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Συντονίστρια ΕΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Κ.Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη, 29.11.2022

Θέματα συντονισμού και υποστήριξης  
του παιδαγωγικού/διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών 

σε επίπεδο ΔΣ κατά το σχ. έτος 2022-23

Παιδαγωγική Συνάντηση Eνδοσχολικών Συντονιστών & Μεντόρων 
ΔΣ Θεσσαλονίκης



Αναγκαία και ζητούμενη η ουσιαστική υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών σε ενδοσχολικό/διασχολικό επίπεδο

σήμερα περισσότερο από ποτέ

Αφετηρία



Πηγές ενδο/δια-σχολικής υποστήριξης



Δια/ενδο-σχολική επιμορφωτική υποστήριξη

 Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ και υλοποιητή φορέα το ΙΕΠ οργανώνονται πανελλαδικά 

επιμορφωτικά προγράμματα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή 

κεντρικά εισαγόμενων καινοτομιών (Νέα ΠΣ, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ΕργΔεξ κλπ)

 Με απόφαση του/της ΣΕΕ και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες τον χρόνο ανά τάξη για την 

πραγματοποίηση επιμ. σεμιναρίων σε περιφερειακό επίπεδο (ΠΔ 79/2017, άρθρο 17)

 Με απόφαση Διευθυντή/Διευθύντριας, οργανώνονται ανά έτος ενδοσχολικές επιμορφώσεις 

15 ωρών, εκτός διδακτικού ωραρίου, με βάση τις ανάγκες του ΣΔ. Προαιρετική η συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου

 Περαιτέρω δράσεις προς υποστήριξη του ΕΕ: Ανάπτυξη επάλληλων επιμορφωτικών 

δράσεων  των παραπάνω και επιπρόσθετων φορέων (Πανεπιστημίων, Οργανισμών κλπ) 

εντός και εκτός εργασιακού ωραρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους



Νέες πηγές-Νέοι θεσμοί 

ενδοσχολικής υποστήριξης εκπαιδευτικών

(ΦΕΚ 4509/25.08.2022)



Για να προωθηθεί η οργανωμένη συνεργασία 

μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών-μελών ΣΔ κάθε σχολικής κοινότητας

& «να αποκτηθεί πρωτίστως μία οργανωσιακή, πολυεπίπεδη και 

συνεργατική κουλτούρα στα σχολεία» (ΓΓ ΥΠΑΙΘ, 18.11.2022)

η οποία θα λειτουργεί ως ισχυρή πηγή υποστήριξης των εκπαιδευτικών 

στην παραγωγή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου 

στην επαγγελματική μαθησιακή κοινότητα του ΔΣ τους

Γιατί; 



Η αντίληψη για τη μάθηση & διδασκαλία στο σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης:
Διδάσκω+Μαθαίνω=Επικοινωνώ+Συνεργάζομαι+Ενδυναμώνω/ομαι=Συνδιαμορφώνω-Συνεισφέρω σε Κοινότητα Μάθησης

Μαθαίνω

Διδάσκω
Συνεργάζομαι
Ανταλλάσσω
Μαθαίνω σε

Κοινότητα μάθησης



1. Ενδοσχολικοί/ές συντονιστές/ριες





Όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας είναι οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές -Συντονιστές Τάξεων ή 

Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων-οι οποίοι:

 συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους

και 

 υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Διεύθυνσης να ενισχύσει το σχολείο 

ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης, ενώ παράλληλα 

συνεπικουρούν τον/την Διευθυντή/ρια & Υποδιευθυντή/ρια στο 

πλαίσιο των καθηκόντων τους

Ενδοσχολικοί συντονιστές Ι

Τι είναι/Πώς προσδιορίζονται;

Έως 10 τμήματα            1 Συντονιστής Τάξης 
Έως 3 εκπ/κοί ειδικότητας                1 Συντονιστής Γνωστικού Πεδίου



Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές έχουν ως κύρια καθήκοντα: 

