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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 στις Εκθέσεις «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών Ποιότητας» που συνέταξαν 
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(«Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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Γ1. 

 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΣΡΩΝ 

 

«Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών» 

«Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων» 
 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

 

Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνεται η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων 

Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 

από το 1o Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Πατρών. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν 

τη διερεύνηση των δεικτών «Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών» και  «Σχέσεις 

μεταξύ σχολείου-γονέων». 
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1ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΓΔΜΔΝΙΚΩΝ 

 

 
Έθζεζε 

 

πζηεκαηηθήο Γηεξεύλεζεο Δπηιεγκέλσλ Σνκέσλ  

ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

 

 

Α. Σνκέαο/Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: ρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώ 

 

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

 

Ζ ζρνιηθή κνλάδα θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2010-2011 αθνινχζεζε, γηα ηε 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε: ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ηηο 

παξαθάησ δηαδηθαζίεο. Με νκφθσλε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

ζπληάρηεθαλ δχν πξάμεηο  κε αξηζκνχο [8] θαη [9] αληίζηνηρα. Όπνπ, ζηελ πξάμε κε 

αξηζκφ [8]  νξίζηεθε κηα νκάδα κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηεζζάξσλ δηδαζθφλησλ ηνπ 

ζρνιείνπ. Οξίζηεθε ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο, ε πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ Πελειφπε 

Ξπιηά, γξακκαηέαο ε Φξάγθνπ Φξηζηίλα. Οη: Γνχξνπ Καιιηφπε θαη ε Παιενγηάλλε 

Αιεμάλδξα απνηεινχλ κέιε ηεο νκάδαο. Σηελ πξάμε κε αξηζκφ [9],έγηλε αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο θαη απνθαζίζηεθαλ νη δξάζεηο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ[2] 

ζπλαληήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα πξαθηηθά ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ παξνπζία ηεο 

ζρνιηθήο ζπκβνχινπ θ. Εαραξνχια Βνηλέζθνπ θαη ηνπ ζπλεξγάηε ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ 

θ. Δπακεηλψλδα Φσθά. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο επηπιένλ άηππεο 

ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Γηα ηελ απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα ηεο Απηναμηνιφγεζεο 

έγηλαλ ζπδεηήζεηο ζε θάζε ηκήκα. Ζ ππεχζπλε λεπηαγσγφο θάζε ηάμεο πξνζπάζεζε 

λα εμεγήζεη ζηα παηδηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Ζ 

νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά απφ ζπδεηήζεηο απνθάζηζε λα γίλεη ζπλέληεπμε κε ηα 

παηδηά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ήηαλ πέληε (5) θαη 

αθνξνχζαλ ην πψο βιέπνπλ ηα παηδηά ηελ ηάμε ηνπο θαη ηελ δαζθάια ηνπο. Σε ζχλνιν 

πελήληα επηά (57) παηδηψλ έγηλαλ πελήληα ηέζζεξηο (49) ζπλεληεχμεηο ιφγσ απνπζίαο 

ησλ ππνινίπσλ. Με ηελ ζπλέληεπμε απηή ζηφρνο καο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ηππηθψλ 

θαη άηππσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ λεπηαγσγψλ θαη ε αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ.  
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Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο 

 

 

 

Ωο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο ζέζακε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. 

Σθνπφο καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Θέιακε λα εμεηάζνπκε ηηο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο καζεηέο καο, ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ κέζα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, αιιά θαη έμσ απφ απηήλ. Δπίζεο ζηφρνο καο ήηαλ ε δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηελ ζρνιηθή δσή. Να εληνπίζνπκε πξνβιήκαηα θαη 

αδπλακίεο, φπσο ε ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ε 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Δπηπιένλ ζέιακε ηελ θαιχηεξε θαη 

νπζηαζηηθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ ζρνιηθή δσή θαη ζηνπ θαλφλεο πνπ ηελ 

δηέπνπλ. Αλ ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ θάηη ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, ζηνπο θαλφλεο 

ηεο ηάμεο ηνπο θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηε δαζθάια ηνπο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλέληεπμε ζέιακε λα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε πξαθηηθέο πνπ 

επλννχλ ηελ βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ηάμεο καο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Ζ απνδνρή θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηε δηακφξθσζε  απηψλ ησλ ξπζκηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

ζρνιηθή δσή ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο καο. 

Τα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ παξαπάλσ δείθηε ήηαλ 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Τα πνηνηηθά θξηηήξηα ήηαλ: α) ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ κέζσ 

δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ, β) ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο θαη γ) ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Τα 

πνζνηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: α)ε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο, β) ν ρξφλνο επηηπρνχο πξνζαξκνγήο 

ησλ λεπίσλ ζην πξφγξακκα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη γ) ε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ ζε εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Ζ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ καο αθνχ επεμεξγάζηεθε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε δηακφξθσζε σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείθηε γηα ηνπο καζεηέο κηα ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε 

πεξηειάκβαλε πέληε (5) εξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο θαη φιεο έγηλαλ ζε αηνκηθφ 

επίπεδν. Γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην επράξηζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή ηε δηαδηθαζία ε 

ζπλέληεπμε έγηλε κε παηγληψδε ηξφπν, φπνπ ε δαζθάια θαινχζε έλα-έλα ην παηδί γηα 

λα απαληήζεη. Σε θάπνηεο εξσηήζεηο έγηλαλ θαη πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνπ καζεηέο.  

Ζ δηαδηθαζία ηε ζπλέληεπμεο νινθιεξψζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ζαξάληα ελλέα(49) 

παηδηψλ ζε ζχλνιν πελήληα επηά (57) παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηε κνλάδα. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο ζε πξψην επίπεδν θαηέγξαςαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηάμεο 
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ηνπο θαη έπεηηα ζε δεχηεξν επίπεδν, κε ηελ παξνπζία ηνπ ζπλεξγάηε ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ θ. Δπακεηλψλδα Φσθά ζην πιαίζην πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλάληεζεο 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξαθηηθά ηνπ ζρνιείνπ, έθαλαλ ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη θαηεγνξηνπνίεζαλ ηηο απαληήζεηο. 

Ζ ζπλέληεπμε πνπ έγηλε κε ηα παηδηά ήηαλ ε αθφινπζε: 

1)Τη ζνπ αξέζεη πην πνιχ ζην λεπηαγσγείν; 

2)Σε πνηα γσληά ηεο ηάμεο ζνπ αξέζεη λα παίδεηο πεξηζζφηεξν; 

3)Τη είλαη απηφ πνπ δελ ζνπ αξέζεη ζην ζρνιείν θαη ζα ήζειεο λα ην αιιάμνπκε; 

4)Πνηνο θαλφλαο ηεο ηάμεο ζα ήζειεο λα αιιάμεη; 

5)Τη ζα ήζειεο λα αιιάμεη ζηε λεπηαγσγφ ζνπ;  

 

Σηελ επφκελε ζπλάληεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο έγηλε ε ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

  

 

 

Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

 

Με βάζε ηνλ δείθηε καο «ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ», έγηλαλ νη 

ζπλεληεχμεηο κε ηα παηδηά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Οη εξσηήζεηο ήηαλ πέληε. Οη 

απαληήζεηο θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ λεπηαγσγφ. Έγηλαλ ζαξάληα ελλέα(49) 

ζπλεληεχμεηο ζε ζχλνιν 57 παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν καο. Οη ππφινηπεο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ απνπζίαο ησλ παηδηψλ. 

