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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του 

πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο 

τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά 

την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί 

μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της 

ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 

και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

μέλος 

Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος 

Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη 

Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα 

ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70,  αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, 

τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα 

ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

 

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (2007-2013)   

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 

295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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5.5. 

 

 

Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής 

 

 

«Σχέσεις Σχολείου – Γονέων» 

 

 

 

 

Σχέδιο δράσης 
   

 

 

«Συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή» 
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Τασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ 

  

Στοιηθή Μολάδα: Πρόησπο Πεηρακαηηθό Γσκλάζηο Αγίωλ Αλαργύρωλ, Γ΄ 

Αζήλας  

Δηεύζσλζε: Αγ.   Αλαργύρωλ  θαη  Νηθοιάοσ Πιαζηήρα, Άγηοη Αλάργσροη 

Τειέθωλο: 210-2691920                   

email: mail@gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr 

Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο 2011-12: 13    

 

 

Τίηιος Στεδίοσ Δράζες:  «Σσκκεηοτή ηωλ γολέωλ ζηε ζτοιηθή δωή» 

Δηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ Στεδίοσ Δράζες:  27 εβδοκάδες 

 

 

Σθοπός ηοσ Στεδίοσ Δράζες 

Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε βειηίσζε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε ζηόρν ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ». 

Αθεηεξία γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο απνηέιεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ «ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, όπσο: ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο 

δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη γνλέσλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο καζεηέο είλαη 

ειιηπήο, ε εκπηζηνζύλε κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ ακθηζβεηείηαη. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα, απνθαζίζηεθε ε δηακόξθσζε ελόο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ ζα 

θαηεπζύλεη θαη ζα δηεπθνιύλεη ηελ εκπινθή θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε 

ζρνιηθή δσή θαη δξαζηεξηόηεηεο».  

 

Κύρηα Αποηειέζκαηα  

 Βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη ησλ 

γνλέσλ ζε ζέκαηα όπσο: επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ, νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζεκαηηθώλ δξάζεσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο αιιεινθαηαλόεζεο κεηαμύ δηδαζθόλησλ θαη γνλέσλ. 

 Σπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο γνλέσλ θαη θαζεγεηώλ ζε θαη΄ ηδίαλ ζπλαληήζεηο γηα ηελ 

από θνηλνύ 
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Παροσζηάδοληαη:  

- Απόζπαζκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Απηναμηνιόγεζεο α’ έηνπο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν 

πεξηέρεη:  

 

α. ηηο πξνηεξαηόηεηεο γηα δξάζε, όπσο πξνέθπςαλ από ηε Σπζηεκαηηθή Γηεξεύλεζε ηνπ 

δείθηε 3.3.: Σρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ – γνλέσλ, ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε δηακόξθσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Σρεδίνπ Γξάζεο, 

β. ηελ Ιεξάξρεζε ησλ Πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη  

γ. ην Σρέδην Γξάζεο πνπ δηακόξθσζε ην ζρνιείν κε βάζε ηηο παξαπάλσ πξνηεξαηόηεηεο. 

 

- Απόζπαζκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Απηναμηνιόγεζεο β’ έηνπο, ε νπνία πεξηέρεη ηα 

εξσηεκαηνιόγηα γνλέσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 
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Πρόησπο Πεηρακαηηθό Γσκλάζηο Αγίωλ Αλαργύρωλ 

 

Απόςπαςμα από την Ετόςια Έκθεςη Αυτοαξιoλόγηςησ Πειραματικού Γυμναςύου  

Αγύων Αναργύρων ςχ. ϋτουσ 2010-2011 

 

Δ.Προτεραιότητεσ για δρϊςη (όπωσ προϋκυψαν από τη Συςτηματικό Διερεύνηςη του 

δεύκτη: Σχϋςεισ μεταξύ ςχολεύου – γονϋων. 

 Από τα αποτελϋςματα τησ διερεύνηςησ προκύπτει ότι επιβεβαιώνεται η 

αμοιβαύα εμπιςτοςύνη και ςυνεργαςύα μεταξύ γονϋων/κηδεμόνων και ςχολεύου. 

Υπϊρχουν όμωσ περιθώρια βελτύωςησ των ςχϋςεων με κοινό και πρωταρχικό ςτόχο το 

καλό των μαθητών. Χρειϊζεται πϊνω απ' όλα να μειωθούν οι αμοιβαύεσ προκαταλόψεισ 

μεταξύ γονϋων και εκπαιδευτικών. 

 Οι προτεραιότητεσ για δρϊςη λοιπόν  θα πρϋπει να ςτηρύζονται κατϊ βϊςη ςτη 
ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και ςτο ςχολεύο. 

1) Η καθιϋρωςη γόνιμου και επύ τησ ουςύασ διαλόγου εύναι ιδιαύτερα αποτελεςματικό 
γιατύ και οι γονεύσ γνωρύζουν καλύτερα το ςχολεύο και οι εκπαιδευτικού γνωρύζουν την 
οικογϋνεια των μαθητών. Στο πλαύςιο αυτό μπορούν να αυξηθούν και να εύναι πιο 
οργανωμϋνεσ οι ςυναντόςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ και  να ϋχουν 
οριςμϋνουσ ςτόχουσ και πολλϋσ προςεγγύςεισ όπωσ: 

 Να βελτιωθεύ το επικοινωνιακό πλαύςιο και από πλευρϊσ γονϋων και από 
πλευρϊσ ςυλλόγου διδαςκόντων, ώςτε να μην υπϊρχουν παρεξηγόςεισ και 
εντϊςεισ εισ βϊροσ μϊλιςτα των παιδιών 

  Να πληροφορούνται οι γονεύσ από τουσ εκπαιδευτικούσ τουσ ςτόχουσ τησ 
εκπαιδευτικόσ μονϊδασ και τισ μεθόδουσ υλοπούηςόσ τουσ.  

