκάλων απέναντι  στη 

γονεϊκή εμπλοκή,  

•γνώσεις και αντιλήψεις για 

στρατηγικές γονεϊκής εμπλοκής 
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Καλύτερη προσαρμογή του παιδιού σε σχολείο 

(αντιμετώπιση άγχους αποχωρισμού και σχολικής 

φοβίας)  

Επιτυχή ςαντιμετώπιση συναισθηματικών 

προβλημάτων του παιδιού (μελαγχολία, φοβίες, 

άγχος, σχολική αποτυχία και βέλτιστη διαχείριση 

μαθησιακών δυσκολιών τόσο στο σχολείο όσο και 

στο σπίτι (π.χ. ΔΕΠ-Υ) 

Αποτελεσματική διαχείριση 

επιθετικών συμπεριφορών (λεκτικής 

ή σωματικής μορφής, bullying, 

ψέματα, κλοπές 

Θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση των 

μαθητών,  στην αυτοεκτίμησή τους, στην αλλαγή 

των απόψεών τους για το σχολικό κλίμα.  

Επιπλέον, αυξάνονται τα κίνητρα των παιδιών 

για μάθηση γενικότερα και καλλιεργούνται υγιείς 

διαπροσωπικές σχέσεις, στα πλαίσια του 

σεβασμού. 

Καλλιέργεια ικανοτήτων που 

βοηθούν στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό (δεξιότητες, 

προτιμήσεις, αγορά εργασίας) 

Η ορθή συνεργασία 

σχολείου και 

οικογένειας φέρει πολύ 

καλά αποτελέσματα 
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αξιολογούν πιο 

θετικά τους 

εκπαιδευτικούς 
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•Το σχολείο 

Εμπλουτίζεται και 

αποκτά ποικιλία με τη 

μεταφορά της 

εμπειρίας και των 

γνώσεων των γονέων… 

•Έτσι 

με τον τρόπο αυτό, 

δημιουργούνται 

συνθήκες για έγκαιρη 

παρέμβαση σε 

προβλήματα που 

συνδέονται είτε με τη 

μάθηση, είτε με τη 

συναισθηματική 

κατάσταση είτε με τη 

συμπεριφορά του 

παιδιού 

•Άρα 

αυξάνεται το αίσθημα 

αποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών 
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Έχοντας και οι 2 

πλευρές ευθύνη 

να ενημερώνουν 

ο ένας τον άλλο 

για ό,τι 

προκύπτει… 

…αλλά και να 

αλληλοζητούν 

βοήθεια -με 

ορθή οριοθέτηση 

καθηκόντων και 

θετική διάθεση-

… 

…προλαμβάνονται 

έγκαιρα ζητήματα 

(τόσο στο σχολείο 

όσο και στο 

σπίτι)…  

…μειώνεται το 

στρες και 

αυξάνεται η θετική 

διάθεση όλων των 

πλευρών…  

…φέροντας τα 

καλύτερα 

αποτελέσματα._ 
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 Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας έχει 
επίκεντρο τον μαθητή και αφορά όχι μόνο 
τη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης και 
την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 
συμπεριφοράς αλλά και την ενίσχυση της 
γονεϊκής εμπλοκής στη σχολική ζωή 
συνολικά. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση 
μιας ευρείας γκάμας πρακτικών από το 
σχολείο όπως: 
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•1. Συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς κατά την έναρξη του σχολικού 

έτους με στόχο τον σχεδιασμό και τη διατήρηση της συνεργασίας 

•2. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα και την 

πρόοδο των παιδιών. 

•3. η ενημέρωση των γονέων χρειάζεται να περιλαμβάνει την 

κοινοποίηση θετικών ειδήσεων για τα παιδιά ως προς την επίδοση και 

τη συμπεριφορά τους αλλά και τις δραστηριότητες στην τάξη. 

Επίκεντρο ο μαθητής 

•4. Κοινές δραστηριότητες σχολείου-γονέων (π.χ. πρόσκληση των 

γονέων για συμμετοχή σε σεμινάρια και επιμορφώσεις) 

•5. Συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν 

το σχολείο και τους μαθητές (π.χ. εκδρομές, συμμετοχή του 

σχολείου σε εξωσχολικές δραστηριότητες) 

πίνακας ανακοινώσεων 

 χώρος ειδικά διαμορφωμένος για 

τους γονείς εντός του σχολείου  

δημιουργία εφημερίδας 

 ή ιστολογίου (blog) 

•6. Σχεδιασμός εξατομικευμένων παρεμβάσεων με στόχο την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών (π.χ. μαθησιακών ή συμπεριφοράς) των 

μαθητών στο σχολείο.  