Ζ πξψηε εξψηεζε ήηαλ : «Τί ζνπ αξέζεη πην πνιχ ζην λεπηαγσγείν;».  

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ νη αθφινπζεο:  

 Σε δέθα(10) παηδηά  ηα παηρλίδηα 

 Σε δεθαηξία (13) παηδηά λα δσγξαθίδνπλ 

 Σε επηά (7) παηδηά λα παίδνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο 

 Σε έμη (6) παηδηά ηα βηβιία θαη ηα παξακχζηα 

 Σε πέληε (5) παηδηά ην δηάιεηκκα 

 Σε έμη (6) νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε 

 Σε δπν (2) ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή 

Σχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, 

ηνπο αξέζεη ε δσγξαθηθή  θαη ηα παηρλίδηα κε ηνπο θίινπο ηνπο.  

Ζ δεχηεξε εξψηεζε ήηαλ : «Σε πνηα γσληά ηεο ηάμεο ζνπ αξέζεη λα παίδεηο 

πεξηζζφηεξν;». 
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Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Σηε γσληά ηνπ θνπθιφζπηηνπ δεθαπέληε παηδία (15) 

 Σηε γσληά ηνπ  ππνινγηζηή ελλέα (9) 

 Σηε γσληά ηνπ νηθνδνκηθνχ πιηθνχ επηά (7) 

 Σηε γσληά ηεο βηβιηνζήθεο επηά(7) 

 Σηε γσληά κε ηα πάδι θαη ηα επηηξαπέδηα επηά(7) 

 Σηε γσληά κε ην καλάβηθν ηξία (3) 

 Σηε γσληά ηνπ θνκκσηεξίνπ έλα (1) 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά αξέζεη 

λα παίδνπλ ζην θνπθιφζπηην. Ζ δεχηεξε πην δεκνθηιήο γσληά ηεο ηάμεο είλαη ν 

ππνινγηζηήο θαη αθνινπζεί ε βηβιηνζήθε κε ηελ γσληά ηνπ νηθνδνκηθνχ πιηθνχ θαη ησλ 

παηρληδηψλ.  

Ζ ηξίηε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο καζεηέο ήηαλ : «Τη είλαη απηφ πνπ δελ ζνπ αξέζεη 

ζην ζρνιείν θαη ήζειεο λα ην αιιάμνπκε;». 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Γεθαηέζζεξα(14) παηδηά απάληεζαλ φηη ηνπο αξέζεη ηη ζρνιείν έηζη φπσο είλαη 

θαη δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηίπνηα. 

 Σε δέθα (10) παηδηά δελ αξέζνπλ νη ηζαθσκνί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 Δλλέα (9) παηδηά ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξα παηρλίδηα, πάδι, παξακχζηα 

 Έμη(6) παηδηά δεηνχλ πεξηζζφηεξεο γσληέο ζηελ ηάμε ηνπο 

 Πέληε(5) απφ απηά επηζπκνχλ ζηελ ζέζε ηεο βηβιηνζήθεο λα ππάξμεη 

θνπθιφζπηην 

 Πέληε(5) παηδηά δελ ζέινπλ λα θάλνπλ εξγαζίεο θαη δσγξαθηθή κέζα ζηελ ηάμε 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ δελ ζέιεη λα αιιάμεη θάηη ζην ζρνιεηφ θαη φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλα απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε ηάμε ηνπο. Απηφ δείρλεη φηη ην θιίκα ζην ζρνιείν είλαη ζεηηθφ θαη 

ν ηξφπνο πνπ νξγαλψζακε ηελ ηάμε καο καδί κε ηα παηδηά είρε απνηειέζκαηα. Παξφια 

απηά πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην γεγνλφο φηη αξθεηά παηδηά ζέινπλ έλα θαιχηεξν θιίκα 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζε ζρέδην δξάζεο γηα 

ην επφκελν ηεηξάκελν πνπ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία , ηελ ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ 

νκαδηθφηεηα κέζα ζηελ ηάμε. 

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε πνπ έγηλε ζηνπο καζεηέο ήηαλ: «Πνηνο θαλφλαο ηεο ηάμεο ζα 

ήζειεο λα αιιάμεη;». 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

 Τξηάληα έμη (36) παηδηά δελ ζέινπλ λα αιιάμεη ηίπνηα, είλαη ηθαλνπνηεκέλα απφ 

ηνπο ήδε ππάξρνληεο θαλφλεο 

 Πέληε (5) δελ ζέινπλ λα ππάξρεη ν θαλφλαο πνπ ηνπ ιέεη λα ηαθηνπνηνχλ ηελ 
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ηάμε ηνπο 

 Γπν (2) παηδηά ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηνλ θαλφλα πνπ απαγνξεχεη ην ηξέμηκν 

ζηελ ηάμε 

Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζπκπεξάλακε φηη νη θαλφλεο πνπ ζέζακε καδί κε ηνπο 

καζεηέο εμαξρήο ιεηηνπξγνχλ πνιχ θαιά, ρσξίο λα θαηαπηέδνπλ ηα παηδηά. Έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηελ αμία απηψλ ησλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα 

θαη ζέινπλ λα ηνπο ηεξνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη απηνί νη θαλφλεο 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ ζπλαίλεζε ησλ παηδηψλ θαη δελ επηβιήζεθαλ απφ ηελ 

λεπηαγσγφ αλαγθαζηηθά. 