  Να ϋρχονται ςε επαφό οι γονεύσ με τουσ εκπαιδευτικούσ και να ςυζητούν για τα 
κοινϊ  θϋματα που αφορούν τα παιδιϊ τουσ π.χ. ςχολικϋσ εργαςύεσ. 

  Να αναζητούνται λύςεισ για διϊφορα ςχολικϊ και προςωπικϊ προβλόματα που 
αντιμετωπύζουν τα παιδιϊ. 

 Να ςτηρύζονται γονεύσ που χρειϊζονται ςτόριξη για την αντιμετώπιςη των 
προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν με τα παιδιϊ τουσ ςτο ςπύτι. 

2) Να εύναι πιο ουςιαςτικό η εμπλοκό  των γονϋων ςε ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ π.χ. 
ςχολικό υγιεινό, πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ. Βϋβαια η ςυμμετοχό των γονϋων ςε ςχολικϋσ 
δραςτηριότητεσ δεν θα πρϋπει να εύναι ανταγωνιςτικό προσ το ςχολεύο, αλλϊ 
ςυμπληρωματικό. Θα πρϋπει να εύναι υποςτηρικτϋσ των παιδιών τουσ και υποςτηρικτϋσ 
ςτην αντιμετώπιςη λειτουργικών και οργανωτικών προβλημϊτων του ςχολεύου. Η 
λειτουργύα των ςχολικών βιβλιοθηκών, οι ςυνεταιριςμού, η ςυνδιοργϊνωςη 
εκδηλώςεων, η αγωγό υγεύασ, η αγωγό καταναλωτό, η αιςθητικό αγωγό, ο 
επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, η ευρωπαώκό διϊςταςη τησ εκπαύδευςησ, μπορούν 
επύςησ να εύναι κοινϋσ δρϊςεισ εκπαιδευτικών-γονϋων.  
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3) Με την προώπόθεςη του εξοπλιςμού του ςχολεύου με την απαραύτητη υλικοτεχνικό 
υποδομό και το ανθρώπινο δυναμικό, να εύναι εφικτό η πραγματοπούηςη τησ ϊμεςησ 
ψηφιακόσ επικοινωνύασ (ςε ςυνδυαςμό πϊντα με την τηλεφωνικό αλλϊ και με την 
προςωπικό ςυζότηςη με το ςύνολο των καθηγητών η/και του Διευθυντό).  

4) Να δρομολογηθεύ η δημιουργύα προςωπικόσ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ για κϊθε 
μαθητό, που θα εύναι προςιτό ςτουσ εκπαιδευτικούσ και θα ανατροφοδοτεύται από το 
γονϋα ό/και τουσ μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ του ςχολεύου. Στη ςυγκεκριμϋνη 
πρόταςη θα μπορούςε η ηλεκτρονικό πλατφόρμα να υπϊρχει και ςε μορφό εύχρηςτου 
εντύπου, πϊνω ςτο οπούο θα μπορούςαν να ςημειωθούν εύκολα και ςύντομα τα βαςικϊ 
ςημεύα τησ επύδοςησ και προόδου του κϊθε μαθητό/τριασ. 

5) Το ςχολεύο  να εγκαταλεύψει την πρακτικό τησ «εςωςτρϋφειασ» και να ανούξει μϋςω 
των γονϋων τισ πόρτεσ του ςτην τοπικό και ευρύτερη κοινωνύα. Στο πλαύςιο αυτό 
μπορεύ να οργανώνεται ημϋρα ανοικτού ςχολεύου, όπου θα υπϊρχει η δυνατότητα 
παρακολούθηςησ μαθημϊτων και δραςτηριοτότων ςτο χώρο του ςχολεύου από τουσ 
γονεύσ. Οι γονεύσ εύναι οι φορεύσ και οι κοινωνικού δρώντεσ που θα δώςουν και θα 
πϊρουν από το ςχολεύο. Θα δώςουν εμπειρύα, υποςτόριξη, ώςτε να γύνει 
αποτελεςματικό η κοινωνικοπούηςη των μαθητών. 
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3. Έθζεζε Ιεράρτεζες Προηεραηοηήηωλ, Επηιογής θαη  

Δηακόρθωζες Στεδίωλ Δράζες 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 3.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

1. Ιερϊρχηςη των Προτεραιοτότων/ Επιλογό Σχεδύων Δρϊςησ 

 Η ομϊδα που δραςτηριοποιεύται κατϊ το Β΄ ςτϊδιο του προγρϊμματοσ 

Αυτοαξιολόγηςησ Εκπαιδευτικού Έργου “Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο” : Δ.Α.3,3 για τη 

διερεύνηςη του Τομϋα “Σχϋςεισ μεταξύ ςχολεύου-γονϋων”, ςυγκροτόθηκε με βϊςη την 

υπ' αρύθμ. 30/17-02-2011 Πρϊξη του Συλλόγου Καθηγητών του Πειραματικού 

Γυμναςύου Αγύων Αναργύρων και αποτελεύται από τη Μαριϊννα Δρόςου, καθηγότρια 

Τεχνολογύασ (ςυντονύςτρια), Βαςιλικό Παπανδρϋου, φιλόλογο (πρακτικογρϊφο) και 

Στϋλιο Μαρκαντωνϊκη, καθηγητό Γαλλικόσ Γλώςςασ.  

