
 

Α/Α         ΣΟΧΟΙ 

(επιθυμητζσ γνώςεισ-

δεξιότητεσ-ικανότητεσ) 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

(Σίτλοι) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ 

(περιγραφή) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 

ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ενδεικτικά ςε 

ώρεσ) 

 

Το Πρόγραμμα πιςτοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Πιςτοποίηςησ, η οποία λειτουργεί με ευθφνη του ΕΚΔΔΑ ςφμφωνα με το 
«Σφςτημα Πιςτοποίηςησ Επιμόρφωςησ» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010) ΚΩΔ. 395/03-09-2013 

 

1 ΠΡΩΣΟ ΑΞΟΝΑ: 

Ευαιςκθτοποίθςθ ωσ προσ 

τθν ψυχολογικι πλευρά 

των διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων ςτο ςχολείο.  

τόχοσ (και γνώςεισ) 1: θ 

κεωρθτικι κατανόθςθ των 

διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων 

που απαιτοφνται 

προςωπικά από τον 

διδάςκοντα/ςτζλεχοσ τθσ 

Ενδοςχολικζσ 

διαπροςωπικζσ 

ςχζςεισ και 

εργαςιακζσ απαιτήςεισ 

ςτο ςχολείο 

  

 

 

 

Ειςαγωγι ςτθ ςθμαςία των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτο 

περιβάλλον του ςχολείου.  

Ενδοςχολικζσ ςχζςεισ και 

κατανόθςθ του τρόπου που οι 

εργαςιακζσ απαιτιςεισ του 

ςχολείου μποροφν να 

ικανοποιθκοφν βζλτιςτα χάρθ 

και μζςα από αγαςτζσ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και 

καλά ρυκμιςμζνεσ 

αλλθλεξαρτιςεισ. Ο ρόλοσ 

Ειςιγθςθ  με τθ χριςθ 

παρουςίαςθσ και 

ελεφκερθσ ςυηιτθςθσ 

 

 

1 

 

 

 

 



εκπαίδευςθσ ςτο 

περιβάλλον του ςχολείου.   

 ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 

ςτθ ρφκμιςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων. 

 

 

2  Ο διδάςκων και οι 

άλλοι: αυτογνωςία και  

αυτορρφθμιςη ζναντι 

των άλλων, 

επαγγελματική  

εξουθζνωςη και 

οικονομία 

προςωπικών πόρων 

 

           

Αυτοπαρατιρθςθ, αυτογνωςία 

και  αυτορρφκμιςθ.  Η ςθμαςία 

τθσ οριοκζτθςθσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ του διδάςκοντοσ 

προσ τουσ άλλουσ αλλά και τθσ 

ςυμπεριφοράσ των άλλων 

(ςυναδζλφων, διδαςκομζνων). 

υντονιςμζνθ προςταςία τόςο 

τθσ εργαςιακισ απόδοςθσ όςο 

και των προςωπικϊν πόρων 

κατά τθν άςκθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ χάρθ ςτθ 

διαχείριςθ του καλϊσ 

ςχετίηεςκαι.  Καταπολζμθςθ του 

ςυνδρόμου τθσ επαγγελματικισ 

εξουκζνωςθσ 

Ειςιγθςθ  με τθ χριςθ 

παρουςίαςθσ και 

δομθμζνθσ ςυηιτθςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

     

2 

 

 

 

3 ΠΡΩΣΟ ΑΞΟΝΑ: 

Ευαιςκθτοποίθςθ ωσ προσ 

τθν ψυχολογικι πλευρά 

Η ςχζςη του 

διδάςκοντα με το 

διδαςκόμενο: 

Η δυνατότθτα του διδάςκοντοσ 

να διευκολφνει τθν 

προςαρμοςτικότθτα του μακθτι 

Ειςιγθςθ  με τθ χριςθ 

παρουςίαςθσ και 

 

 



των διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων ςτο ςχολείο. 

τόχοσ (και γνώςεισ) 2: θ 

κεωρθτικι κατανόθςθ ότι ο 

διδάςκων/ςτζλεχοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ μπορεί να 

αποτελζςει μοχλό 

ανάπτυξθσ των 

διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων 

των διδαςκομζνων 

ςυνζπειεσ για την 

προςαρμοςτικότητα 

του διδαςκόμενου 

ςτο ςχολικό και κοινοτικό του 

περιβάλλον, ενιςχφοντασ και 

προςτατεφοντασ τθν προςωπικι 

του ταυτότθτα και τθν τυχόν 

διαφορετικότθτά του και 

επθρεάηοντασ το πολιποίκιλο 

τθσ οικοδόμθςισ τθσ.  Η 

ςθμαςία τθσ ομάδασ για τθ 

μάκθςθ αλλά και για τισ 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ των 

μακθτϊν και τθν ταυτότθτά 

τουσ. Οι ςυνζπειεσ τθσ 

αυτοκατθγοριοποίθςθσ του 

μακθτι αλλά και τθσ 

ςτερεοτυπίασ/προκατάλθψθ 

που επιβάλλεται από άλλουσ.  