Ζ πέκπηε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηα παηδηά ήηαλ: «Τί ζα ήζειεο λα αιιάμεη ζηε 

λεπηαγσγφ ζνπ;» 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Τξηάληα ελλέα (39) παηδηά δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηίπνηα 

 Τέζζεξα (4) πξνηηκνχλ ε λεπηαγσγφο λα κελ θσλάδεη θάπνηεο θφξεο 

 Τξία(3) επηζπκνχλ λα δηαβάδεη ιηγφηεξα βηβιία 

 Τξία (3) δελ ζέινπλ λα θάλεη παξαηεξήζεηο 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα παηδηά έρνπλ πνιχ ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ 

λεπηαγσγφ ηνπο, ηνπο αξέζεη έηζη φπσο είλαη θαη δελ ζέινπλ λα αιιάμεη ηίπνηα ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο, ζηνπο ηξφπνπο ηεο απέλαληη ηνπο. 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε πξνζπαζήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ζρέζεηο καο κε 

ηνπο καζεηέο. Σηφρνο καο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ λεπηαγσγψλ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξέζνπκε λα 

ηηο βειηηψζνπκε. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ δείρλνπλ λα ππάξρεη έλα πνιχ ζεηηθφ 

θιίκα ζηηο ζρέζεηο καο. Δίλαη επραξηζηεκέλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε ηάμε ηνπο, 

έρνπλ απνδερζεί ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή θαη δελ ζέινπλ λα 

αιιάμεη θάηη ζηε δαζθάια ηνπο. Παξφια απηά καο πξνβιεκάηηζαλ  κεξηθέο απαληήζεηο 

ησλ παηδηψλ  πνπ δεηνχζαλ αιιαγέο ηφζν ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, φζν θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο , αιιά θαη κε ηε δαζθάια ηνπο.   

  

 

 

 

Γ. Πξνηεξαηφηεηεο γηα Γξάζε 

 

 

Μεηά ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε: ζρέζεηο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ καο πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλάληεζε θαηά ηελ νπνία έγηλε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη δξάζεηο πνπ 
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πξνηάζεθαλ  γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ είλαη νη αθφινπζεο:  

 Πξαγκαηνπνίεζε ζρεδίνπ δξάζεο κε ζέκα : «Τα παηρλίδηα ηνπ ρζεο θαη ηνπ 

ζήκεξα» 

 Γεκηνπξγία θαηλνχξγησλ γσληψλ κέζα ζηελ ηάμε  

 Δθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη εθπ/θέο επηζθέςεηο. 

Ζ πξψηε δξάζε ζα είλαη έλα ζρέδην εξγαζίαο κε ζέκα ηα παηρλίδηα. Σηφρνο καο είλαη 

λα  έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηελ πιεζψξα ησλ νκαδηθψλ παηρληδηψλ πνπ 

ππάξρνπλ, ψζηε κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά λα κάζνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο. Δπίζεο λα αλαπηχμνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα επηιχνπλ ηηο δηαθσλίεο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε νκάδεο εξγαζίαο ζα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

αξρηθψλ ζηφρσλ θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζπλδπαζηηθά κε πξναλαθεξφκελε δξάζε καο 

πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο  ζρνιείνπ-γνλέσλ. 

Ζ δξάζε καο απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο .Ζ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κε 

κνξθή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζα απνηειέζεη γηα ηελ νκάδα αμηνινγηθφ θξηηήξην. 

Ζ δεχηεξε δξάζε καο αθνξά ηελ ελαιιαγή ησλ γσληψλ ζηηο ηάμεηο κεηά απφ επηζπκία 

ησλ παηδηψλ. Σε απηή ηελ δξάζε ζα δεηεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα  

ππάξμεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα  ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

Γηα ηηο δχν παξαπάλσ δξάζεηο καο έρεη γίλεη αθξηβήο ζρεδηαζκφο . 

Τέινο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο εθηφο ζρνιείνπ θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ . Ζ σθειηκφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ είλαη δεδνκέλε. 

 

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δξάζεηο καο ζα θαηαγξαθνχλ ζην 

εκεξνιφγην δξαζηεξηνηήησλ Απηναμηνιφγεζεο θαη ζα ζπληαρζνχλ πξαθηηθά. 

 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Πάηξα, 31-1-2011 

Η πξντζηακέλε θαη ζπληνλίζηξηα       Η γξακκαηέαο   Σα κέιε 

ΞΤΛΙΑ ΠΗΝΔΛΟΠΗ  ΦΡΑΓΚΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ  ΓΟΤΡΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
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Β. Σνκέαο/Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: ρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ 

 

 

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

 Ζ ζρνιηθή κνλάδα θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2010 αθνινχζεζε, γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε: ζρέζε ζρνιείνπ- γνλέσλ, ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο. Με 

νκφθσλε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζπληάρζεθαλ δχν πξάμεηο κε αξηζκ 

.[8 θαη 9].Σηελ πξάμε κε αξηζκφ [8] νξίζηεθε ε  νκάδα κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ησλ 

ηεζζάξσλ δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ. Οξίζηεθε ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο ε 

πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ Πελειφπε Ξπιηά, γξακκαηέαο ε Φξάγθνπ Φξηζηίλα θαη 

κέιε νη : Γνχξνπ Καιιηφπε θαη Παιενγηάλλε Αιεμάλδξα. Ζ πξάμε κε αξηζκφ 

[9]αλαθέξεηαη ζηε ζπδήηεζε- αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν (2) ζπλαληήζεηο, φπσο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα πξαθηηθά 

ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ παξνπζία ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ θπξ. Εαραξνχιαο 

Βνηλέζθνπ θαη ηνπ θξηηηθνχ θίινπ θ. Δπακεηλψλδα Φσθά .ε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ απηψλ ήηαλ ηέζζεξηο ψξεο ζπλνιηθά. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

ηέζζεξiο επηπιένλ άηππεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο 

Απηναμηνιφγεζεο έγηλαλ δχν (2) ζπλαληήζεηο. Σηελ πξψηε νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαθνίλσζαλ φηη ην ζρνιείν ζα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα απηφ κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθφηεξα έγηλε ζπδήηεζε πνπ αθνξνχζε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη νη δχν απφ ηελ πιεπξά ηνπο. Σηε δεχηεξε 

ζπλάληεζε κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο γνλείο θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηα 

επηζηξέςνπλ ζηνπο ππεπζχλνπο εληφο δχν (2) εκεξψλ. 

Τν εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο δφζεθε πεξηείρε δψδεθα (12) εξσηήζεηο , δέθα(10) εθ 

ησλ νπνίσλ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δχν (2) αλνηρηνχ, δειαδή δεηήζεθε ε 

πξνζσπηθή γλψκε ησλ γνλέσλ γηα θάπνηα ζέκαηα. Οη απαληήζεηο ήηαλ αλψλπκεο. 

Σην ζχλνιν πελήληα επηά (57) εξσηεκαηνινγίσλ ζπγθεληξψζεθαλ ηα ζαξάληα επηά 

(47).  