 Μετϊ την παρϊδοςη τησ τελικόσ Έκθεςησ Γενικόσ Εκτύμηςησ και Εικόνασ του 

ςχολεύου ςτισ 10/2/2011 ςτο Διευθυντό του ςχολεύου από την τριμελό Επιτροπό, όπωσ  

αυτό εύχε οριςτεύ από την ολομϋλεια του Συλλόγου Καθηγητών, ςυνεδρύαςε η ομϊδα 

ςτισ 25/2/2011 με βαςικό θϋμα την ενημϋρωςη, ανταλλαγό απόψεων και ςυντονιςμό 

των ενεργειών για την εκπόνηςη  ςχεδύου Δρϊςησ. Στη ςυνεδρύαςη αυτό όταν παρών ο 

Διευθυντόσ ο οπούοσ επεςόμανε πωσ το ςχϋδιο δρϊςησ πρϋπει να ςτηρύζεται ςτην 

Έκθεςη Διερεύνηςησ που ϋχει υποβληθεύ από την προηγούμενη φϊςη του 

προγρϊμματοσ, ϋδωςε υποςτηρικτικό υλικό και όριςε χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ 

β΄ φϊςησ του προγρϊμματοσ μϋχρι τισ 31/5/2011. Ακολούθηςε ςυζότηςη για τον τρόπο 

λειτουργύασ των ομϊδων και εκφρϊςτηκαν απορύεσ ςχετικϋσ με τη δρϊςη. 

 Η επόμενη ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε την Τετϊρτη 9/3/2011. Τα μϋλη τησ 

ομϊδασ ςυζότηςαν για τισ διαπιςτώςεισ που περιϋχονται ςτην Έκθεςη Διερεύνηςησ και 

ςυμφώνηςαν να αξιοποιόςουν τισ προτϊςεισ. Ακολούθηςε ανταλλαγό απόψεων για τισ 

παραμϋτρουσ που θα πρϋπει να ληφθούν υπόψη κατϊ τη ςύνταξη και εκπόνηςη των 

Σχεδύων Δρϊςησ. Επύςησ αξιολογόθηκαν υποδεύγματα των ςχεδύων δρϊςησ, τα οπούα 

μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωςη των προτϊςεων τησ ομϊδασ. 

 Τα μϋλη τησ ομϊδασ ςυναντόθηκαν εκ νϋου την Τρύτη 11/04/2011 ςτο γραφεύο 

των καθηγητών του ςχολεύου. Συζητόθηκαν αναλυτικϊ οι τρόποι καθιϋρωςησ γόνιμου 

και ουςιαςτικού διαλόγου μεταξύ γονϋων και εκπαιδευτικών. Διατυπώθηκαν προτϊςεισ 

για την αύξηςη και την καλύτερη οργϊνωςη των ςυναντόςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ 
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ςχολικόσ χρονιϊσ δεδομϋνου ότι οι προτεραιότητεσ για δρϊςη   θα πρϋπει να 

ςτηρύζονται κατϊ βϊςη ςτη ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και ςτο ςχολεύο. 

 Μετϊ τισ διακοπϋσ του Πϊςχα η ομϊδα ςυναντόθηκε την Τρύτη 3/5/2011 με 

ϊξονα ςυζότηςησ την αποτελεςματικότερη επικοινωνύα των γονϋων με εκπροςώπουσ 

των μαθητικών κοινοτότων και την ουςιαςτικότερη εμπλοκό τουσ ςτη ςτόριξη 

πολιτιςτικών εκδηλώςεων, όπωσ π.χ. τα Προγρϊμματα Ανταλλαγόσ. 

 Τϋλοσ την Τρύτη 31/5/2011 παραδόθηκε ςτο Διευθυντό του ςχολεύου η τελικό 

ϋκθεςη για να παρουςιαςτεύ ςτο Σύλλογο των καθηγητών. 

 

2. Οργϊνωςη - Διαμόρφωςη Σχεδύων Δρϊςησ 

 Το χρονικό  διϊςτημα που   απαιτόθηκε  για   την  ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ 

όταν τρεισ   μόνεσ,   κατϊ  τη  διϊρκεια  του οπούου  πραγματοποιόθηκαν   τϋςςερισ   

ςυναντόςεισ διϊρκειασ   μιϊμιςησ   ώρασ  η καθεμιϊ. Η ομϊδα   εργαςύαστων   

εκπαιδευτικών   κατϊ    τη διϊρκεια  τησ   διαδικαςύασ    ςυζότηςε   με   μαθητϋσ,γονεύσ,  

καθώσ   και    με  τον  αρμόδιο  Σχολικό Σύμβουλο και ϊντληςε ςτοιχεύα καιπληροφορύεσ 