Οι επιδράςεισ του κλίματοσ 

ςυνεργατικότθτασ και άμιλλασ 

ςτθ μάκθςθ.  Η δθμοφιλία του 

μακθτι ςτθν τάξθ και θ 

απομόνωςθ.  

δομθμζνθσ ςυηιτθςθσ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Ο διδάςκων και η τάξη 

ςε κρίςη.  Απειλζσ από 

τισ ενδοςχολικζσ 

Εντοπιςμόσ και διάκριςθ 

προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν 

ςτθν τάξθ.  Παράγοντεσ 

Ειςιγθςθ  με τθ χριςθ 

παρουςίαςθσ και 

 

 



ςχζςεισ. κινδφνου για ψυχοπακολογικζσ 

ςυμπεριφορζσ, ευαλωτότθτα, 

ανκεκτικότθτα και αντίςταςθ 

ςτισ κοινωνικζσ πιζςεισ. Οι 

ςκοτεινζσ πλευρζσ των ςχζςεων. 

Τπονομευτικζσ και 

ανταγωνιςτικζσ ςυμπεριφορζσ, 

αυτοχποτίμθςθ και ανιςοτιμία 

ςτισ ςχζςεισ,  παραβίαςθ ορίων, 

ςωματικι και ψυχολογικι 

κακοποίθςθ, ριψοκίνδυνεσ 

ςυμπεριφορζσ, εκφοβιςμόσ και 

κυματοποίθςθ 

δομθμζνθσ ςυηιτθςθσ 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 Πρϊτοσ άξονασ: 

Ευαιςκθτοποίθςθ ωσ προσ 

τθν ψυχολογικι πλευρά 

των διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων ςτο ςχολείο. 

τόχοσ (και γνώςεισ) 3: θ 

κεωρθτικι κατανόθςθ των 

ηθτθμάτων που 

υπειςζρχονται ςτθ ςχζςθ 

του διδάςκοντοσ/ςτελζχουσ 

Η τριγωνική ςχζςη 

διδάςκων-

διδαςκόμενοσ-

γονζασ/κηδεμόνασ.   

 

Οι προςδοκίεσ του 

γονζα/κθδεμόνα.  Οι 

προςδοκίεσ και οι φόβοι του 

παιδιοφ.  Παρουςίαςθ 

ηθτθμάτων επίδοςθσ και 

ηθτθμάτων 

ςυμπεριφοράσ/προςωπικότθτασ 

του διδαςκόμενου προσ τον 

γονζα. Επανατροφοδότθςθ του 

διδαςκόμενου. Παρεμβάςεισ 

Ειςιγθςθ  με τθ χριςθ 

παρουςίαςθσ και 

ελεφκερθσ ςυηιτθςθσ 

 

 

 

2 

 

 

 



τθσ εκπαίδευςθσ με τον 

γονζα/κθδεμόνα και τθν 

κοινότθτα που περιβάλει το 

ςχολείο 

και όρια ςε ςχζςθ με τον 

γονζα/κθδεμόνα. 

 

6  χζςεισ γονζα – 

παιδιοφ από τη ςκοπιά 

του διδάςκοντοσ 

Υφοσ και πρακτικζσ ανατροφισ. 

Υφοσ ςφναψθσ δεςμοφ. 

Αντίκτυποσ ςτθ ςυμπεριφορά 

και ςτισ επιδόςεισ του παιδιοφ 

ςτο ςχολείο. 

Ειςιγθςθ  με τθ χριςθ 

παρουςίαςθσ και 

δομθμζνθσ ςυηιτθςθσ 

 

 

 

2 

7  Ο διδάςκων και το 

ςχολείο προσ την 

κοινότητα  

υμβολι του διδάςκοντοσ ςτθν 

κουλτοφρα των εξωςχολικϊν 

ςχζςεων του μακθτι. Θζματα 

που τίκενται προσ τθν 

κοινότθτα: Η ςτενι 

διαπροςωπικι ςχζςθ και θ 

ςθμαςία τθσ για τθν 

προςωπικότθτα του νζου. 