α) την υποστήριξη & τον συντονισμό των εκπαιδευτικών ανά ομάδες τάξεων ή

ανά ομάδες ειδικοτήτων 

β) την παρακολούθηση & εποπτεία του μακρο/βραχυ-χρόνιου προγραμματισμού

της διδακτικής ύλης σύμφωνα με τα ΠΣ & ΕΩΠΔ

γ) τον σχεδιασμό & την οργάνωση διδασκαλιών και δράσεων με σκοπό την

επαγγελματική ανάπτυξη των Ε & την ανταλλαγή καλών εκπ/κών πρακτικών 

δ) την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και την 

αξιολόγησή τους 

ε) την παρακολούθηση & εποπτεία του προγραμματισμού των διαδικασιών

αξιολόγησης των μαθητών/τριών

Ενδοσχολικοί συντονιστές ΙΙ:

Ποια τα καθήκοντά τους;



Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο/η Ενδοσχολικός/ή Συντονιστής/ρια:

α) οργανώνει τουλάχιστον μία συνάντηση εργασίας με εκπαιδευτικούς

τον μήνα, ανά ομάδες τάξεων/ομάδες ειδικοτήτων καθ’ όλη τη

διάρκεια του διδακτικού έτους, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τους

ενδοσχολικούς εκπαιδευτικούς πόρους

β) οργανώνει την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών 

εντός του διδακτικού έτους, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο 

Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς, τις οποίες παρακολουθούν όλοι 

οι εκπαιδευτικοί της ομάδας τάξεων/ειδικοτήτων

Ενδοσχολικοί συντονιστές ΙΙΙ

Πώς υλοποιούν τα καθήκοντά τους;



 Για την εκπλήρωση του ρόλου τους, oι ΕΣ συνεργάζονται με 

τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον/την Παιδαγωγικό 

Σύμβουλο/ Μέντορα της σχολικής μονάδας, εάν δεν είναι οι 

ίδιοι/ες και ΠΣ

 Ασκούν τα καθήκοντά τους και λειτουργούν συμπληρωματικά 

και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης 

των σχολικών μονάδων, 

χωρίς να υποκαθιστούν τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον/τη 

Διευθυντή/ τρια και τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης της ΣΜ

ή τις Υποστηρικτικές Δομές της εκπαίδευσης στην άσκηση των

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους

Ενδοσχολικοί συντονιστές ΙV 

Πώς υλοποιούν τα καθήκοντά τους;



Στην αρχή κάθε διδακτικού έτους συντάσσουν προγραμματισμό 

δράσεων και ενεργειών και στο τέλος του διδακτικού έτους 

συντάσσουν ετήσια έκθεση στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες 

που διενεργήθηκαν από μέρους τους κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 

Η έκθεση υποβάλλεται (μόνο) στον/στη Διευθυντή/ντρια της ΣΜ

Ενδοσχολικοί συντονιστές V

Πώς υλοποιούν τα καθήκοντά τους;



Ο/Η Ενδοσχολικός/ή Συντονιστής/ρια –Συντονιστής/ρια Τάξεων ή 

Συντονιστής/ρια Γνωστικών Πεδίων- ασκεί τα καθήκοντά του εκτός 

του διδακτικού ωραρίου, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του

και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες

Ενδοσχολικοί συντονιστές V

Πότε υλοποιούν τα καθήκοντά τους;



2. Παιδαγωγικός/ή σύμβουλος-Μέντορας





Για την έμπνευση, τον προσανατολισμό και την υποστήριξη κάθε 

νεοδιοριζόμενου ή πρόσφατα τοποθετημένου στη σχολική μονάδα 

μόνιμου ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού 

με προϋπηρεσία έως πέντε έτη 

και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και του

γενικότερου εκπαιδευτικού έργου του 

ορίζεται από τον/την Διευθυντή/ τρια του σχολείου ο/η 

Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας: 

Υποστήριξη ένταξης νέων εκπ/κών στο σχολείο & στο επάγγελμα

Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας Ι

Τι είναι/Πώς προσδιορίζεται;