χρόςιμα για την τελικό διαμόρφωςη του Σχεδύου Δρϊςησ. Τα προβλόματα που 

παρουςιϊςτηκαν αφορούςαν ςτον προγραμματιςμό των ςυναντόςεων των μελών τησ 

ομϊδασ, δεδομϋνου ότι τα μϋλη ςυμμετεύχαν και ςε πολλϋσ ϊλλεσ δραςτηριότητεσ 

(πϋραν του διδακτικού ϋργου), όπωσ ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα ανταλλαγόσ, 

διοικητικό υποςτόριξη ςχολεύου, πρόγραμμα διαδραςτικών ςυςτημϊτων κ.τ.λ.) 
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Σχϋδιο Δρϊςησ 

 

Πεδύο: Κλύμα και ςχϋςεισ ςτο ςχολεύο 

Τομϋασ: Κλύμα και ςχϋςεισ ςτο ςχολεύο 

Δεύκτησ: Κλύμα και ςχϋςεισ μεταξύ ςχολεύου – γονϋων  

 

Τύτλοσ: Συμμετοχό των γονϋων ςτη ςχολικό ζωό 

 

Α. Αναγκαιότητα τησ υλοπούηςησ του ςχεδύου δρϊςησ 

 

1. Λόγοι που επιβϊλλουν την υλοπούηςη τησ δρϊςησ 

Από τα αποτελϋςματα τησ ςυςτηματικόσ διερεύνηςησ διαπιςτώθηκε ότι η επικοινωνύα 

και η ςυνεργαςύα μεταξύ του ςχολεύου και των γονϋων παρουςιϊζει προβλόματα, όπωσ: 

η ςυμμετοχό των γονϋων ςτισ δρϊςεισ του ςχολεύου εύναι περιοριςμϋνη, η αμφύδρομη 

επικοινωνύα μεταξύ εκπαιδευτικών και γονϋων για την ανταλλαγό πληροφοριών και 

την ενημϋρωςη για τουσ μαθητϋσ εύναι ελλιπόσ, η εμπιςτοςύνη μεταξύ εκπαιδευτικών 

και γονϋων αμφιςβητεύται. Με βϊςη τα παραπϊνω δεδομϋνα, αποφαςύςτηκε η 

διαμόρφωςη ενόσ πλαιςύου ςυνεργαςύασ που θα κατευθύνει και θα διευκολύνει την 

εμπλοκό και την ενεργό ςυμμετοχό των γονϋων ςτη ςχολικό ζωό και δραςτηριότητεσ.  

 

2. Αλληλεπύδραςη με ϊλλουσ δεύκτεσ 

Η υλοπούηςη του ςχεδύου ςυνδϋεται με παρϊγοντεσ που αφορούν ςτην οργϊνωςη και 

ςυντονιςμό τησ ςχολικόσ ζωόσ, τη βελτύωςη των ςχϋςεων μεταξύ ςχολεύου και γονϋων 

και την ανϊπτυξη υποςτηρικτικών και αντιςταθμιςτικών πρακτικών και παρεμβϊςεων 

προσ όφελοσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και του εκπαιδευτικού ϋργου ςτο ςχολεύο. 

 

3. Αναφορϋσ ςε καλϋσ πρακτικϋσ ό ςυμπληρωματικϋσ δρϊςεισ  

Αξιοποιούνται προηγούμενεσ δρϊςεισ του ςχολεύου, προςπϊθειεσ και δραςτηριότητεσ 

του ςυλλόγου γονϋων, που μπορούν να ςυμβϊλλουν θετικϊ ςτην υλοπούηςη του ΣΔ.  

 
Β. Σκοπόσ – ςτόχοι του ςχεδύου δρϊςησ 
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 Σκοπόσ του ςχεδύου δρϊςησ 
Ο βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδύου δρϊςησ εύναι η βελτύωςη και η ενδυνϊμωςη των 
ςχϋςεων μεταξύ ςχολεύου και γονϋων με ςτόχο την ενεργό ςυμμετοχό των γονϋων ςτισ 
δραςτηριότητεσ του ςχολεύου.  

 

Γ. Κριτόρια Επιτυχύασ τησ Δρϊςησ 

 

1.  Αποδοχό και εφαρμογό του πλαιςύου αμφύδρομησ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ 
από εκπαιδευτικούσ και γονεύσ 

2.  Αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ του ςυλλόγου γονϋων και κηδεμόνων ςε δρϊςεισ του 
ςχολεύου  

3. Βελτύωςη του βαθμού εμπιςτοςύνησ των γονϋων προσ το ςχολεύο 

 

Δ. Μεθοδολογύα υλοπούηςησ του ςχεδύου δρϊςησ 

 

1. Στρατηγικϋσ εφαρμογόσ του ςχεδύου δρϊςησ 

 

1.1. Ενημϋρωςη γονϋων για θϋματα τησ ςχολικόσ ζωόσ και τη ςυνεργαςύα  
με το ςχολεύο 
Οργϊνωςη ενημερωτικών ςυναντόςεων των γονϋων από ομϊδα εκπαιδευτικών και τον 
Διευθυντό ςχετικϊ με την  οργϊνωςη  τησ   ςχολικόσ   ζωόσ, τισ  απαιτόςεισ  του  
ςχολικού    προγρϊμματοσ,  τισ υποχρεώςεισ  των  μαθητών, τισ   ςυνεργαςύεσ  με   τουσ  
εκπαιδευτικούσ  κτλ. 
 