•7. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αξιοποιήσει τις βασικές δεξιότητες 

επικοινωνίας  

•8. Διατύπωση με σαφήνεια της συμπεριφοράς που αποτελεί τον 

στόχο της παρέμβασης και να συλλέξει ο εκπαιδευτικός από κοινού με 

τους γονείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόησή της 

(π.χ. πώς εμφανίζεται, συχνότητα, ποιοι παράγοντες τη διατηρούν) 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 
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 Δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού 

 Ο εκπαιδευτικός καλείται να υιοθετήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να αξιοποιήσει βασικές 
δεξιότητες 

 Ως διαπροσωπική επικοινωνία ορίζεται η κάθε λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά που γίνεται 
αντιληπτή από ένα άλλο άτομο. Δε συνίσταται στην απλή ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά θεωρείται 
αποτελεσματική όταν ο ακροατής (δέκτης) κατανοεί το μήνυμα του ομιλητή (πομπού) αποδίδοντας σε αυτό 
τη σημασία που έχει για τον ομιλητή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 ΟΧΙ ΕΝΤΟΛΕΣ, όταν το άτομο δίνει εντολές στον συνομιλητή του 

 ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ η προειδοποίηση/απειλή, όταν επισημαίνονται οι αρνητικές συνέπειες των πράξεων,  

 Προσοχή στην ηθικολογία/διδαχή, όταν υποδεικνύεται στο άτομο τι πρέπει ή τι θα έπρεπε να κάνει,  

 Με φειδώ η παροχή συμβουλών/ λύσεων, όταν προσφέρονται οδηγίες και υποδείξεις χωρίς να έχουν 
ζητηθεί,  

 Όχι κριτική/ κατηγορία, όταν εκφράζεται μια αρνητική κρίση ή κατηγορία για το άτομο,  

 Ποτέ χαρακτηρισμός/ταπείνωση, όταν αποδίδονται αρνητικοί χαρακτηρισμοί στο άτομο οι οποίοι 
μειώνουν και προσβάλλουν την προσωπικότητά του,  

 Προσοχή στην ερμηνεία για τα κίνητρα της συμπεριφοράς του ατόμου, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα 
να αυτοπροσδιοριστεί,  

 Απαγορεύεται η υποτίμηση των συναισθημάτων που εκφράζει το άτομο,  

 Να μην φτάνουμε σε αποπροσανατολισμό, όταν επιχειρείται η αλλαγή του θέματος συζήτησης μέσα από 
την αποφυγή, την αγνόηση ή το χιούμορ  

 Καθώς και η ανάκριση, όταν τίθενται υπερβολικές και ακατάλληλες ερωτήσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν 
στο άτομο να ολοκληρώσει τις σκέψεις του 
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 Ενσυναίσθηση, η οποία αφορά μια πολύπλοκη 
διαδικασία που περιλαμβάνει την κατανόηση 
του εσωτερικού κόσμου του ομιλητή και στη 
συνέχεια την κοινοποίηση όσων κατανοήθηκαν 
σε αυτόν. 

 Άνευ όρων αποδοχή, η οποία βασίζεται στην 
αρχή ότι το άτομο είναι μοναδική και 
ξεχωριστή οντότητα, στην οποία 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα σεβασμού της. 

 Γνησιότητα, η οποία εκφράζει τη συμφωνία 
και την αρμονία των σκέψεων και 
συναισθημάτων, της εμπειρίας και της στάσης 
του ακροατή κατά την επικοινωνία. 
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•Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επιδείξει διεκδικητικότητα, που 

•προάγει την ισοτιμία στις διαπροσωπικές σχέσεις, δίνοντας τη 

δυνατότητα για υπεράσπιση του εαυτού χωρίς υπερβολικό 

άγχος, ειλικρινή έκφραση συναισθημάτων και άσκηση των 

προσωπικών δικαιωμάτων με σεβασμό προς τα δικαιώματα των 

άλλων. Βασική έκφραση διεκδικητικότητας αποτελεί το μήνυμα 

σε πρώτο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο 

ακροατής αισθάνεται ότι ο ομιλητής δεν εκφράζει σεβασμό, 

γίνεται προσβλητικός ή επιθετικός. Εκφράζει σεβασμό, 

αποτρέπει τη σύγκρουση, δεν κατηγορεί, αλλά πληροφορεί για 

την επίδραση της συμπεριφοράς στον ακροατή 

•στοχεύει στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων πληροφοριών και στη 

διευκρίνιση ασαφών σημείων. 

Διακρίνονται δύο τύποι ερωτήσεων. Οι 

«κλειστές» ερωτήσεις, οι οποίες 

απαντώνται σύντομα και μονολεκτικά 

(π.χ. «ναι», «όχι») και οι «ανοιχτές» (π.χ. 

«πώς», «τι»),  

•συνίσταται στην επανάληψη των 

λεγομένων του συνομιλητή, η οποία δείχνει 

ότι ο ομιλητής τον ακούει προσεκτικά. 

Παράλληλα, βοηθά τον ακροατή να ελέγξει 

αν άκουσε ορθά τα λεγόμενά του ή και να 

τα συνοψίσει. Επιπλέον, η παράφραση 

στοχεύει στη διευκόλυνση της διερεύνησης 

των θεμάτων που απασχολούν τον ομιλητή 

και στην αποσαφήνισή τους. 

 

•Επανάληψη ή αναδιατύπωση 

των λεγομένων του 

συνομιλητή. Με αυτόν τον 

τρόπο, ο ακροατής βοηθά τον 

ομιλητή να αισθανθεί ότι τον 

ακούει προσεκτικά και ότι 

ενδιαφέρεται πραγματικά για 

αυτόν. Παράλληλα, του 

επιτρέπει να αναγνωρίσει, να 

διαλευκάνει και να εκφράσει 

τα συναισθήματά του 
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