Ο/Η Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας 

συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων

του/της εκπαιδευόμενου/ης, 

γίνεται ο ίδιος πρότυπο επαγγελματία παιδαγωγού προς μίμηση, 

κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, 

δίδει ερεθίσματα, προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο/τη νέα 

συνάδελφό του

Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας Ι

Τι είναι/Πώς προσδιορίζεται;



Ο/Η Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας

 ανιχνεύει και προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές και 

παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες των προστατευόμενών του 

εκπαιδευτικών και

 οργανώνει σε συνεργασία με τους ίδιους μια σειρά από 

προγράμματα που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών τους και 

στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους

Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας ΙΙ

Ποια τα καθήκοντά του/Πώς τα υλοποιεί;



Συγκεκριμένα: 

 Υποστηρίζει τη σταδιακή ένταξη του νέου/ας συναδέλφου στο σχολικό πλαίσιο, ώστε 

να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του ΔΣ (πχ, τρόποι συνεργασίας με Δ/ντή, Σύλλογο)

 Πληροφορεί και καθοδηγεί τον/την προστατευόμενο/η ως προς το διδακτικό έργο του 

και ειδικότερα στη διαχείριση της διδακτικής ύλης 

Προσφέρει υποστήριξη και εποικοδομητική ανατροφοδότηση για κάθε παιδαγωγικό θέμα

Κατευθύνει τον/την εκπαιδευτικό στην επίλυση κάθε είδους ζητημάτων που μπορεί να

ανακύψουν κατά τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο (π.χ., εφημερίες)

 Οργανώνει την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού 

έτους, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα από τον: 

α) μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό, 

β) καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό με παρατηρητή τον μέντορα και γ) από κοινού

 Καθοδηγεί τον νέο/τη νέα συνάδελφο για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς/ 

κηδεμόνες (και τους μαθητές/ριες), αλλά και τους εκπ/κούς και κοινωνικούς φορείς κλπ.

Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας ΙIΙ

Πώς υλοποιεί τα καθήκοντά του;



Σημαντικό

«Σε περίπτωση που ο/η Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας δεν 

είναι της ίδιας ή παραπλήσιας ειδικότητας με εκείνη του 

νεοδιόριστου ή νέας τοποθέτησης εκπαιδευτικού, συνεπικουρείται 

από έμπειρο και εξαιρετικής υπηρεσιακής και παιδαγωγικής/ 

διδακτικής συνέπειας και επάρκειας εκπαιδευτικό της 

ειδικότητας του καθοδηγούμενου εκπαιδευτικού που υποδεικνύει 

ο/η Διευθυντής/ρια» 



Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας ΙΙΙ

Πώς υλοποιεί τα καθήκοντά του;

Για την εκπλήρωση του ρόλου του, o/η Mέντορας είναι σε άμεση 

συνεργασία με τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης τόσο κατά τον 

προγραμματισμό όσο και κατά την εφαρμογή των δράσεων 

υποστήριξης που υλοποιεί



Στο τέλος του διδακτικού έτους ο/η Παιδαγωγικός Σύμβουλος-

Μέντορας συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία αναφέρονται όλες οι 

ενέργειες που διενεργήθηκαν από μέρους του κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς. 

Η έκθεση υποβάλλεται (μόνο) στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια του ΔΣ

Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας ΙII

Πώς υλοποιεί τα καθήκοντά του;



Ο/Η Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας ασκεί τα καθήκοντά του 

εκτός του διδακτικού ωραρίου του αλλά εντός του εργασιακού 

ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και 

εφημερίες

Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας IV

Πότε υλοποιεί τα καθήκοντά του;



Οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι-Μέντορες μπορούν να 

αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Ενδοσχολικών

Συντονιστών 

Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο /η Προϊστάμενος/μένη της σχολικής 

μονάδας δεν μπορεί να οριστεί ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος-

Μέντορας

Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας 

και Ενδοσχολικός Συντονιστής V



Η τοποθέτηση του/της εκπαιδευτικού τόσο στη θέση του 

Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα όσο και του Ενδοσχολικού

Συντονιστή πραγματοποιείται βάσει μοριοδοτούμενων κριτηρίων 

με απόφαση του/της Διευθυντή/ριας ή του/της 

Προϊστάμενου/μένης της σχολικής μονάδας

 Η θητεία διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος και είναι μοριοδοτούμενη