1.2. Σχεδιαςμόσ και διαμόρφωςη πλαιςύου επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ 
ςχολεύου και γονϋων 
α) Οργϊνωςη  μιασ  τακτικόσ  εβδομαδιαύασ  ςυνϊντηςησ  των  γονϋων με τουσ καθηγητϋσ του  

ςχολεύου  ςε  ςυγκεκριμϋνη  μϋρα  και  ώρα.  Επύςησ  ομϊδα  καθηγητών αναλαμβϊνει να αναρτϊ 

ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου τισ δραςτηριότητεσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ (π.χ. Πολιτιςτικϊ 

προγρϊμματα, εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ, εκδηλώςεισ ςχολεύου), το πρόγραμμα των 

ςυναντόςεων με τουσ γονεύσ κ.τ.λ. 

β) Οργϊνωςη ςυναντόςεων, ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ, του ό των ενδιαφερόμενων γονϋων με 

ϋναν ό περιςςότερουσ καθηγητϋσ για την κοινό αντιμετώπιςη ςυγκεκριμϋνων προβλημϊτων. 

γ) Οργϊνωςη επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ με ϊλλουσ φορεύσ (π.χ. Συμβουλευτικό, Σταθμόσ 

Νϋων) για την αντιμετώπιςη ιδιαύτερων ατομικών περιπτώςεων. 

δ) Σύγκληςη  του Σχολικού Συμβουλύου ανϊ τρύμηνο. 
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1.3. Ενεργοπούηςη του ςυλλόγου γονϋων ςε δρϊςεισ τησ μαθητικόσ κοινότητασ 
α) Διανομό του κανονιςμού λειτουργύασ των μαθητικών κοινοτότων ςτουσ γονεύσ. 
β) Συνϊντηςη του 15μελούσ και των 5μελών Επιτροπών  των μαθητών αμϋςωσ μετϊ την εκλογό 

τουσ με εκπροςώπουσ του Συλλόγου Γονϋων και κηδεμόνων, με πρωτοβουλύα του Διευθυντό  ό 

ομϊδασ καθηγητών, με ςκοπό την ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ τουσ και του ςχεδιαςμού 

κοινών δρϊςεων. 

2. Οργανωτικϋσ δομϋσ  

Την κύρια ευθύνη για την πραγματοπούηςη τησ δρϊςησ ϋχει ο Σύλλογοσ διδαςκόντων. 

Ουςιαςτικό ρόλο διαδραματύζει ο Σύλλογοσ Γονϋων. Τον ςυντονιςμό των επιμϋρουσ 

διαδικαςιών ϋχουν η διεύθυνςη και οι ςυντονιςτϋσ των ομϊδων εργαςύασ Για κϊθε  επιμϋρουσ 

δρϊςη ορύζονται ομϊδεσ εργαςύασ ςτισ οπούεσ, ανϊλογα με το περιεχόμενο τησ δρϊςησ, μετϋχουν 

εκπαιδευτικού, εκπρόςωποι του ςυλλόγου γονϋων και εκπρόςωποι των  μαθητών.  

  

 3. Παρεμβϊςεισ ςε επύπεδο ςχολεύου ό ςχολικόσ τϊξησ 

 Δεν προβλϋπονται ιδιαύτερεσ παρεμβϊςεισ ςε επύπεδο ςχολεύου. Οι κύριεσ 
δρϊςεισ εντϊςςονται  ςτο εργαςιακό ωρϊριο και τισ διαθϋςιμεσ ώρεσ των 
εκπαιδευτικών. Η ςυνεργαςύα και η υποςτόριξη δρϊςεων τησ μαθητικόσ κοινότητασ 
εξαρτϊται από το εύδοσ και το αντικεύμενο των δρϊςεων.  

 

Ε. Πόροι – Μϋςα του ςχεδύου δρϊςησ 

1. Ανθρώπινο δυναμικό 

-  Οι εκπαιδευτικού τησ ςχολικόσ μονϊδασ,  

-  Ο Σύλλογοσ γονϋων,  

-  Η μαθητικό κοινότητα 

2. Χρόνοσ  

Σε ενδοςχολικό  επύπεδο  θα    απαιτηθεύ   πρόςθετοσ   χρόνοσ   για   τισ    ενημερωτικϋσ  

ςυναντόςεισ εκπαιδευτικών  και  γονϋων. Οι κύριεσ δρϊςεισ εντϊςςονται  ςτο  εργαςιακό  

ωρϊριο και τισ διαθϋςιμεσ ώρεσ των εκπαιδευτικών. 

3. Υλικοτεχνικό υποδομό  

-  Ιςτοςελύδα του ςχολεύου, υπολογιςτόσ, φωτοτυπικό μηχϊνημα, εκτυπωτόσ. 

-  Αναλώςιμα υλικϊ. 

-  Αύθουςα ςυναντόςεων. 

4. Οικονομικού πόροι 
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Δεν απαιτούνται πρόςθετοι οικονομικού πόροι.  

5. Εργαλεύα παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ 

Ημερολόγια καταγραφόσ δραςτηριοτότων.  
Δελτύα ενημϋρωςησ ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ. 
Ερωτηματολόγια γονϋων και εκπαιδευτικών ςτο τϋλοσ του 2ου τριμόνου. 
 