Ποιότθτα ςχζςθσ και 

ψυχολογικόσ αντίκτυποσ. 

Κοινωνικι δικτφωςθ μζςω Η/Τ 

και ςυνζπειεσ. Ριψοκίνδυνεσ 

ςεξουαλικζσ ςυμπεριφορζσ, μθ 

προγραμματιςμζνθ νεανικι 

Ειςιγθςθ  με τθ χριςθ 

παρουςίαςθσ και 

ελεφκερθ ςυηιτθςθ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



εγκυμοςφνθ, ςεξουαλικϊσ 

μεταδιδόμενεσ λοιμϊξεισ και 

προφφλαξθ 

8 ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΞΟΝΑ: 

δεξιότθτεσ μζκοδοι και 

τεχνικζσ για τθ βζλτιςτθ 

διαχείριςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

και των ςυνεπειϊν τουσ για 

τον διδάςκοντα/ςτλζλεχοσ 

τθσ εκπαίδευςθσ, τον 

διδαςκόμενο, το ςχολείο 

και τθν κοινότθτα που το 

περιβάλλει.    

τόχοσ (και γνώςεισ) 1: θ 

παρουςίαςθ και εμπζδωςθ 

με όςο γίνεται πιο 

βιωματικό τρόπο των 

δεξιοτιτων και τεχνικϊν 

που απαιτοφνται για τθ 

διαχείριςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

ςτο ςχολείο. 

Μζθοδοι διαχείριςησ 

των ςχζςεων μεταξφ 

διδαςκόντων, 

ςτελεχών τησ 

εκπαίδευςησ και 

μελών τησ ςχολικήσ 

κοινότητασ  

Αποτελεςματικι και αγαςτι 

επικοινωνία ςτο πλαίςιο τθσ 

ςχολικισ οργάνωςθσ μεταξφ 

διδαςκόντων, διοικθτικισ 

ιεραρχίασ και μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. Είδθ 

επικοινωνίασ και ςυνζπειεσ. 

Διαχείριςθ ςυγκροφςεων 

μεταξφ διδαςκόντων και μελϊν 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

Σεχνικζσ διαχείριςθσ τθσ 

αλλθλεξάρτθςθσ και των 

ςυνεπειϊν τθσ.  Οριοκζτθςθ 

άλλων και αλλθλοχποςτιριξθ. 

 

φντομθ ειςιγθςθ  με 

τθ χριςθ παρουςίαςθσ.  

Προςομοιωτικι 

άςκθςθ. 

Ανατροφοδότθςθ- 

ςυηιτθςθ 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



9  Σεχνικζσ αυτογνωςίασ 

και αυτορρφθμιςησ 

του διδάςκοντοσ 

Μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ 

αυτογνωςίασ, αυτορρφκμιςθσ-

αυτό-οριοκζτθςθσ, 

αυτοαποτελεςματικότθτασ. 

Ζλεγχοσ και ενδυνάμωςθ 

ςυναιςκιματοσ. Αυτοπροςταςία 

από τθν εργαςιακι 

εξουκζνωςθ. Κοινωνικι 

δικτφωςθ και αυτοχποςτιριξθ 

του διδάςκοντοσ. 

 

 

φντομθ ειςιγθςθ  με 

τθ χριςθ παρουςίαςθσ.  

Προςομοιωτικι 

άςκθςθ. 

Ανατροφοδότθςθ- 

ςυηιτθςθ 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10 ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΞΟΝΑ: 

δεξιότθτεσ, μζκοδοι και 

τεχνικζσ για τθ βζλτιςτθ 

διαχείριςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

και των ςυνεπειϊν τουσ για 

τον 

διδάςκοντα/εκπαιδευτικό 

ςτζλεχοσ, τον διδαςκόμενο, 

το ςχολείο και τθν 

κοινότθτα που το 

Μζθοδοι διαχείριςησ 

ςχζςεων μζςα ςτην 

τάξη 

Ενκάρρυνςθ και διαμόρφωςθ 

ςχζςεων μζςα ςτθν τάξθ. 

Σεχνικζσ οριοκζτθςθσ ςτθν τάξθ. 

Διατομικι ςχζςθ δαςκάλου-

μακθτι και ςχζςθ δαςκάλου με 

μακθτι μζςα από τθν ομάδα. 

Διαχείριςθ τθσ τάξθσ μζςα από 

τθν διατομικι ςχζςθ με τον 

μακθτι και μζςα από τθν 

ομάδα. Η δθμιουργία και 

ςυντιρθςθ κοινωνικϊν κανόνων 

φντομθ ειςιγθςθ  με 

τθ χριςθ παρουςίαςθσ.  