Με ηελ δηαηχπσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ζηφρνο καο ήηαλ ε 

νπζηαζηηθφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο . 
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Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο  

 

Ωο αληηθείκελν αμηνιφγεζεο ζέζακε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ. Σθνπφο 

καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη 

γνλέσλ. Να εμεηάζνπκε δηεμνδηθά ηνπο κεραληζκνχο ηεο νπζηαζηηθήο θαη ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο, ψζηε νη πιεξνθνξίεο θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο λα είλαη πνηνηηθέο. Ο 

βαζηθφο καο ζηφρνο ήηαλ ε ζπλεξγαζία καο κε ηνπο γνλείο λα είλαη δεκηνπξγηθή, 

σθέιηκε θαη επνηθνδνκεηηθή. Θέιακε λα εληνπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο καο. Σπγρξφλσο λα δηαπηζηψζνπκε ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία απηήο ηεο ζρέζεο. Αλ ε πιεξνθφξεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ είλαη 

ζσζηή, εηιηθξηλήο θαη αλ βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ πξέπεη λα δείρλνπλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο καο ήηαλ ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

λα ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ 

ζην ζρνιείν. 

Ζ επηινγή απηνχ ηνπ δείθηε έγηλε, επίζεο, κε ζηφρν ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία εηδηθψλ φπσο ινγνζεξαπεπηψλ, παηδνςπρνιφγσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο καο, ζηα πιαίζηα 

ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζρέδην δξάζεο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, 

φπνπ νη εηδηθνί ζα επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν καο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα φπσο 

δπν θνξέο ην κήλα γηα ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο ξφινο ηνπ ζα 

είλαη ζπκβνπιεπηηθφο. 

Τα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξαπάλσ δείθηε ήηαλ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Τα πνηνηηθά θξηηήξηα ήηαλ: α)ε θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

γνλέσλ θαη ζρνιείνπ, β) ε πνηνηηθή θαη εηιηθξηλήο επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη γ) ε 

εθηίκεζε θαη εκπηζηνζχλε ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Τα πνζνηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: α) νη νξγαλσκέλεο ζπλαληήζεηο 

δηδαζθφλησλ θαη γνλέσλ, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν ζπλαληήζεηο θαη έγηλε 

ελεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα, β) ελεκεξσηηθφ πιηθφ ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνπο γνλείο, 

φπνπ δφζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηειάκβαλε δψδεθα (12) εξσηήζεηο, γ) 

εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νκάδα- ζηφρν ηνπο γνλείο, φπνπ εδψ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπδεηήζεηο κε ηνπο γνλείο. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ καο, αθνχ επεμεξγάζηεθε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε δηακφξθσζε σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείθηε γηα ηνπο γνλείο έλα εξσηεκαηνιφγην. Τν εξσηεκαηνιφγην 

πεξηειάκβαλε δψδεθα (12) εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη δέθα (10) ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ 

θαη νη δχν (2) αλνηθηνχ ηχπνπ, φπνπ εθεί δεηήζεθε ε γλψκε ησλ γνλέσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ήηαλ αξθεηά κεγάιε. Σε αξηζκφ 

πελήληα επηά (57) εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ, αληίζηνηρα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν καο, επεζηξάθεζαλ ηα ζαξάληα πέληε (45)εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ, φπσο είρε δεηεζεί απφ ηνπο γνλείο. Οη απαληήζεηο ήηαλ αλψλπκεο. 
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Αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα, έγηλε θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ θαη ηνπ ζπλεξγάηε ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ.  Ζ νκάδα 

εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ καο άξρηζε ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ψζηε λα βγνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην δείθηε πνπ δηεξεπλήζεθε. 

Γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεγέο ην εκεξνιφγην πνπ 

θξαηά ε πξντζηακέλε ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ηα πξαθηηθά ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο, φπσο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο άηππεο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζρνιηθή 

ζχκβνπιν θαη ηνλ ζπλεξγάηε ζρνιηθφ ζχκβνπιν.   

 

  

Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ δόζεθε ζηνπο γνλείο ήηαλ ην αθόινπζν: 

 

Αγαπθτοί γονείσ, 

        ςτα πλαίςια του προγράμματοσ τθσ Αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ 

το οποίο υλοποιείται ςτο Νθπιαγωγείο μασ, παρακαλοφμε να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. Με 

τον τρόπο αυτό κα ςυμβάλλετε ςτο ζργο μασ και ςτθν καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ μασ. Θ ςυμπλιρωςθ 

του ερωτθματολογίου είναι προαιρετικι και ανϊνυμθ. Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυνεργαςία. 

                 Οι νθπιαγωγοί του 1ου Νθπιαγωγείου Δεμενίκων 

 

  ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

(Παρακαλοφμε ςυμπλθρώςτε το ερωτθματολόγιο ςθμειώνοντασ Χ όπου χρειάηεται). 

1. Φφλο:    Άνδρασ      □    

       Γυναίκα       □ 
 

2. Θλικία:                 μικρότεροσ/θ  από 30   □ 

            30-35  □         

      35-40  □          

40-45  □            

45-50  □ 
 

3. Επάγγελμα: ………………………………………………………………………… 
 

4. Σπουδζσ:   Δθμοτικό Σχολείο □   

      Γυμνάςιο              □     

   Πανεπιςτιμιο       □       

     Άλλο Πτυχίο         □ 
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5. Το παιδί ςασ είναι:      νιπιο       □                   

   προνιπιο    □ 
6. Στο Νθπιαγωγείο ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι τϊρα δυο ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν- γονζων. 

Συμμετείχατε;  Αν όχι, γιατί; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
7. Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τθν ζωσ τϊρα ςυνεργαςία ςασ με το εκπαιδευτικό  προςωπικό του 

νθπιαγωγείου που φοιτά το παιδί ςασ; 

Μζτρια                 □ 

Καλι            □ 

Πολφ καλι            □ 

Πάρα πολφ καλι  □ 
 

8. Στθν αρχι τθσ χρονιάσ ενθμερϊςατε τθ νθπιαγωγό του παιδιοφ ςασ για τυχόν κζματα υγείασ του 
παιδιοφ, δυςκολίεσ του ι άλλο πρόβλθμα; 

Κακόλου □ 

Λίγο  □ 

Πολφ  □ 

Πάρα πολφ □  
 

9. Νομίηετε πωσ χρειάηεται θ ενθμζρωςθ τθσ νθπιαγωγοφ για κάποιεσ δυςκολίεσ που προκφπτουν ςτθν 
οικογζνειά ςασ και επθρεάηουν το παιδί ςασ; 

Ναι   □ 

Όχι    □ 
 

10. Θεωρείτε ότι το ςχολείο μπορεί να ςασ βοθκιςει ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων; 

Ναι □ 

Όχι □ 
 

11. Θεωρείτε πωσ θ νθπιαγωγόσ του παιδιοφ ςασ κα ζχει βοικεια ςτο ζργο τθσ αν γνωρίηει από τθν αρχι 
κάποια ςτοιχεία που αφοροφν ςτο παιδί ςασ: 
 

Ναι  □ 
 

Όχι □ 
 
12. Πιςτεφετε ότι θ επίςκεψθ κάποιων ειδικϊν ςτο χϊρο του ςχολείου κα βοθκοφςε εκπ/κοφσ και γονείσ 
ςτο ζργο τουσ : 
 