6. Πηγϋσ  

Πρακτικϊ ςχολεύου. 
Πρακτικϊ ςυλλόγου γονϋων. 
Δρϊςεισ μαθητικόσ κοινότητασ. 
Καλϋσ πρακτικϋσ και προγρϊμματα που αναπτύχθηκαν ςε ϊλλα ςχολεύα, από ιςτοςελύδεσ, 

ϋρευνεσ, ανακοινώςεισ κλπ. 

 

ΣΤ. Χρονοδιϊγραμμα Υλοπούηςησ 

Διαδικαςύεσ υλοπούηςησ  Δρϊςεισ / ενϋργειεσ 
1ο τρύμ. 
Σεπ-Νοεμ 

2ο τρύμ. 
Δεκ-Φεβ 

3ο τρύμ. 
Μαρ-Μαι 

Ενημϋρωςη του ςυλλόγου γονϋων για θϋματα 
τησ ςχολικόσ ζωόσ  και τη ςυνεργαςύα με το 
ςχολεύο. 

   

Διαμόρφωςη πλαιςύου επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ 

   

Ανϊπτυξη δρϊςεων επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ του ςχολεύου  με τουσ γονεύσ  

   

Συμμετοχό του ςυλλόγου γονϋων ςε δρϊςεισ 
τησ μαθητικόσ κοινότητασ 

   

Παρακολούθηςη- Ανατροφοδότηςη τησ δρϊςησ    

Αξιολόγηςη τησ δρϊςησ 
 

   

 
 

 Ζ. Διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ τησ πορεύασ υλοπούηςησ και 
αξιολόγηςησ  του ςχεδύου δρϊςησ 

 

Ζ1. Παρακολούθηςη – Ανατροφοδότηςη Ενεργειών 

1.  Ενημϋρωςη του ςυλλόγου γονϋων για θϋματα τησ ςχολικόσ ζωόσ και τη ςυνεργαςύα 
με το ςχολεύο. 

    Η δρϊςη παρακολουθεύται με καταγραφϋσ των ςυναντόςεων ςτο ημερολόγιο του 
ςχολεύου, ςτο ημερολόγιο των υπεύθυνων καθηγητών και με ερωτηματολόγια ςτουσ 
γονεύσ.  
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2. Σχεδιαςμόσ και διαμόρφωςη πλαιςύου ενημϋρωςησ, αμφύδρομησ επικοινωνύασ και 
ςυνεργαςύασ μεταξύ ςχολεύου και γονϋων. 

 Η δρϊςη παρακολουθεύται με καταγραφϋσ των ςυναντόςεων των ομϊδων εργαςύασ 
ςτο ημερολόγιο του ςχολεύου. 

3.  Ανϊπτυξη δρϊςεων επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ του ςχολεύου με τουσ γονεύσ.  
 Η εξϋλιξη των δρϊςεων παρακολουθεύται με ςχετικό καταγραφό ςτο ημερολόγιο του 

ςχολεύου, ςτο ημερολόγιο των υπεύθυνων καθηγητών και με ερωτηματολόγια ςτουσ 
γονεύσ. Επιςημαύνονται προβλόματα και αναθεωρόςεισ που θεωρούνται αναγκαύεσ 
(πχ. μικρό ςυμμετοχό γονϋων ςτισ ςυναντόςεισ ). 

 
 
Ζ2. Αξιολόγηςη του Σχεδύου Δρϊςησ  
 
Στόχοσ 1: Διαμόρφωςη ενόσ ςταθερού πλαιςύου ϊτυπων και τυπικών μορφών 
ςυνεργαςύασ μεταξύ ςχολεύου και γονϋων. 
Προςϋγγιςη ςτα κριτόρια επιτυχύασ  
Η επιτυχύα του ςυγκεκριμϋνου ςτόχου προςεγγύζεται με την αποδοχό και την εφαρμογό 
του πλαιςύου αμφύδρομησ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ από εκπαιδευτικούσ και 
γονεύσ. Αξιοποιούνται ςτοιχεύα από τα ημερολόγια που τηρούν οι εκπαιδευτικού και 
αφορούν ςτον αριθμό των ςυναντόςεων που πραγματοποιόθηκαν, την ανϊρτηςη ςτη 
ιςτοςελύδα του ςχολεύου των δραςτηριοτότων τησ ςχολικόσ μονϊδασ, την ενημϋρωςη 
του ςχολεύου από τουσ γονεύσ κ.τ.λ. 

 
Στόχοσ 2: Ενεργοπούηςη του ςυλλόγου γονϋων ςτισ δραςτηριότητεσ του ςχολεύου.  
Προςϋγγιςη ςτα κριτόρια επιτυχύασ  
Η επιτυχύα του ςτόχου διαπιςτώνεται από την αύξηςη τησ ενεργού ςυμμετοχόσ του 
ςυλλόγου γονϋων και κηδεμόνων ςε δρϊςεισ του ςχολεύου. Αξιοποιούνται ςτοιχεύα από 
τα ημερολόγια του ςχολεύου και του ςυλλόγου γονϋων. 
Στόχοσ 3: Βελτύωςη του βαθμού εμπιςτοςύνησ των γονϋων προσ το ςχολεύο  
Προςϋγγιςη ςτα κριτόρια επιτυχύασ  
Η επιτυχύα του ςτόχου διαπιςτώνεται από ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και γονϋων 
ςχετικϊ με το βαθμό ικανοπούηςησ από την ποιότητα τησ επικοινωνύασ και των 
ςυνεργαςιών που αναπτύχθηκαν.   
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1ο Σχϋδιο Δρϊςησ  

 Ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ για το ςύςτημα αξιολόγηςησ, για τον τρόπο 

διδαςκαλύασ και το ςύνολο των ςχετικών δραςτηριοτότων  

 

Στόχοι 

1. Να ενημερωθούν οι γονεύσ και οι μαθητϋσ για τον τρόπο και τα κριτόρια 
αξιολόγηςησ ςτο Πειραματικό Γυμνϊςιο. 