Προςομοιωτικι 

άςκθςθ. 

Ανατροφοδότθςθ- 

ςυηιτθςθ 

 

 

 

 

 

2 

 

 



περιβάλλει..   

τόχοσ (και γνώςεισ) 2: θ 

παρουςίαςθ και εμπζδωςθ 

με όςο γίνεται πιο 

βιωματικό τρόπο των 

δεξιοτιτων και τεχνικϊν 

που απαιτοφνται για να 

λειτουργιςει ο διδάςκων 

ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ των 

διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων 

των διδαςκομζνων 

ςτθν τάξθ. Σεχνικζσ 

ενκάρρυνςθσ τθσ 

προκοινωνικισ ςυμπεριφοράσ 

ςτθν τάξθ. Διαχείριςθ τάςεων 

ανταγωνιςμοφ, επικετικότθτασ 

και ςυγκροφςεων μεταξφ 

διδαςκομζνων.  Διαχείριςθ 

ςφγκρουςθσ μεταξφ 

διδάςκοντοσ -διδαςκομζνων.  

 

 

 

 

 

11  Μζθοδοι διαχείριςησ 

κρίςεων μζςα ςτην 

τάξη.  

Διάγνωςθ του είδουσ τθσ κρίςθσ 

και τρόποι διαχείριςθσ.   

Προετοιμαςία τθσ τάξθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ. Εξιςορρόπθςθ, κατά 

τθν λιψθ απόφαςθσ για τθ 

διαχείριςθ των διαχειριςτικϊν 

ςυνεπειϊν για το άτομο και για 

τθν τάξθ. 

φντομθ ειςιγθςθ  με 

τθ χριςθ παρουςίαςθσ.  

Προςομοιωτικι 

άςκθςθ. 

Ανατροφοδότθςθ- 

ςυηιτθςθ 

 

 

 

 

2 

12 ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΞΟΝΑ: 

δεξιότθτεσ, μζκοδοι και 

Από το μαθητή ςτο 

γονζα/κηδεμόνα  και 

Δίαυλοι επικοινωνίασ του 

διδάςκοντοσ με τον γονζα. 

φντομθ ειςιγθςθ  με 

τθ χριςθ παρουςίαςθσ.  

 



τεχνικζσ για τθ βζλτιςτθ 

διαχείριςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

και των ςυνεπειϊν τουσ για 

τον διδάςκοντα, τον 

διδαςκόμενο, το ςχολείο 

και τθν κοινότθτα που το 

περιβάλλει.   

τόχοσ (και γνώςεισ) 3: θ 

ςχζςθ του 

διδάςκοντοσ/εκπαιδευτικοφ 

ςτελζχουσ με τον 

γονζα/κθδεμόνα και τθν 

κοινότθτα, μζκοδοι και 

τεχνικζσ  

από τον 

γονζα/κηδεμόνα ςτον 

μαθητή μζςω του 

διδάςκοντοσ 

τάςθ ζναντι του γονζα, γλϊςςα 

και περιεχόμενο τθσ 

επικοινωνίασ που αφορά τον 

διδαςκόμενο. «Διάγνωςθ» τθσ 

ςχζςθσ γονζα/κθδεμόνα –

παιδιοφ. Κατανόθςθ, μθ 

επίκριςθ και ςφςταςθ.    

Δεοντολογικά ηθτιματα και 

περιοριςμοί. Σρόποι 

επανατροφοδότθςθσ του 

μακθτι από τθ ςχζςθ του 

διδάςκοντοσ με το γονζα. Σι 

χρθςιμοποιείται, τι μεταφζρεται 

και πωσ.  Δεοντολογικά 

ηθτιματα και περιοριςμοί.  

Προςομοιωτικι 

άςκθςθ. 

Ανατροφοδότθςθ- 

ςυηιτθςθ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

13  Ο διδάςκων προσ την 

κοινότητα 

Σεχνικζσ δράςεων και 
παρεμβάςεων ςτθν κοινότθτα 
για ηθτιματα βελτίωςθσ των 
ςχζςεων γονζα-παιδιοφ, 
παιδιοφ ςχολείου και για τισ 
ενδοςχολικζσ και εξωςχολικζσ 
ςχζςεισ των παιδιϊν. 

φντομθ ειςιγθςθ  με 

τθ χριςθ παρουςίαςθσ.  

Παραδείγματα 

παρουςιάςεων και 

υποδείξεισ.  Δομθμζνθ 

ςυηιτθςθ 
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