Παιδαγωγικός σύμβουλος-Μέντορας 

και Ενδοσχολικός Συντονιστής: 

Επιλογή+Θητεία



Προτάσεις μου



Αποσαφήνιση του ρόλου στους/στις συναδέλφους 

κάθε ομάδας και του συνολικού πλαισίου 

συνεργασίας - Διασφάλιση αποδοχής

1ο βήμα: Αποσαφήνιση ρόλου



http://neamathisi.com/learning-by-design/the-new-school

http://neamathisi.com/learning-by-design/the-new-school


 Πρόσκληση, δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως, των μελών κάθε ομάδας στις συναντήσεις-

Υπενθύμιση όπου/σε όσους χρειάζεται. Η αρχική συνάντηση πολύ σημαντική:

 Διαμόρφωση συμβολαίου συν-εργασίας μεταξύ όλων των μελών και διαμοιρασμός  (κοινό 

σημείο αναφοράς της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών-αυτοδέσμευση)

 Συναπόφαση για ημέρα και ώρα μηνιαίων συναντήσεων σχολικού έτους (πχ, κυλιόμενη 

ημέρα-διαφορετική ανά μήνα, ίδια ή διαφορετική ώρα/διάρκεια συνάντησης κλπ). 

Συνδιαμόρφωση ετήσιου (ή 3μηνιαίου) προγράμματος συναντήσεων, ανοικτού σε

τροποποιήσεις και αλλαγές-Η χρήση συνεργατικού φύλλου εργασίας google βοηθητική

 Προετοιμασία-Συνδιαμόρφωση θεμάτων προς συζήτηση κάθε συνάντησης, κατόπιν 

διατύπωσης προτάσεων από όλους/ες πριν από την πραγματοποίησή της σχετικά με τον 

προγραμματισμό της ύλης, τον σχεδιασμό των διδασκαλιών, την εισαγωγή καινοτόμων 

εργαλείων, την αξιολόγηση μαθητών & τις συνεργασίες με γονείς ή/και φορείς.

Η agenda μήνα/3μήνου/έτους ανοικτή σε τροποποιήσεις και αλλαγές, αναλόγως των θεμάτων που ανακύπτουν

στη σχολική καθημερινότητα και των αναγκών των μελών – Συνεργατικό e-φύλλο εργασίας google βοηθητικό

 Υλοποίηση των συναντήσεων με τήρηση του παραπάνω -τοπικά-συμφωνηθέντος πλαισίου 

2ο βήμα: Οργάνωση των συναντήσεων



3ο βήμα: 

Υποστήριξη του προγραμματισμού της ύλης  

και του σχεδιασμού των διδασκαλιών



Υποστήριξη του προγραμματισμού της ύλης: Αρχές 



1.Προγράμματα Σπουδών όλων των μαθημάτων του ΔΣ

Υποστήριξη του προγραμματισμού της ύλης: Αρχές 

http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida





2.Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2022



3. Βιβλία δασκάλου+Διδακτικό υλικό  



Διαθέσιμος Χρόνος: 170 διδακτικές ημέρες 
Προγραμματισμός ύλης ανά έτος/3μηνο/μήνα και ένταξη 3 διδασκαλιών (1 ανά 3μηνο)



Υποστήριξη του σχεδιασμού των διδασκαλιών: Υλικά Ι

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Grafeia/Graf_Ereynas_B/2018
/Odigoi_Diafor_Didaskalia/Odigos_diaf_Dimotiko.pdf



«Σκαρφαλώστε στο δέντρο!»



Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδασκαλία



Οδηγός σχεδιασμού διαφοροποιημένης διδασκαλίας



 Ιστότοπος ‘Πρωτέας’ για Διδασκαλία Γλώσσας: 2000 πλήρη γλωσσοδιδακτικά σενάρια 

http://proteas.greek-language.gr/

 Ιστότοπος ‘Αίσωπος’ για Διδασκαλία υπολοίπων μαθημάτων: 268 παρα/δειγματικά 

διδακτικά σενάρια 

https://aesop.iep.edu.gr/

 Ιστότοπος ‘Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες’  http://users.sch.gr/christinakis/superedu/2015/09/06/prosarmoges_aps/
«Bρείτε το σύνολο του έργου “Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες” για το Νηπιαγωγείο, 

Δημοτικό και Γυμνάσιο που εκπονήθηκε το 2008 στα πλαίσια της πράξης “Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών –

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση” από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠAIΘ. Μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς των 

Τμημάτων Ένταξης αλλά και από εκπαιδευτικούς της Γενικής Τάξης καθώς και των Ειδικών Σχολείων»

&

Ιστότοπος ‘Σχεδιάζω για όλους’: https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/

 Ιστότοπος με υλικά υποστήριξης διδασκαλιών σε πολυγλωσσικές/πολυπολιτισμικές 

τάξεις (ελληνική ως 2η γλώσσα)

http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon

https://mefesi.pi.ac.cy/index.php/ekpedeutiko-yliko κλπ

Υποστήριξη του σχεδιασμού των διδασκαλιών: Υλικά ΙΙ



Έμφαση στον συνεργατικό σχεδιασμό των διδασκαλιών 
από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων-

Διεπιστημονική-Διαθεματική προσέγγιση 

 Γλώσσα και Εικαστική Τέχνη
 Ιστορία και Θεατρική Αγωγή

 Κίνηση και Μαθηματικά 
 Φυσικά και ΤΠΕ
Μουσική και Μελέτη Περιβάλλοντος

 Εργαστήρια δεξιοτήτων 
& ανάπτυξη διαμαθητικής συνεργασίας

 Λογοτεχνία, Κινηματογράφος και ….
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Υποστήριξη της υλοποίησης των διδασκαλιών: Υλικά ΙΙΙ



Πρόταση για ετεροπαρατήρηση διδασκαλίας/συνδιδασκαλίας
και αναστοχασμό μετά την ολοκλήρωσή της

 Οι ίδιας ή/και διαφορετικής ειδικότητας εκπαιδευτικοί-παρατηρητές των τριών διδασκαλιών ή 
συνδιδασκαλιών μπορούν, εάν επιθυμούν, να σημειώνουν  σε φύλλο παρατήρησης παρατηρήσεις-
απαντήσεις τους σε ερωτήσεις που θα εστιάζουν σε παιδαγωγικά θέματα της διδασκαλίας: 

 Ποια κοινά στοιχεία διδασκαλίας διαπίστωσα, αν και είμαι διαφορετικής ειδικότητας/κλάδου;
 Ποια διδακτικά στοιχεία μου άρεσαν και θα ήθελα να αξιοποιήσω και εγώ στη διδασκαλία μου

(ίδιου/διαφορετικού κλάδου, ίδιου/διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου);
 Σε ποια σημεία θα έκανα διαφορετικές διδακτικές επιλογές (αν και ίδιου κλάδου);
 Ποιες στρατηγικές παιδαγωγικής διαχείρισης της τάξης θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και εγώ στα μαθήματά 

μου/ή χρησιμοποιώ ήδη ως καλές πρακτικές;
 Οι διδακτικές/παιδαγωγικές αντιλήψεις μου επηρεάστηκαν από την παρακολούθηση της διδασκαλίας και 

αν ναι, σε τι ακριβώς; κοκ

 Οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις στα φύλλα παρατήρησης μπορούν να αποτελέσουν άξονες 
συζήτησης μεταξύ των -διαφορετικού ή/και ίδιου κλάδου- εκπαιδευτικών της ομάδας στη συνάντηση 
αναστοχασμού που θα ακολουθήσει μετά την παρακολούθηση κάθε διδασκαλίας ή συνδιδασκαλίας



4ο βήμα:

