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Αναπτύσσοντας δεξιότητες 

επικοινωνίας, συνεργασίας και 

ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονέων  

 

Π.  Κωνσταντινίδου,  Διευθύντρια Λυκείου Λατσιών  

Δρ.  Α.  Μπάιτελμαν,  Β.Δ.Α΄ Λυκείου Λατσιών 

 

Λύκειο Λατσιών,  Σχολική Χρονιά 2016-2017 

07 Ιουνίου 2017, 

Συνεδριακό Κέντρο 

«Φιλοξενία», 

Λευκωσία 
 

09 Ιουνίου 2017, 

St Raphael Resort, 

Λεμεσός 



 Προφίλ Σχολείου 

  Έρευνα–Δράση 

  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως 

     παιδαγωγού 

  Επίλογος 

Περιεχόμενο της παρουσίασης 
«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Προφίλ 

Σχολείου 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Προφίλ Σχολείου 

 Δημόσιο Σχολείο 

 Έτος ίδρυσης: 2005 

 100 εκπαιδευτικοί 

 543 μαθητές/τριες 

 30 τμήματα 

 Σύνδεσμος Γονέων 

 Σχέση με την τοπική κοινωνία.  

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Προφίλ Σχολείου 

Συμμετοχή Λυκείου Λατσιών  στο 

Πρόγραμμα Επαγγελματικής 

Μάθησης των Εκπαιδευτικών 

μέσω Έρευνας-Δράσης για πρώτη 

σχολική χρονιά. 

 

Διευθύντρια: Π. Κωνσταντινίδου 

Υπεύθυνη Β.Δ.Α: Α. Μπάιτελμαν 

Υποστηρικτής Π.Ι.: Α. Μπάιτελμαν  

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

Γενικές Παραδοχές 

 

 

 Η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος εξαρτάται από τις 

ευκαιρίες για υψηλής ποιότητας επαγγελματική μάθηση των 

εκπαιδευτικών. 

 

 Η επαγγελματική μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν 

οργανώνεται στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής κοινότητας. 

 

(Αυγητίδου, 2014) 

 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα - Δράση 

Γενικές Παραδοχές 

 

 

 Η επαγγελματική μάθηση μέσω έρευνας-δράσης ενδυναμώνει 

τους εκπαιδευτικούς, καθιστώντας τους ικανούς να λάβουν και 

να αξιολογήσουν τις αποφάσεις τους μέσα από τη συνεργασία, 

την έρευνα και τον αναστοχασμό. 

 

 Η έρευνα–δράση αποτελεί τη μεθοδολογική προσέγγιση για 

υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης. 

 

(Koutselini, 2007; 2017) 

 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

 

 

 Διερεύνηση αναγκών  

 

 Στόχος: 

 

Αναπτύσσοντας δεξιότητες  

επικοινωνίας, συνεργασίας  

και  ενσυναίσθησης μεταξύ 

εκπαιδευτικών, μαθητών  

και γονέων 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

 

 

  Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης  

      του σχολείου και συλλογή  

      δεδομένων 

 Διατύπωση επιμέρους στόχων 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων 

 Αξιολόγηση και Αναστοχασμός 

 

 

 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

 Αξιοποίηση του Προγράμματος 

Επαγγελματικής Μάθησης ως 

«Ομπρέλας» για τον σχεδιασμό και τη 

διεξαγωγή των διαφόρων δράσεων 

του σχολείου μας 

 Αξιοποίηση όλων των δομών και 

θεσμών του σχολείου για την 

προώθηση των στόχων μας 

(π.χ. Επιτροπές, Ομάδες ειδικοτήτων, 

Όμιλοι, Υπεύθυνοι Τμήματος,  

Διήμερο Εκπαιδευτικού, Κ.Μ.Σ.,                          

Σύνδεσμος Γονέων,  κ.λπ.). 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

 

 Επιμορφωτικές  δράσεις για τους 

εκπαιδευτικούς για θέματα 

επικοινωνίας, συνεργασίας και  

ενσυναίσθησης  

 Δράσεις στο πλαίσιο των διάφορων 

επιτροπών και ειδικοτήτων του 

σχολείου, με συμμετοχή 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, 

με θέμα την επικοινωνία, συνεργασία 

και ενσυναίσθηση  

 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα - Δράση 

 

 Αξιοποίηση Υπευθύνων Τμήματος για 

διερεύνηση και οργάνωση σχετικών 

δράσεων/ερευνητικών εργασιών,  

μαζί  με το τμήμα τους 

  Παρουσίαση όλων των εργασιών/ 

δράσεων  στο Ενδοσχολικό  μας  

Συνέδριο, με συμμετοχή  όλων των 

εκπαιδευτικών, μαθητών και της 

τοπικής κοινωνίας 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

Σχετικές Δράσεις 

 

  Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση εκπαιδευτικών για θέματα 

επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης, με έμφαση 

στην εκπαιδευτική πράξη, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του 

Καθηγητικού Συλλόγου και της Διευθυντικής Ομάδας, των 

συντονισμών των ειδικοτήτων, της συνεργασίας με τους 

επιθεωρητές Υ.Π.Π., των διαφόρων σεμιναρίων και διαλέξεων 

και του Διήμερου του  Εκπαιδευτικού  

 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

Σχετικές Δράσεις 

 

 Διοργάνωση δράσεων στο πλαίσιο των εργασιών των 

επιτροπών και ειδικοτήτων του σχολείου (π.χ. λογοτεχνική 

βραδιά, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, δράσεις για προώθηση 

του εθελοντισμού, κ.λπ.) 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

Σχετικές Δράσεις 

 

  Διεξαγωγή Ενδοσχολικού μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: 

Εκπαιδευτικοί, Μαθητές και Γονείς: Συν-δημιουργοί ενός 

Δημοκρατικού, Ανθρώπινου και  Αποτελεσματικού Σχολείου για 

όλα τα Παιδιά 

 

 Οργάνωση και διεξαγωγή διαφόρων καλλιτεχνικών, 

πολιτιστικών, κοινωνικών εκδηλώσεων από το Κ.Μ.Σ. και τον 

Σύνδεσμο Γονέων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και 

τη διευθυντική ομάδα του σχολείου, καθώς και τον Δήμο 

Λατσιών και την τοπική κοινωνία 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

Σχετικές δράσεις 

 

 Συμμετοχή στον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό θεάτρου με 

το έργο «Το όνειρο του σκιάχτρου» του Ε. Τριβιζά. Πήρε το 1ο 

βραβείο και έγιναν παραστάσεις για τους μαθητές του Λ. 

Λατσιών, τους γονείς και για όλα τα Δημοτικά των Λατσιών. 

 

 Οικονομική και ηθική στήριξη άπορων μαθητών και των 

οικογενειών τους με σχολικές δραστηριοτήτες, δραστηριότητες 

Κ.Μ.Σ., από Σύνδεσμο Γονέων και χορηγούς 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα-Δράση 

Σχετικές δράσεις 

 

 Συναισθηματική στήριξη στους μαθητές της ειδικής μονάδας 

από μαθητές και καθηγητές 
 

  Συνεχής διαμορφωτική αξιολόγηση των δράσεων μέσα από 

ανατροφοδότηση, αναστοχασμό, αλλά και στατιστική ανάλυση, 

όπου ήταν εφικτό. Επαναπροσδιορισμός και βελτίωση των 

διαφόρων δράσεων. Ενδιάμεσος απολογισμός. 

 

 Τελική αξιολόγηση των δράσεών μας 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 

Δραστηριότητες Λυκείου Λατσιών 

Έρευνα - Δράση 



Έρευνα - Δράση 
«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα - Δράση 
«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα - Δράση 
«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα - Δράση 
«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα - Δράση 

Αξιολόγηση 

 

 Απαιτείται καλύτερη νοηματοδότηση 

εκ μέρους των εκπαιδευτικών  του 

όρου μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια 

εκ μέρους των εκπαιδευτικών για 

κατανόηση της σημασίας της 

καλλιέργειας δεξιοτήτων και στάσεων 

των μαθητών στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Έρευνα - Δράση 

Αξιολόγηση 

 

 Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτικών και 

διεύθυνσης του σχολείου. 

 Απαιτούνται περισσότερες τυπικές 

και μη τυπικές διαδικασίες για 

περισσότερη επικοινωνία με τους 

γονείς και την τοπική κοινωνία.  

 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Ο εκπαιδευτικός 

ως παιδαγωγός 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού 

στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

προώθηση της επικοινωνίας και 

συνεργασίας  σχολείου, οικογένειας και 

κοινωνίας 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Κοινωνία 

Εκπ/κό Σύστημα 

Σχολείο 

Μαθητές 

(Πασιαρδής, 2004) 

Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός «Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 

Σχολείο: 

ανοικτό 

σύστημα  



Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός 

Γενικές παραδοχές: 
 

 Η επικοινωνία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την 

προώθηση της συνεργασίας  μεταξύ οικογένειας – 

εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού και οικογένειας-σχολείου-

κοινωνίας 
 

 Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός και οι γονείς οφείλουν να   

δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή τους σχέση. 
 

 Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός οφείλει να προωθεί 

πρακτικές συμμετοχής  της οικογένειας στις παιδαγωγικές 

διαδικασίες. 

     (Satir, 1999) 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός 

Τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι:  

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ αυξημένου 

επιπέδου γονεϊκής συμμετοχής και μεγαλύτερης σχολικής 

επιτυχίας των παιδιών. 

 Η συμμετοχή των γονέων στο σχολικό γίγνεσθαι σχετίζεται 

άμεσα με τη γλωσσική ανάπτυξη και με την ομαλή 

κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

 Η ενεργός συμμετοχή των γονέων έχει σημαντικά οφέλη για 

όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την ηλικία, το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και το πολιτισμικό πλαίσιο του 

κάθε μαθητή.  

