


 Ενίσχυση των σχέσεων και της 
συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και 
στους εκπαιδευτικούς.  

 Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία 
των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή 
απόψεων και εμπειριών και στην 
αξιοποίηση της ομάδας ως μέσο και 
σκοπό για την ενίσχυση των δικτύων.  



 Να γνωριστούν σε ένα άνετο κλίμα 

 Να αναφερθούν στο ρόλο που οι ίδιοι 
διαδραματίζουν στο χώρο της εργασίας τους και 
να περιγράψουν προβλήματα που προκύπτουν  

 Να γνωρίσουν μεθόδους παρατήρησης της 
διεργασίας της ομάδας  

 Να μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν 
στη δικτύωση και να κατανοήσουν τα οφέλη και 
τις δυσκολίες που υπάρχουν στη λειτουργία των 
δικτύων  

 Να διερευνήσουν τις προοπτικές και τους τρόπους 
ανάπτυξης δικτύων  προτείνοντας τις δικές τους 
λύσεις και στρατηγικές 

 

 



 Να γνωριστούμε  

 Να ανταλλάξουμε εμπειρίες  

 Να αναστοχαστούμε 

 Να εκφράσουμε σκέψεις και 
συναισθήματα  

 Να αξιολογήσουμε την συνάντηση  

 



 Να συνεργαστούμε 

 Να μάθουμε ο ένας από τον άλλο 

 Να εντοπίσουμε ένα ή περισσότερα θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος με στόχο τη βαθύτερη 
διερεύνησή τους  

 Να παρατηρήσουμε τους εαυτούς μας, τους 
ρόλους, τα στερεότυπα/προκαταλήψεις, τις 
αξίες, τα μοντέλα εξουσίας, τις μεθόδους 
εργασίας και τους τρόπους επικοινωνίας των 
ομάδων, όπως αυτά θα εξελίσσονται 



 Η δικτύωση είναι μια διαδικασία που γεννιέται, 
αναπαράγεται και εξελίσσεται συνεχώς και 
περιλαμβάνει υπηρεσίες – δομές – ομάδες – 
άτομα που κατά τη διάρκεια της συνύπαρξής 
τους έρχονται σε επαφή, αναλαμβάνουν ρόλους, 
επικοινωνούν, συνεργάζονται, συντονίζονται και 
διασυνδέονται. Η δικτύωση στοχεύει στο να 
έχουν τα άτομα καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους 
και να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τα 
προβλήματά τους κατά τη διάρκεια της εργασίας 
ή της ζωής τους.  



 Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε, ότι η 
δικτύωση είναι η ουσία και η ποιότητα των 
σχέσεων που έχουν τα άτομα και οι ομάδες 
μεταξύ τους με στόχο την προώθηση της 
εξέλιξης / ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.  

 Είναι ένα μοντέλο σχέσης που διευκολύνει τη 
διεργασία, την εξέλιξη, την πρόοδο, την 
αλληλεπίδραση. 

 



 Επικοινωνία     

 Συνεργασία   

 Συντονισμός 

 Διασύνδεση 

 Το κάθε επίπεδο στηρίζεται στο 
προηγούμενο 



 Σε αυτό το επίπεδο οι ομάδες ή τα άτομα 
απλά μοιράζονται σκέψεις, ιδέες, 
συναισθήματα και πληροφορίες.  

 Μέσα  από αυτήν τη διαδικασία 
επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση των 
προοπτικών που αναπτύσσονται στο νέο 
μοντέλο σχέσης.  

 Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με σεβασμό, 
αυθεντικότητα, κατανόηση.  



 Επικοινωνώ σημαίνει ότι μαθαίνω να ακούω αυτό 
που ο άλλος θέλει να μου πει, σημαίνει να 
μπαίνω στη θέση του, να βλέπω με τα μάτια του 
να ακούω με τα αυτιά του, χωρίς να ταυτίζομαι 
μαζί του.  

 Όσο κι αν προσπαθήσει κανείς να μην 
επικοινωνήσει, δεν θα τα καταφέρει. Η δράση ή η 
αδράνεια, οι λέξεις ή η σιωπή όλα μεταφέρουν 
μηνύματα- επηρεάζουν τους άλλους και εκείνοι 
δεν είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν, άρα κι 
αυτοί με τη σειρά τους επικοινωνούν (Paul Watzlawick, 

1962). 

 



 Η συνεργασία συμβαίνει, όταν δύο άτομα ή 
ομάδες συμφωνούν να βοηθούν και να 
υποστηρίζουν η μια την άλλη.  

 Μέσα από την ανταλλαγή και το μοίρασμα 
μπορούν να εξελιχθούν και να γίνουν πιο 
αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουν.  

 Κάτι τέτοιο, βέβαια, μπορεί να δημιουργήσει 
άγχος μπροστά στο καινούργιο και το 
άγνωστο.  



 Για να αντέξουν τα άτομα και οι ομάδες 
αυτό το άγχος απαραίτητες είναι οι 
δεξιότητες της προσαρμοστικότητας, της 
ευελιξίας, της ανοχής της αβεβαιότητας, του 
θάρρους, της πρωτοτυπίας και της 
καινοτομίας.  

 Ο δημιουργικός νους είναι από τη φύση του 
ατίθασος, τολμηρός και υπεύθυνος για τις 
πράξεις του.  

 



 Επιδιώκεται, όταν δύο ή περισσότερα άτομα ή 
ομάδες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 
αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες των 
ανθρώπων που απευθύνονται σε αυτούς. 

 Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται όλες οι 
πιθανές προοπτικές και δυνατότητες και των 
ατόμων και των ομάδων και αυτό τους κάνει 
δημιουργικότερους, παραγωγικότερους και 
πιο χαρούμενους σε αυτό που κάνουν. 

 



 Είναι το υψηλότερο επίπεδο της 
δικτύωσης.  

 Εμφανίζεται, όταν δύο ή περισσότερες 
ομάδες ή άτομα συνεργάζονται για την 
επίτευξη μιας νέας / πρωτότυπης 
δραστηριότητας.  



 Οι ομάδες ή τα άτομα μπορούν να 
εμπλακούν σε ένα ή περισσότερα από τα 
επίπεδα της δικτύωσης την ίδια χρονική 
περίοδο και με διαφορετικούς 
ανθρώπους.  

 Για να μπορέσουν όμως να 
συνεργαστούν, πρέπει πρώτα να 
επικοινωνήσουν, για να μπορέσουν να 
συντονιστούν, πρέπει πρώτα να 
συνεργαστούν κ.ο.κ. 