Κακόλου □ 

Λίγο  □ 

Πολφ  □ 

Πάρα πολφ □  
 
13. Τι κα προτείνατε εςείσ για να βελτιωκεί θ επικοινωνία, ςυνεργαςία μεταξφ  ςχολείου και γονζων; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 
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Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

 Αφοφ ζγινε θ ςυλλογι των ερωτθματολογίων άρχιςε θ διαδικαςία ανάλυςθσ των 

ςτοιχείων. Ακολοφκθςε θ ανάλυςθ ςτο ςφνολο των απαντιςεων και για κάκε ερϊτθςθ 

ξεχωριςτά. Οι κλίμακεσ του κάκε πίνακα ζχουν ςυγκεντρωτικά αρικμθτικά ςτοιχεία που 

αφοροφν: α)ςτθ ςυχνότθτα ,β)ςτθν εκατοςτιαία αναλογία, γ)ςτθν εγκυρότθτα τθσ 

εκατοςτιαίασ αναλογίασ και δ)το ςυγκεντρωτικό δείκτθ εκατοςτιαίασ αναλογίασ και ζγινε 

με το πακζτο spss. Στθ ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ διερεφνθςθσ, 

διατυπϊκθκαν απόψεισ-κζςεισ οι οποίεσ καταγράφθκαν και μασ οδιγθςαν ςτα 

παρακάτω ςυμπεράςματα. 

Α)Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του πίνακα που αφορά ςτθν ςυμμετοχι των γονζων ςτισ 

προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ του Σχολείου, το ποςοςτό ςυμμετοχισ είναι:77,3%,και 

το ποςοςτό μθ ςυμμετοχισ είναι:22,7%. Συμπεραςματικά, δεν παρατθροφμε ςθμαντικι 

απόκλιςθ από τθν αρχικι εκτίμθςι μασ θ οποία καταγράφεται ςτθν ζκκεςθ για τθ γενικι 

εικόνα του Σχολείου. Ο προβλθματιςμόσ μασ ζχει να κάνει με τουσ λόγουσ μθ 

ςυμμετοχισ. Οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν απάντθςθ αυτισ τθσ ερϊτθςθσ είναι: α)μθ 

διακζςιμοσ χρόνοσ, β)ζλλειψθ ενθμζρωςθσ ,γ)χωρίσ αιτιολόγθςθ. Υπάρχει κατανόθςθ για 

τον πρϊτο λόγο, μα δεν ςυμβαίνει το ίδιο και για τουσ άλλουσ δφο. Όταν 

προγραμματίηεται μια ςυνάντθςθ ενθμερϊνονται όλοι οι γονείσ με ςχετικό ζντυπο-

ανακοίνωςθ , ενϊ οι γονείσ των παιδιϊν που απουςιάηουν ενθμερϊνονται τθλεφωνικϊσ . 

Θ απάντθςθ “όχι” χωρίσ αιτιολόγθςθ δεν αφινει περικϊρια για ςχολιαςμό. 

Β)Τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του πίνακα για τθν ερϊτθςθ: «Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τθν 

ζωσ τϊρα ςυνεργαςία ςασ με το εκπαιδευτικό προςωπικό του Νθπιαγωγείου που φοιτά 

το παιδί ςασ»» είναι :Το 13,3% τθ χαρακτθρίηει καλι, το33,3% τθ χαρακτθρίηει πολφ καλι 

και το 53,3% πάρα πολφ καλι . Κφριο μζλθμά του Συλλόγου Διδαςκόντων είναι θ 

κακθμερινι προςπάκεια για μια ουςιαςτικι και εποικοδομθτικι επικοινωνία . Αυτό δεν 

είναι πάντα εφικτό και μοιάηει ακατόρκωτο ςτισ περιπτϊςεισ που θ προςπάκεια 

προςζγγιςθσ είναι μονομερισ. 

Γ)Στθν ερϊτθςθ: «Στθν αρχι τθσ χρονιάσ ενθμερϊςατε τθ νθπιαγωγό του παιδιοφ ςασ για 

τυχόν κζματα υγείασ του παιδιοφ, δυςκολίεσ του ι άλλο πρόβλθμα» ,τα ποςοςτά των 

απαντιςεων ζχουν ωσ εξισ: κακόλου 8,9%, λίγο 11,1%, πολφ 33,3% και πάρα πολφ 44,4%. 

Πραγματικά, τθν ίδια περίπου εκτίμθςθ κάναμε με το ερωτθματολόγιο που δϊςαμε ςτθν 

αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Σκοπόσ μασ ιταν να ζχουμε μια πρϊτθ εικόνα των μακθτϊν 

του ςχολειοφ μασ . Αφοφ πζραςε ο πρϊτοσ μινασ τθσ φοίτθςισ τουσ ίςωσ και αργότερα , 

τότε ενθμερωκικαμε από κάποιουσ γονείσ για δυςκολίεσ-προβλιματα των παιδιϊν τουσ. 

Φυςικά δεν είχε καταγραφεί κάτι ανάλογο ςτθ ςελίδα του ερωτθματολογίου. 
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Τθ δυςκολία τθσ γνωςτοποίθςθσ του προβλιματοσ ακολουκεί μια ςειρά άλλων 

ενδοιαςμϊν που δεν βοθκοφν ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ . Θ προςπάκεια για τθν 

απόκτθςθ εμπιςτοςφνθσ ίςωσ παίρνει περιςςότερο χρόνο , μα δεν κεωροφμε πωσ 

πρόκειται  για χαμζνο χρόνο . Είναι ο πιο ωφζλιμοσ χρόνοσ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

Δ)Τα ποςοςτά των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ: «Νομίηετε πωσ χρειάηεται θ ενθμζρωςθ 

τθσ νθπιαγωγοφ για κάποιεσ δυςκολίεσ που προκφπτουν ςτθν οικογζνειά ςασ και 

επθρεάηουν το παιδί ςασ», είναι :Ναι  το 86,7%όχι το 11,4%. Κάποιεσ φορζσ ςυμβαίνει 

ζνασ γονζασ να αναφζρει ςτον εκπαιδευτικό τθν αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ 

του. Αναηθτά τουσ λόγουσ και τισ αιτίεσ ςτο ςχολείο και του είναι δφςκολο να τθ 

ςυνδυάςει με δυςκολίεσ ι τθν αλλαγι των ενδοοικογενειακϊν ςχζςεων. Θ προςζγγιςθ ςε 

αυτζσ τισ περιπτϊςεισ γίνεται όςο πιο διακριτικά μποροφμε και μόνο όταν κεωρείται 

απαραίτθτθ για τθ βοικεια και τθ ςτιριξθ του παιδιοφ . 

