
Συνεργασία µε εκπαιδευτές 
για την ανάπτυξη σχολικών 
πολιτικών, σχεδίων και προ-
γραµµάτων σπουδών για 
τη διασφάλιση της ασφά-
λειας και της ποιότητας

Ρωτήστε και αναλύστε τις 
ανάγκες των µαθητών 

και των εκπαιδευτών, 
να είστε ενήµεροι για 

τη σωµατική και ψυ-
χική ευεξία

Ανάπτυξη σχεδίων, 
καθηµερινή οργάνωση της 
εργασίας και σύστηµα 
αξιολόγησης της ποιότητας της 
οργάνωσης της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, προώθηση 
εκπαιδευτικών 
καινοτοµιών

Προώθηση 
της φροντίδας 
και της συνεργατικής 
κουλτούρας που 
υποστηρίζει την 
ανάπτυξη της σωµατικής 
και ψυχικής ευεξίας

Διαδραµατίστε ενεργό ρόλο 
στη δηµιουργία ενός φιλικού 
περιβάλλοντος όπου τόσο οι 
ενήλικες µαθητές όσο και οι 
εκπαιδευτές αισθάνονται 
ευπρόσδεκτοι, συµµετέχοντες, 
συνδεδεµένοι και σεβαστοί

Δηµιουργία δεσµών µε 
τοπικές οργανώσεις, 
ΜΚΟ, δηµόσιες αρχές 
και άλλους 
ενδιαφερόµενους φορείς

Λειτουργεί ως δίαυλος επικοι-
νωνίας µεταξύ διοικητικού 

προσωπικού, ενηλίκων 
εκπαιδευοµένων, άλλων 

εκπαιδευτικών/εκπαι-
 δευτών

Φροντίστε την προσωπική 
ευεξία και την αυτο-ανάπτυξη, 

αποφύγετε την εξουθένωση

Ενθάρρυνση της 
αλληλεπίδρασης, συνεχής 

ανατροφοδότηση σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα των µαθητών, 

ατοµική προσέγγιση, 
κατάλληλη αξιολόγηση

Υποστήριξη των 
µαθησιακών 
διαδικασιών και 
της αυτοανάπτυξης 
ενηλίκων

Εφαρµογή 
διαφόρων 

τεχνικών που 
αφορούν 
µαθητές

Επαναξιολόγηση και 
προσαρµογή της µαθησιακής 

διαδικασίας ώστε να 
ανταποκρίνεται στις 

συνεχόµενες αλλαγές 
των αναγκών

Βελτίωση 
των κοινωνικών και 

συναισθηµατικών δεξιοτήτων 
          των µαθητών µε τη χρήση  

                 επιστηµονικών
                         γνώσεων

Να είστε σε θέση να 
ορίσετε στόχους, µε βάση 

την αυτογνωσία και την 
επιθυµία για αυτοανάπτυξη

Εκφράστε τη 
φωνή σας 
(ανησυχίες, 
ανάγκες, βρείτε 
τρόπους να 
ενισχύσετε την 
προσωπική 
ανθεκτικότητα, 
να αναλά-
βετε την 
ευθύνη)

Επικοινωνία µε 
άλλους µαθητές, 

υποστήριξη, 
αίσθηση 

σύνδεσης, αύξηση 
κοινωνικών και 
συναισθηµατικών 

δεξιοτήτων

Συµµετοχή στην 
οµαδική διεργασία 

και δραστηριότητες, 
αποδοχή και εκτίµηση 

των διαφορών των 
άλλων

Να είστε 
δραστήριοι 

στην οικοδόµηση 
µιας θετικής 

εκπαιδευτικής 
κουλτούρας

Αναγνωρίστε 
την αξία του 

ρόλου και της 
συµβολής του 

προσωπικού και 
των εκπαιδευτών

Σεβαστείτε 
και µάθετε να 
εκτιµάτε την 

ποικιλοµορφία 
της µαθησιακής 

κοινότητας

Συµπεριληπτικό
περιβάλλον
εκπαίδευσης
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Παροχή κινήτρων
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Συµµετοχή στην επαγγελµατική 
µάθηση για την ανάπτυξη ικανο-
τήτων για την ενίσχυση των 

κοινωνικών, συναισθηµατικών και 
µαθησιακών αποτελεσµάτων και 

τη δέσµευση σε αυτά

Ενίσχυση των µαθητών στον καθορισµό 
µεµονωµένων µαθησιακών στόχων 

    και την σύνδεση τους µε το
           πρόγραµµα σπουδών