Υποστήριξη εισαγωγής καινοτόμων διδακτικών 

εργαλείων/υλικών 

& πρακτικών αξιολόγησης μαθητών/τριών 



Ένα ενδεικτικό παράδειγμα 

με εμπλοκή εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων

& προώθηση του -συν/μαζί- σε όλες τις εργασίες της ομάδας



Σχολικός οδηγός ΥΠΑΙΘ, 2019



Διαθεματικά Εργαστήρια Δεξιοτήτων:  

«Ευ ζην: Δεξιότητες ζωής» 



1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ «ΕΥ ΖΗΝ» - 1η υποθεματική «Αυτομέριμνα-Ασφάλεια» 
Α΄ – Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ 

Πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων ΙΕΠ: Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω

Προτείνεται για μικρές τάξεις. Μπορεί να αναπτυχθεί και σε μεγαλύτερες με κατάλληλες προσαρμογές



Υλικά από επιμορφωτικές Ημερίδες Σεπτεμβρίου 2019 με θέμα:

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου  

και κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή στο ΔΣ: 

Ολιστική προσέγγιση 



‘Στη σχέση τη βασίζεις τη μάθηση’: Εκπαιδευτικά υλικά ΚΣ αγωγής

http://www.kporizontes.gr/images/orizontes/books/egxeiridio_dexiotites_dimotiko.jpg
http://www.kporizontes.gr/images/orizontes/books/to_spiti_ton_paidion.jpg
http://www.kporizontes.gr/images/orizontes/books/paixnidia_paidion.jpg


Πρόσφατο εκπαιδευτικό υλικό: «Βήματα για τη ζωή»



https://www.pbiseurope.org/el/



Αυτοαξιολόγηση
μαθητή/μαθήτριας

Ετεροαξιολόγηση
από 

συμμαθητές/ριες

Αξιολόγηση από 
εκπαιδευτικό

Περιγραφική αξιολόγηση και πορτφόλιο

Πορτφόλιο

Μαθητής/ρια
Συμμαθητής-
ρια/Ομάδα

Εκπαιδευτικός



http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-perigrafiki-aksiologisi-sto-dimotiko

Πηγές ελεύθερης πρόσβασης 
για περαιτέρω ενημέρωση 
κάθε ενδιαφερόμενου/ης

http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-perigrafiki-aksiologisi-sto-dimotiko


5ο βήμα:

Υποστήριξη συνεργασιών με γονείς 



Ενημερωτικές συναντήσεις: Πώς οργανώνονται, πού εστιάζουν κοκ 



Ολοκληρώνοντας: 
Ένα ενδεικτικό σχέδιο προγραμματισμού/

απολογισμού δράσεων Μέντορα ή/και ΕΣυντονιστή
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Αντί επιλόγου



Οφέλη από την ανάπτυξη διαδικασιών mentoring

ΙΕΠ, 18.11.2022



ΙΕΠ, 18.11.2022



Οφέλη από την ανάπτυξη διαδικασιών mentoring
για τους/τις νεοεισερχόμενους/ες εκπαιδευτικούς

https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/43814/1/104956_%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97%
CE%A3_%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A3.pdf



Οφέλη από την ανάπτυξη διαδικασιών mentoring/ 
συντονισμού για τους καθοδηγητές/ριες

https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/43814/1/104956_%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9A%C
E%97%CE%A3_%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A3.pdf



Οφέλη από την ανάπτυξη διαδικασιών mentoring/ 
συντονισμού για τη σχολική μονάδα

https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/43814/1/104956_%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%97
%CE%A3_%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A3.pdf



… με την αναγκαία προϋπόθεση:

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της έρευνας,

«βασικό στοιχείο για την επιτυχία του θεσμού είναι 

η σχέση εμπιστοσύνης»

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 

Δάφκου & Βαλκάνος, 2018, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου/ΔΟΕ, τ.22, σσ.15-31



Σας ευχαριστώ

Καλή αρχή! 

Καλές & δημιουργικές ενδοσχολικές

συνεργασίες!

Μέλλω Αιμιλία Κέκια
mkekia@sch.gr

https://blogs.sch.gr/mkekia/

mailto:mkekia@sch.gr
https://blogs.sch.gr/mkekia/