2. Να κατανοόςουν γονεύσ και μαθητϋσ τη ςημαςύα τησ προφορικόσ και γραπτόσ 
ςυμμετοχόσ ςτισ δραςτηριότητεσ του κϊθε μαθόματοσ. 

3. Να ενημερωθούν οι γονεύσ και οι μαθητϋσ για το ςύνολο των δραςτηριοτότων που 
ςυμβϊλλουν ςτη διδακτικό πρϊξη και ςτην αξιολόγηςη των μαθητών. 

4. Να κατανοόςουν γονεύσ και μαθητϋσ την πολύπλευρη διαδικαςύα εξϋλιξησ τησ 
διδαςκαλύασ και τησ αξιολόγηςησ. 

 

Εφαρμογό τησ δρϊςησ 

 Η δρϊςη θα πραγματοποιηθεύ ςε δύο φϊςεισ. 

Πρώτη φάση 

 Μϋςα ςτον πρώτο μόνα λειτουργύασ του Σχολεύου θα ενημερωθούν μαθητϋσ και 

κηδεμόνεσ για το ςύςτημα αξιολόγηςησ.  

 Αρχικώσ θα διατεθεύ μύα ώρα κατϊ τη διϊρκεια του ωρολογύου προγρϊμματοσ 

για την ενημϋρωςη των μαθητών. Οι καθηγητϋσ του Σχολεύου θα ενημερώςουν τουσ 

μαθητϋσ και τισ μαθότριεσ του κϊθε τμόματοσ για θϋματα όπωσ οι μορφϋσ γραπτόσ 

εξϋταςησ (ολιγόλεπτο τεςτ, ωριαύα δοκιμαςύα, επαναληπτικό διαγώνιςμα), η ςύνταξη 

μιασ ατομικόσ ό ομαδικόσ εργαςύασ, η προφορικό εξϋταςη. 

 Η ύδια ενημϋρωςη θα επαναληφθεύ για τουσ γονεύσ εκτόσ διδακτικού ωραρύου. 
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Δεύτερη φάση 

 Σε απογευματινϋσ ώρεσ, για να εξαςφαλιςτεύ η ςυμμετοχό όςο το δυνατόν 

περιςςότερων γονϋων, θα οργανωθούν ςυναντόςεισ, μύα ςτο πρώτο τρύμηνο (γύρω ςτα 

μϋςα Οκτωβρύου) και ϊλλη μύα ςτο δεύτερο, αν κριθεύ απαραύτητη. Οι ςυναντόςεισ θα 

πραγματοποιηθούν ςε επύπεδο τμόματοσ, με τη ςυμμετοχό του υπεύθυνου καθηγητό 

και των υπόλοιπων διδαςκόντων ςτο τμόμα. Στισ ςυναντόςεισ θα παρουςιαςτούν από 

κϊθε διδϊςκοντα ξεχωριςτϊ βαςικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη διδαςκαλύα, την 

αξιολόγηςη, τισ απαιτόςεισ του  μαθόματοσ, θα ενημερωθούν οι γονεύσ για ευρύτερεσ 

δραςτηριότητεσ του τμόματοσ (π.χ. εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ, ςυμμετοχό ςε 

προγρϊμματα) και θα ςχεδιαςτούν νϋεσ, θα επιλυθούν τυχόν απορύεσ των γονιών.  

 Η ςυμμετοχό των καθηγητών ςε αυτϋσ τισ ςυναντόςεισ θα γύνεται ςε 

προαιρετικό βϊςη. 

 Αναγκαύα μϋςα και ανθρώπινο δυναμικό για την εφαρμογό τησ δρϊςησ 

Πρώτη φάση 

 Ιδανικό θα όταν να ςυμμετϋχουν ϋνασ διδϊςκοντασ που θα αναλϊβει τη γενικό 

ενημϋρωςη και ϋνασ «εκπρόςωποσ» από κϊθε δϋςμη μαθημϊτων για να παρουςιϊςει 

και ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα (φιλολογικϊ μαθόματα, φυςικϋσ επιςτόμεσ, αιςθητικό 

αγωγό κλπ). 

 Φωτοτυπύεσ, προβολϋασ. 

Δεύτερη φάση 

 Ιδανικό θα όταν να ςυμμετϋχουν ο υπεύθυνοσ καθηγητόσ του τμόματοσ, αλλϊ 

και όλοι οι υπόλοιποι διδϊςκοντεσ ςτο τμόμα.  