Ε)Στθν ερϊτθςθ «κεωρείτε ότι το ςχολείο μπορεί να ςασ βοθκιςει ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων» οι απαντιςεισ ζχουν ωσ εξισ: Ποςοςτό  91,1% πιςτεφει πωσ ναι, ποςοςτό 

8,9% πιςτεφει πωσ όχι . Τα παραπάνω ςτοιχεία δεν παρουςιάηουν απόκλιςθ από τισ 

κζςεισ –απόψεισ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ προςπάκειασ αυτισ είναι: θ ουςιαςτικι επικοινωνία 

εκπαιδευτικϊν-γονζων, το αμείωτο ενδιαφζρον και θ τακτικι και αμφίδρομθ ροι 

πλθροφοριϊν. 

Η)Τα ποςοςτά των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ : «κεωρείτε πωσ θ νθπιαγωγόσ του παιδιοφ 

ςασ κα ζχει βοικεια ςτο ζργο τθσ αν γνωρίηει από τθν αρχι κάποια ςτοιχεία που 

αφοροφν ςτο παιδί ςασ» είναι : Ναι για το 97,8% και όχι για το 2,2%. Παρατθροφμε μια 

μικρι απόκλιςθ –αντίφαςθ  εάν ςυγκρίνουμε τα ποςοςτά αυτά με τα ποςοςτά τθσ( 

Γ)ερϊτθςθσ που αφορά ςτθν ενθμζρωςθ του ςχολείου για τυχόν προβλιματα. Εάν 

κεωρείται από τουσ περιςςότερουσ ότι το ςχολείο κα ζχει βοικεια ςτο ζργο του, όταν 

γνωρίηει τυχόν προβλιματα, γιατί δεν ενθμερϊνεται γι’ αυτά. 

Κςωσ οι απόψεισ αποτυπϊνονται με μεγάλθ ευκολία ςτο χαρτί αλλά απζχουν πολφ από 

τθν πραγματικότθτα. 

Θ)Στθν ερϊτθςθ : «πιςτεφετε ότι θ επίςκεψθ κάποιων ειδικϊν ςτο χϊρο του ςχολείου κα 

βοθκοφςε  εκπ/κοφσ και γονείσ ςτο ζργο τουσ» τα ποςοςτά των απαντιςεων είναι: 

κακόλου 2,3%, λίγο το 9,1%, πολφ το25% και πάρα πολφ το 63,6%. Οι ενδοιαςμοί 

αφοροφν τελικά ζνα μικρό αρικμό γονζων. Πιςτεφουμε ότι θ ςυμβουλευτικι-

υποςτθρικτικι δράςθ κάποιων ειδικϊν επιςτθμόνων ςτο χϊρο του Σχολείου κα βοθκιςει 

ςτο ζργο μασ και κα επιλφςει προβλιματα. 

Θ)Οι προτάςεισ των γονζων ςτθν ερϊτθςθ: «Τι κα προτείνατε εςείσ για να βελτιωκεί θ 
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επικοινωνία, ςυνεργαςία μεταξφ ςχολείου και γονζων» είναι: α)Πιο ςυχνζσ ςυναντιςεισ 

<17>,β)καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ <6>, γ)προςωπικζσ ςυναντιςεισ <5>, δ)φπαρξθ 

ειδικοφ <3>, ε)όλα καλά όπωσ ζχουν <4>. Και από ζνασ: Σχολι Γονζων, εργαςίεσ ςτο ςπίτι, 

εκδθλϊςεισ των παιδιϊν. 

Η πρόηαζη ηων περιζζόηερων γονέων για ζστνές ζσνανηήζεις μας  βρίζκει ζύμθωνοσς και 

θα ηη ζσμπεριλάβοσμε ζηα πλαίζια ηων δράζεων μας. Θεωρούμε απαραίηηηο ζηο 

ζτεδιαζμό μας ηον οριζμό τρονικού πλαιζίοσ πραγμαηοποίηζης ηων ζσνανηήζεων ασηών 

και ασζηηρή ηήρηζή ηοσ. 

 

Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε γηα δηεξεχλεζε έγηλε κε ζθνπφ ψζηε κε ηελ ζπιινγή 

θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, λα βειηησζεί ε 

ζρέζε κεηαμχ Σρνιείνπ-Γνλέσλ. Τα ζπκπεξαζκαηηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο 

νδεγνχλ ζηηο  αθφινπζεο δξάζεηο: 

Α)Πξνγξακκαηηζκφο πεξηζζνηέξσλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ Σρνιείνπ-εθπαηδεπηηθψλ 

θαη  γνλέσλ:1)ζπλαληήζεηο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα , φπνπ ζα γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηελ 

πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο. 2) Σπλαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Σρνιείνπ. 

Β)Πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη εηδηθφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, (ινγνζεξαπεπηέο ,παηδνςπρνιφγνη) κε ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή 

ελεκέξσζε . 

Γ)Γεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πξψηεο δξάζεο καο έρεη σο εμήο: 

Α)Ζ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα θάζε κήλα, νξίδεηαη σο κέξα ελεκέξσζεο πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. Κάζε γνλέαο ζα ελεκεξψλεηαη ρσξηζηά γηα ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπ κεηά 

ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζα γίλνληαη άηππεο 

ζπλαληήζεηο π.ρ γηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. 

Β)Μία θνξά ην κήλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε Σρνιείνπ-Γνλέσλ κε 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Γεχηεξε δξάζε 

Με ρξνληθφ πιαίζην ην ππφινηπν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ δηαλχνπκε ,ζα 

πξνζπαζήζνπκε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δχν ηνπιάρηζηνλ ηέηνησλ ζπλαληήζεσλ. 

Δπεηδή ζηηο ζπλαληήζεηο απηέο ζα ζπκκεηέρνπλ άλζξσπνη ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο σο νκηιεηέο, δελ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ αθξηβή εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Πηζηεχνπκε φκσο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία –ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα  είλαη απαξαίηεηε. Πέξα απφ ην ζπκβνπιεπηηθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν, δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
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δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο επαθήο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο. 

Τξίηε δξάζε 

Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο: «ην 

παηρλίδη απφ ην ρζεο ζην ζήκεξα». Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζε 

νκάδεο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ αλαβίσζε παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ ζα απνηειέζεη κέξνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζα εκπιαθνχλ κε παηγληψδε 

ηξφπν γηα έλα δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Τν πξφγξακκα απηφ ζα πινπνηεζεί ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ δξάζεηο καο ζα ελεκεξψλνπκε ην εκεξνιφγην 

δξαζηεξηνηήησλ απηναμηνιφγεζεο θαη ζα γίλνπλ ηα απαξαίηεηα πξαθηηθά. 

 

 

Πάηξα, 31-1-2011 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ   ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ   ΜΔΛΗ 

 

ΞΤΛΙΑ ΠΗΝΔΛΟΠΗ  ΦΡΑΓΚΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ           ΓΟΤΡΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

       ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

 

 

         



19 

 

 
 

 

Γ2. 

