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Ενδοσχολικός Συντονιστής Τάξης/Γνωστικού Αντικειμένου 
 

Ορισμός 

Καθήκοντα 

 
 



Ορισμός έργου Ενδοσχολικού Συντονιστή Τάξης/Γνωστικού αντικειμένου 

Συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου και ενίσχυση της σχολικής μονάδας ως 

επαγγελματικής κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης: 

o Υποστήριξη Εκπαιδευτικών 

o Συνεπικουρία Διεύθυνσης 
 

 Υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης, σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με 

τον/ην Σύμβουλο Εκπαίδευσης παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης. 
 

 Λειτουργία συμπληρωματική και ενισχυτική προς τους υφιστάμενους θεσμούς 

υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τον σύλλογο 

διδασκόντων, τον/τη Διευθυντή/ντρια και τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή τις 

υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης. 



Καθήκοντα/αρμοδιότητες Ενδοσχολικού Συντονιστή I 

Σε συνεργασία με τον/τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης: 

o Υποστηρίζουν και συντονίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς ανά ομάδες τάξεων ή 

ανά ομάδες ειδικοτήτων 

o Σχεδιάζουν και οργανώνουν διδασκαλίες και δράσεις με σκοπό την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών  

 πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, τις οποίες 

παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ομάδας τάξεων/ειδικοτήτων (με τη συνεργασία και του 

Μέντορα) 

o Εισηγούνται καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας και προβαίνουν 

στην εφαρμογή και αξιολόγησή τους 



Καθήκοντα/αρμοδιότητες Ενδοσχολικού Συντονιστή II 

Σε συνεργασία με κάθε διδάσκοντα/ουσα παρακολουθούν και εποπτεύουν 

τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Προγράμματα Σπουδών και τα Ωρολόγια Προγράμματα 

 

Σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς ανά ομάδες τάξεων ή 

ειδικοτήτων παρακολουθούν και εποπτεύουν τον προγραμματισμό των 

διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών/τριών 



Καθήκοντα/αρμοδιότητες Ενδοσχολικού Συντονιστή III 

Οργανώνουν μία συνάντηση εργασίας με εκπαιδευτικούς το μήνα, ανά 

ομάδες τάξεων/ομάδες ειδικοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους 
 

Στην αρχή του διδακτικού έτους συντάσσουν προγραμματισμό δράσεων 

και ενεργειών και αντίστοιχα ετήσια έκθεση στη λήξη του διδακτικού έτους 

η οποία υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου 
 

Τα καθήκοντα του Ενδοσχολικού Συντονιστή ασκούνται εκτός διδακτικού 

ωραρίου, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου και δεν απαλλάσσεται από 

εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες 



Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας 
 

Ορισμός 

Καθήκοντα 

 
 



Ορισμός έργου Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα 

O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει 

κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο 

ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε (5) 

έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει 

του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.  

o Συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του 

εκπαιδευόμενου, γίνεται ο ίδιος πρότυπο προς μίμηση, κατευθύνει, 

πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, δίδει ερεθίσματα, 

προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του.  

o Σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης 



Καθήκοντα/αρμοδιότητες Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα I 

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας εντοπίζει τις εκπαιδευτικές 

και παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και 

διοργανώνει μαζί τους προγράμματα, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των 

διαπιστωθεισών αναγκών τους και στόχο την ενδυνάμωση της 

αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους. 
 

Συγκεκριμένα ως προς το νέο συνάδελφο ο Μέντορας: 

o Συμβάλλει στην ενσωμάτωσή του στο σχολικό πλαίσιο 

o Πληροφορεί-καθοδηγεί ως προς το διδακτικό έργο του 

o Προσφέρει υποστήριξη και εποικοδομητική ανατροφοδότηση 

o Κατευθύνει προς την επίλυση πάσης φύσεως θεμάτων που, τυχόν, ανακύψουν 

κατά τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία 



Καθήκοντα/αρμοδιότητες Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα II 

Οργανώνει σε συνεργασία τόσο με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής 

Ευθύνης, όσο και με τον εκπαιδευτικό την πραγματοποίηση τριών 

διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, οι οποίες θα λαμβάνουν 

χώρα από τον:  

o μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό  

o καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό με παρατηρητή τον μέντορα και  

o από κοινού 

 Καθοδηγεί τον νέο συνάδελφό του για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας 

με μαθητές/ριες και γονείς/κηδεμόνες 



Καθήκοντα/αρμοδιότητες Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα III 

Στο τέλος του διδακτικού έτους ο 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 στον/στη Διευθυντή/ντρια ή στον/στην 

Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας 

 

Ο 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. 