 Φωτοτυπύεσ, προτζϋκτορασ 

 

Άγιοι Ανϊργυροι, 8 Ιουνύου 2011 

Ο Διευθυντόσ  

του Πειραματικού Γυμναςύου Αγύων Αναργύρων 

Κωνςταντύνοσ Μπϊλασ (ΠΕ02) 
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Πρόησπο Πεηρακαηηθό Γσκλάζηο Αγίωλ Αλαργύρωλ 

(Απόσπασμα από την Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του σχολείου) 

 

Β.2. Αντίκτυποσ / βιωςιμότητα του χεδίου Δράςησ  

Παρατηρήςεισ / ςχόλια/ επιςημάνςεισ: 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΜΕ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του προςωπικοφ διεξιχκθ 

ζρευνα με ςτόχο τθν αποτίμθςθ τθσ ςχζςθσ γονζων και ςχολείου. Για αυτό το λόγο εκπονικθκε 

ερωτθματολόγιο, το οποίο κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά οι γονείσ των μακθτϊν και 

των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου. 

 Βαςικοί κεματικοί άξονεσ προσ διερεφνθςθ ιταν οι ακόλουκοι :α) θ ςυχνότθτα και τα 

αίτια επίςκεψθσ των γονζων ςτο ςχολείο, β) ο βακμόσ και θ ποιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με το 

εκπαιδευτικό προςωπικό και  το Διευκυντι και γ)πικανά προβλιματα που δυςχεραίνουν τθν 

επικοινωνία τουσ με τουσ προαναφερκζντεσ φορείσ. Παράλλθλα, ηθτικθκε από τουσ γονείσ να 

υποβάλουν τισ δικζσ τουσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με το ςχολείο και τουσ 

φορείσ του. Τζλοσ,  για τθν εξαγωγι πλθρζςτερων ςυμπεραςμάτων κρίκθκε ςκόπιμο, χωρίσ να 

παραβιαςτεί θ ανωνυμία των ςυμμετεχόντων, να δθλωκεί θ τάξθ ςτθν οποία φοιτοφν τα παιδιά 

τουσ.  

 Η ςυμμετοχι των γονιϊν ςτθν ζρευνα ιταν περιοριςμζνθ, κακϊσ μόνο το ¼ από αυτοφσ 

ςυμπλιρωςε το ερωτθματολόγιο. Στθν πλειοψθφία τουσ είναι γονείσ μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου,  

ενϊ το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ τουσ φκίνει, όςο ανεβαίνει θ τάξθ του μακθτι. Το γεγονόσ αυτό 

κα μποροφςε, ενδεχομζνωσ, να αποδοκεί  ςτθν κατανόθςθ των δομϊν και των λειτουργιϊν του 

ςχολείου από παλαιότερουσ και εμπειρότερουσ μακθτζσ και γονείσ. Από τισ απαντιςεισ, λοιπόν,  

των ερωτωμζνων γονζων προζκυψαν τα εξισ ςυμπεράςματα: 

α)  υχνότητα και αίτια επίςκεψησ των γονζων ςτο ςχολείο 

1. Η επικοινωνία  τουσ με το ςχολείο κυμαίνεται από περιςταςιακι ζωσ ςυχνι. 

2. Οι βαςικότεροι λόγοι επίςκεψισ τουσ ςτο ςχολείο αφοροφν τθν επίδοςθ και τθ ςυμπεριφορά 

των μακθτϊν. Σπανιότερα θ κινθτοποίθςι τουσ οφείλεται ςε κάποια ςχολικι εκδιλωςθ ι ςτθν 

ανάγκθ δικαιολόγθςθσ απουςιϊν. 

3. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ των γονζων κατά τθ ςυνάντθςι τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι θ 

άντλθςθ πλθροφοριϊν για τθ μακθςιακι πορεία των παιδιϊν τουσ, ενϊ υπάρχουν και γονείσ που 

ενθμερϊνουν τουσ διδάςκοντεσ για τισ μακθςιακζσ ιδιαιτερότθτεσ των παιδιϊν.    

β) Βαθμόσ και ποιότητα τησ ςυνεργαςίασ των γονζων με το εκπαιδευτικό προςωπικό και  το 
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Διευθυντή 

 1. Οι ερωτϊμενοι γονείσ χαρακτθρίηουν τθν επικοινωνία τουσ με το ςχολείο αμφίδρομθ. Στθν 

πλειοψθφία τουσ νιϊκουν ενθμερωμζνοι για τον κανονιςμό λειτουργίασ του ςχολείου, τισ 

υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των μακθτϊν. 

2. Επιπλζον, δθλϊνουν αρκετά ικανοποιθμζνοι με τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία τθσ 

Διεφκυνςθσ τόςο με τουσ ίδιουσ, μεμονωμζνα, όςο και με το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων. 

3. Εξίςου ικανοποιθμζνοι δθλϊνουν οι γονείσ και με τθν υποςτιριξθ που λαμβάνουν οι μακθτζσ 

με δυςκολίεσ ζνταξθσ, αλλά και με τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςε όλουσ τουσ μακθτζσ.  

 

γ) Πιθανά προβλήματα που δυςχεραίνουν την επικοινωνία των γονζων με τουσ 

προαναφερθζντεσ φορείσ. 

Οι ερωτϊμενοι γονείσ κεωροφν  βαςικι αιτία παρακϊλυςθσ τθσ επικοινωνίασ τουσ με το ςχολείο 

τισ επαγγελματικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (ωράριο, φφςθ εργαςίασ), ενϊ το ωράριο που δζχονται οι 

κακθγθτζσ τουσ γονείσ αποτελεί για αυτοφσ εμπόδιο ιςςονοσ ςθμαςίασ. 

 

 

 