 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

«Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων» 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

 

Στο αρχείο αυτό παρουσιάζεται η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων 

Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 

από το 7o Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης. Ειδικότερα, η έκθεση αφορά τη διερεύνηση του 

δείκτη «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων». 
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7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Έκθεζη Σσζηημαηικής Διερεύνηζης Επιλεγμένων Τομέων 

 ηοσ Εκπαιδεσηικού Έργοσ ηης Στολικής Μονάδας 

 

Σνκέαο: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ  

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ  

 

Α. Διαδικαζίες Αξιολόγηζης.  

         

              Η ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ 

ρνιείνπ – Γνλέσλ άξρηζε ζηηο  17-01-2011 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο  4-02-2011. ηελ 

δηαδηθαζία απηή ζπκκεηείρακε ζε κηα νκάδα εξγαζίαο-νινκέιεηα φινη νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ λεπηαγσγείνπ καο: 1. Υαηδεγηάλλε Δπαλζία, Πξντζηακέλε, 2. Υιίκπνπ Δηξήλε, 3. 

νπιηψηε Ινπιία & 4. Βνπηδνχιηα Άλλα. 

             Γηα ηελ ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ 

ρνιείνπ – Γνλέσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εθηφο σξαξίνπ, ζπλνιηθά 5 ζπλαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πξφγξακκα, ζε επίπεδν νινκέιεηαο θαη κία ζπλάληεζε 

νινκέιεηαο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ καο. 

            Η δηεπξπκέλε ζπλεξγαζία, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε επηδηψθεη ην ζρνιείν καο κε 

ηνπο γνλείο, πξνυπνζέηεη ζαθή γλψζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ δχν 

πιεπξψλ θαη, αζθαιψο, έλα πςειφ επίπεδν ζπλαληίιεςεο.  Γη' απηφ, φπσο ζε θάζε γλήζηα 

ζρέζε, έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα  λα πξνζδηνξηζζνχλ δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη 

ξφινη θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο ηεο ζρέζεο.  

           Από την πλευρά μασ  νη εθπαηδεπηηθνί  ζε πξψηε θάζε, μέςα από μια γόνιμη 

ςυζθτηςη ιίξαμε και αναπτφξαμε τουσ παρακάτω άξονεσ  που κατά την άποψη μασ μποροφν 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο  πνπ επηηξέπνπλ γφληκεο ζπλαιιαγέο νηθνγέλεηαο-

ζρνιείνπ αιιά παξάιιεια καο βνήζεζαλ λα εληνπίζνπκε ηπρφλ αθνχζηεο παξαιήςεηο 

καο θαη αδπλακίεο καο: 

 Οη γνλείο πιεξνθνξνχληαη απφ εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη ηηο κεζφδνπο πινπνίεζήο ηνπο; 

 Οη γνλείο έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπδεηνχλ γηα ηα θνηλά 

πξνβιήκαηα ; 

 Πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο ησλ γνλέσλ  ιακβάλνληαη ππφςε θαη αμηνπνηνχληαη ζηε 

ζρνιηθή δσή; 

 Οη γνλείο αζρνινχληαη κε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

 Αλαδεηνχληαη απφ θνηλνχ ιχζεηο γηα δηάθνξα ζρνιηθά θαη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα 
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πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά; 

 Οη γνλείο απεπζχλνληαη ζε καο φηαλ  ρξεηάδνληαη ζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε  

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη; 

              ηελ ζπλέρεηα  θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα πξφγξακκα βαζκηαίαο 

ζπκκεηνρήο γνληψλ ησλ καζεηψλ καο ζηελ εθπαηδεπηηθή καο δηαδηθαζία θάζε  

εθπαηδεπηηθφο αλέιαβε λα θαηαγξάςεη θαη λα πξνηείλεη ζηελ νινκέιεηα ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-γνλέσλ.  

              Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ καο, ηέινο, 

απνθαζίζηεθε απφ ηελ νινκέιεηα  λα ζπγθξνηήζεη ηνπο άμνλεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 

(πνζνηηθή έξεπλα) πνπ  ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο γνλείο θαη ζα  ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε ζαθέζηεξε εηθφλα γηα 

ηηο ζρέζεηο πνπ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ αλαπηχμεη απηνί κε ην ζρνιείν καο.  

 

 

 

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο 

              

              Αξρηθά ζηελ πξψηε νινκέιεηα γηα ηελ ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε 

Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ θαη έρνληαο ζαλ ζηφρν λα 

δηεξεπλήζνπκε  ηε ζρέζε ζρνιείνπ - γνληψλ, εμεηδηθεπκέλε ζε ζρέζε εθπαηδεπηηθψλ –

γνλέσλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, νκφθσλα 

ζπκθσλήζακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν εξγαζίαο, ηα ελδεηθηηθά πνζνηηθά 

ζηνηρεία, ηα ελδεηθηηθά εξσηήκαηα δηεξεχλεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείθηε πνπ πξνηείλεη ην έξγν: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ 

ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε.  

           Σα κέιε ηεο νινκέιεηαο αμηνπνηψληαο ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ, κάδεςαλ θαη 

επεμεξγάζηεθαλ κε ιεπηνκέξεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε.Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο επηβεβαίσζαλ ηελ αξρηθή ζέζε πνπ είραλ 

θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο γεληθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ σο πξνο ηνλ δείθηε  αθνχ πξάγκαηη 

δηαπηζηψζεθαλ αδπλακίεο ηνπ ζρνιείνπ καο σο πξνο ηνλ δείθηε  Αμηνιφγεζεο:  3.3. 

ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ. Αλαιπηηθφηεξα ζπκπεξάλακε φηη « ε ζρέζε θαη 

ηδηαίηεξα ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ησλ λεπίσλ καο ζην εθπαηδεπηηθφ καο πξφγξακκα δελ 

είλαη ζηα ίδηα πςειά επίπεδα πνπ ήηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Η επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο δελ είλαη ηφζν νπζηαζηηθή θαη πεξηνξίδεηαη κέρξη ηψξα, (πέληε κήλεο απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο) ζηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ηελ δξάζε ησλ παηδηψλ ζηελ 

ηάμε, ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηνχκε. Δπίζεο δελ έρνπκε αληρλεχζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη πεξηνξηδφκαζηε ζηελ 

ηππηθή δηαδηθαζία». 
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          ηελ ζπλέρεηα έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη έλα ζρνιείν πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ησλ γνλέσλ ζηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζε απηφ ζα κπεη 

ζηνλ θφπν λα δηνξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ ζηφρν λα εκπιέθνπλ φινπο 

ηνπο γνλείο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα κέιε ηεο νινκέιεηαο πξφηεηλαλ δξάζεηο 

θαη γεληθφηεξα ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρνπκε.  