Προτάσεις για έργο Ενδοσχολικού Συντονιστή & Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα 

Διδακτικός σχεδιασμός  

Αρχική αξιολόγηση 
μαθητή και πλαισίου 

Προσδιορισμός 
προσδοκώμενων 

μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Καθορισμός 
τεκμηρίων μάθησης 

Σχεδιασμός 
μαθησιακών 
εμπειριών & 
διδασκαλίας 

Αποτίμηση 
διδασκαλίας 

Ανατροφοδότηση … 



Προτάσεις για έργο Ενδοσχολικού Συντονιστή & Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα 

Διδακτικές πρακτικές για μάθημα ή ενότητα  

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία (ενδεικτικά στρατηγικές) 

o Σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες-δυνατότητες-ενδιαφέροντα μαθητή 

o Δυνατότητα επιλογής 

o Διαβαθμισμένες δραστηριότητες 

o Προσομοίωση 

o Παιχνίδι ρόλων 

o Γραφικοί οργανωτές 

o Επίλυση προβλήματος 

o Σχέδια εργασίας (αξιοποίηση ευέλικτης ομαδοποίησης, συνεργατική των ειδικών) 

o Κέντρα μάθησης - Σταθμοί εργασίας 

o Σκέψου-συνεργάσου-μοιράσου 

o Αξιοποίηση ποικίλων μέσων και υλικών (χειραπτικά, έντυπα, ψηφιακά) 



Προτάσεις για έργο Ενδοσχολικού Συντονιστή & Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα 

Ανάπτυξη προγραμμάτων - δράσεων  

Αξιοποίηση: 

o Σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, 

Πολιτιστικά Θέματα) 

o Διαχείριση σχολικής τάξης (Σύστημα προώθησης θετικής συμπεριφοράς 

ΠΡΟ.ΘΕ.ΣΥ. (SWPBS)  

o Ασφάλεια στο διαδίκτυο  

o e-twining  

o Erasmus  

Συνδυαστικά με τα παραπάνω: 

o Εργαστήρια δεξιοτήτων (εφαρμογή βιωματικών διδακτικών προσεγγίσεων 

προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων) 

o Εσωτερική αξιολόγηση (προγραμματισμός - σχέδια δράσης) 



Προτάσεις για έργο Ενδοσχολικού Συντονιστή & Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα 

Αξιοποίηση εκπαιδευτικών πόρων 

Για την επιτυχία της διδασκαλίας είναι πολύ χρήσιμο να συμβουλευόμαστε 
διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς πόρους, όπως:  

 
o ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/  

o Πλατφόρμα «Αίσωπος» - Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια. http://aesop.iep.edu.gr/  

o Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html  

o Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια. http://proteas.greek-language.gr/  

o Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού. http://www.ekedisy.gr/  

o Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el  

o Εθνική Πινακοθήκη. http://www.nationalgallery.gr/site/content.php.  



Προτάσεις για έργο Ενδοσχολικού Συντονιστή & Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα 

Προγραμματισμός διδακτέας ύλης 

Οι προγραμματισμοί (ετήσιοι, 
τριμηνιαίοι, ωριαίοι κλπ) της 
διδασκαλίας της διδακτέας ύλης 
επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να 
κάνει πολύ καλή διαχείριση του 
διδακτικού χρόνου. Οι 
προγραμματισμοί είναι χρήσιμο να 
συμπεριλαμβάνουν επίσης εκτός από 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές 
σε κάθε τάξη και πρόσθετα στοιχεία, 
όπως τις ημερομηνίες των 
επαναληπτικών διαγωνισμάτων 
κλπ.  

Όπως αναφέρει η L. Walker «Αυτές 
είναι ανεκτίμητες πληροφορίες που 
δίνουν στη διδασκαλία σας ρυθμό και σας 
ενημερώνουν ότι έχετε ξεφύγει από 
τους χρονικούς περιορισμούς. Αν έχετε 
ένα αντίγραφο του αναλυτικού 
προγράμματος μπροστά σας, το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να 
κατανείμετε το χρόνο σας ανάλογα με 
τις βδομάδες του σχολικού έτους»  
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