(Μυλωνάκου- Κεκέ 2009) 

 

 

 

(Satir, 1999) 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός 

Ποια  χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μπορούν να στηρίξουν 

και να ενδυναμώσουν  την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών,  των μαθητών/τριών  και γονέων;  

 

 Ενσυναίσθηση 

 Σεβασμός της διαφορετικότητας 

 Αποδοχή τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών πλευρών 

της προσωπικότητας ενός ατόμου 

 Προσεκτική χρήση των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων 

 Συνεργατική μάθηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός 

Ποια  χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μπορούν να στηρίξουν 

και να ενδυναμώσουν  την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών,  των μαθητών/τριών  και των γονέων;  

 

 Προσαρμογή των απαιτήσεών του σύμφωνα με το επίπεδο 

ετοιμότητας του κάθε μαθητή 

 Παροχή συγκεκριμένης  ανατροφοδότησης προς τους 

μαθητές και γονείς και διάθεση για διάλογο 

 Από κοινού διερεύνηση διαφόρων ζητημάτων και εξεύρεση 

λύσεων  

 Συνεργασία και κοινές δράσεις με τους γονείς ή κηδεμόνες 

και με την τοπική κοινωνία 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός 

Ποια εμπόδια συνήθως παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών  και 

γονέων; 

 

 Οι εντολές (όταν το άτομο δίνει εντολές στον συνομιλητή του), 

 Οι απειλές (όταν επισημαίνονται οι αρνητικές συνέπειες των 

πράξεων), 

 Οι κατηγορίες (όταν εκφράζεται μια αρνητική κρίση ή 

κατηγορία για το άτομο), 

  Η ηθικολογία (όταν υποδεικνύεται στο άτομο με έντονο 

τρόπο τι πρέπει ή τι θα έπρεπε να κάνει). 

 Η δασκαλοκεντρική και μη διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός 

Ποια εμπόδια συνήθως παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών  και 

των γονέων; 

 

 Η συνεχής παροχή συμβουλών/λύσεων (όταν προσφέρονται 

οδηγίες και υποδείξεις χωρίς να έχουν ζητηθεί),  

 Η ταπείνωση (όταν αποδίδονται αρνητικοί χαρακτηρισμοί στο 

άτομο οι οποίοι μειώνουν και προσβάλλουν την 

προσωπικότητά του, μη αποδοχή της διαφορετικότητας), 

 Η υποτίμηση των συναισθημάτων που εκφράζει το άτομο, 

 Η ανάκριση (όταν τίθενται υπερβολικές και ακατάλληλες 

ερωτήσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν στο άτομο να 

ολοκληρώσει τις σκέψεις του), κ.λπ.  

(Satir, 1999) 

«Επαγγελματική Μάθηση 
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Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός 

Πώς μέσω της Ε.Μ. ενισχύεται ο παιδαγωγικός ρόλος του/της 

εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής;  

 

  Ενισχύεται η αυτονομία του όσον αφορά στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού του έργου, μέσω της ικανότητάς του να 

εργάζεται ομαδικά, να διερευνά, να σχεδιάζει και να 

αναστοχάζεται πάνω στις δράσεις του για ζητήματα που 

συναντά καθημερινά στην εκπαιδευτική πράξη.  

 

«Επαγγελματική Μάθηση 
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Ο εκπαιδευτικός ως 
παιδαγωγός 

Πώς μέσω της Ε.Μ. ενισχύεται ο παιδαγωγικός ρόλος του/της 

εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής;  

 

 Ενισχύεται η κατανόηση και η κοινή νοηματοδότηση των 

διαφόρων ζητημάτων, μέσω του διαλόγου  μεταξύ των 

εκπαιδευτικών.  

 Βελτιώνεται  η  δεξιότητα αναγνώρισης τρόπων επίλυσης των 

διαφόρων ζητημάτων. 

 Διαπιστώνονται ανάγκες για επιμόρφωση.  

 Ενισχύεται η συλλογική σχολική κουλτούρα. 

 Βελτιώνεται η οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και γίνονται  

στοχευμένες παρεμβάσεις για επίλυση προβλημάτων. 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Επίλογος 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 



Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα 

συμβουλές… Μερικές φορές το μόνο που 

χρειάζονται είναι ένα χέρι για να 

κρατηθούν… ένα αυτί να τους ακούσει 

…και μια καρδιά που να μπορεί να τους 

καταλάβει!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικρός Πρίγκιπας,  

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ 
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Σας ευχαριστούμε πολύ 

για την προσοχή σας! 

 
Π. Κωνσταντινίδου και Α. Μπάιτελμαν 

Λύκειο Λατσιών 

«Επαγγελματική Μάθηση 

 των εκπαιδευτικών» 


