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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ και ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ / ΜΑΘΗΤΕΣ

❖ Αρχές συνεργασίας ενήλικα  με ανήλικους

❖ Σεβασμός  

❖ Η σχέση δεν είναι ισοβαρής   

❖ Αναγνώριση της ιδιαιτερότητας

❖ Διατύπωση των κανόνων συνεργασίας – συμβόλαιο τάξης

❖ Χρήσιμη  η γνώση  Ψυχολογίας Εφήβου

❖ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ και οι ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

❖ Συνεργάτες  στον ίδιο εργασιακό χώρο – κανόνες συνύπαρξης και συνεργασίας

❖ Συνεργασία διδασκόντων/ουσών στο ίδιο μάθημα

❖ Συνεργασία συναδέλφων ίδιας ειδικότητας  

❖ Συνεργασία στο πλαίσιο  δράσεων της σχολικής μονάδας



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ

❖ Γνώση του νομικού πλαισίου της Διοίκησης και της Ιεραρχίας

❖ Δικαιώματα και υποχρεώσεις  - πλαίσιο ενεργειών

❖ Τήρηση της ιεραρχίας

❖ Προσοχή στη γλώσσα επικοινωνίας μπροστά σε τρίτους

❖ Ο Διευθυντής/ η Διευθύντρια είναι ο/η  συνάδελφος που έχει την 
ευθύνη λειτουργίας του σχολείου και την μοιράζεται   ( ελπίζουμε 
δίκαια και χρηστά)  με τους/ τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.  
Εξάλλου, κυρίαρχος θεσμός της σχολικής μονάδας είναι η ολομέλεια 
του συλλόγου διδασκόντων.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

❖ Συνεργασία με τον / την  Σύμβουλο Σχολικής Ζωής

❖ Συνεργασία με τον  Ενδοσχολικό Συντονιστή 

❖ Συνεργασία με τον  παιδαγωγικό σύμβουλο - μέντορα

❖ Συνεργασία με τον/την ψυχολόγο και τον/την κοινωνική λειτουργό του 
Σ.Δ.Ε.Υ.

❖ Συνεργασία με τον / την Σύμβουλο Εκπαίδευσης ειδικότητας και 
παιδαγωγικής ευθύνης



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ και ΘΕΣΜΟΙ  - ΦΟΡΕΙΣ   της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

❖ Ενημέρωση της ιεραρχίας για προτεινόμενη συνεργασία

❖ Ενημέρωση των εμπλεκόμενων για τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς 
εντός του σχολικού χώρου

❖ Συνδιαμόρφωση της δράσης

❖ Άδειες – γραφειοκρατικές διαδικασίες

❖ Ευθύνη της υλοποίησης , ειδικά αν είναι μέσα στον σχολικό χώρο



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ και ΓΟΝΕΙΣ

❖ Συνάντηση - Ενημέρωση των γονέων στην αρχή της χρονιάς

❖ Καλό είναι να ενημερώνουμε τους γονείς για  τις  εκπαιδευτικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούμε και για τα κριτήρια αξιολόγησης που υιοθετούμε
❖ Οφείλουμε να τεκμηριώνουμε την αξιολογική κρίση μας - βαθμολογία

❖ Προωθούμε την συνεργασία  εκπαιδευτικού – γονέα – μαθητή 

❖ Τεκμηριώνουμε και εξηγούμε – δεν απολογούμαστε ούτε 
διαπραγματευόμαστε τα παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά πρότυπα που 
αξιοποιούμε στο μάθημα.