           Η πξνζπάζεηα απφ ηελ κεξηά καο λα αληρλεχζνπκε ηπρφλ επζχλεο καο γηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε εκπινθή ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ καο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαηέιεμε ζε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε φπνπ κε δηάζεζε απηνθξηηηθήο αθνχ ην θάζε 

κέινο θαηέζεζε ηηο ζέζεηο ηνπ, ζπκπεξαζκαηηθά θαηαιήμακε: Παξά ην γεγνλφο φηη φινη 

νη εθπαηδεπηηθνί απνδερφκαζηε ζεσξεηηθά πσο κηα θαιή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, εληνχηνηο 

ελζαξξχλνπκε σο έλα βαζκφ ηελ εκπινθή ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ καο. 

         ηελ ζπλέρεηα ε νινκέιεηα έζεζε θαη θαηέγξαςε κέζα απφ αληαιιαγή απφςεσλ 

θαη δεκνθξαηηθφ δηάινγν ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο πνπ ζα καο θαζνδεγνχζαλ ζηελ 

ζχληαμε εξσηεκαηνιφγηνπ πνπ κε νκφθσλε απφθαζή καο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζαλ 

εξγαιείν ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ δείθηε, γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ καο: 

ΣΟΥΟ 1ος: Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία 

ηνπο κε ην ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα πφζν ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε ζεσξνχλ ηελ 

επηθνηλσλία απηή γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην 

παηδί. 

ΣΟΥΟ 2
Οο

 : Γηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν ησλ 

παηδηψλ ηνπο. 

ΣΟΥΟ 3
Οο

 : Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

ΣΟΥΟ 4
νο

 : Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο 

θαη ηα εκπφδηα πνπ νη ίδηνη παξαηεξνχλ φηη ζπλήζσο αληηκεησπίδεη ην παηδί ηνπο θαηά 

ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο. 

ΣΟΥΟ 5
νο

 : Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ γνλέσλ 

γηα ην ζρνιείν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

             ηελ δεχηεξε νινκέιεηα ηα κέιε ηεο εκπινχηηζαλ ην πξνηεηλφκελν απφ ηελ 

ΑΔΔ εξσηεκαηνιφγην γνλέσλ κε εξσηήζεηο έρνληαο ζαλ ζθνπφ λα απνηππσζνχλ 

αθελφο, νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ απφ ην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ καο θαη 

αθεηέξνπ λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν έρνπκε πείζεη ηνπο γνλείο φηη ην Νεπηαγσγείν 

είλαη θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ (κεηά ηελ νηθνγέλεηα) θαη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ζρνιεηνπνίεζε ηεο γλψζεο.  

        ηελ ηξίηε νινκέιεηα ηα κέιε ηεο ζπκπιήξσζαλ θαη άιιεο ηξεηο  εξσηήζεηο ζην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ γνλέσλ κε ζθνπφ λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο ίδηνπο ηνπο 
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γνλείο λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζειαλ λα εκπιαθνχλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ καο θαη έηζη νινθιεξψζεθε ε ζχληαμε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Παξάξηεκα ηη) πνπ καο βνήζεζε λα αληρλεχζνπκε ηηο  απφςεηο  πνπ 

νη  ίδηνη  νη  γνλείο έρνπλ φζν αθνξά ηελ ζρέζε ηνπο κε ην ζρνιείν καο ,ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο αιιά θαη λα επηβεβαηψζνπκε ηηο φπνηεο αδπλακίεο καο θαη λα ηηο πάξνπκε ζνβαξά 

ππφςε γηα ηηο πεξαηηέξσ δξάζεηο καο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπο. Η νινκέιεηα 

νινθιεξψζεθε κε ηνλ νξηζκφ ππεχζπλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζηνπο 

γνλείο ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη λα ζπκπιεξσζνχλ (γηα ην νινήκεξν ηκήκα ππεχζπλε γηα 

ηα εξσηεκαηνιφγηα νξίζηεθε ε Κπξία Υιίκπνπ Δηξήλε θαη γηα ην θιαζζηθφ ηκήκα ε 

Κπξία νπιηψηε Ινπιία). 

       ηελ θάζε απηή ε νινκέιεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζίαζε ζε νξγαλσκέλε θαηά 

ηκήκα ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηνπο ηα παξέδσζε λα ηα 

ζπκπιεξψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα 

νξγαλψζνπκε κειινληηθά δξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο σο πξνο 

ηνλ Γείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ. Η ζπλάληεζε 

νινθιεξψζεθε κε ηελ δηαζαθήληζε ησλ απνξηψλ ησλ γνλέσλ πνπ αθνξνχζαλ θάπνηεο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  θαη ηέινο δηεπθξηλίζηεθε φηη ην εξσηεκαηνιφγην ζα 

είλαη αλψλπκν θαη επίζεο δφζεθαλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα (5 κέξεο) πνπ έρνπλ νη γνλείο, 

πξνθεηκέλνπ λα ην ζπκπιεξψζνπλ.   

         ηελ πέκπηε νινκέιεηα κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο έγηλε ε απνθσδηθνπνίεζε, ε 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα γνλέσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ 

πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – 

Γνλέσλ. 

       ηελ έθηε νινκέιεηα , νινθιεξψζεθε  ε δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο 

κε ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζπγθξηηηθά επηβεβαίσλαλ ηα θξηηήξηα πνπ 

αξρηθά είρακε ζέζεη  γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ΔΔ ζηνλ δείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο 

κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ θαη θαηαγξάθεθαλ νη πξνηεξαηφηεηεο γηα δξάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ. 

 

Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ 

           Η απνθσδηθνπνίεζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην γνλέσλ-εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ θαηέιεμε ζε νξηζκέλα 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα πνπ  ηεθκεξίσζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηηο αλάγθεο πνπ ην γέλλεζαλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ.  

πγθεθξηκέλα δηαθάλεθε φηη νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ην ζρνιείν καο θάλεη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ (100%). 
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          Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο απαληνχλ ζηα εξσηήκαηά ηνπο (95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ζρνιείνπ /εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ είλαη θαηά 

ηελ άπνςε ησλ γνλέσλ πξνζεθηηθά νξγαλσκέλεο(93%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη άηππεο 

ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη  απαληνχλ ζηα φπνηα εξσηήκαηα 

ηνπο (95%). Οη γνλείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ην ζρνιείν θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έρνπλ επηιέμεη : ηηο άηππεο ζπλαληήζεηο (θάζε εβδνκάδα 76% θαη 

θάζε κήλα 14%) θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ( 5% ) πεξηνξίδεηαη ζηελ ελεκέξσζή ηνπο 

απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη γηα ηνπο καζεζηαθνχο θαη άιινπο 
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εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ. Καηαγξάθεηαη επίζεο έλα κηθξφ 

πνζνζηφ γνλέσλ( 5% ) πνπ επηθνηλσλεί ζπάληα κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ ηνπ, 

δειψλνληαο φκσο παξάιιεια φηη αξθείηε ζηηο ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο ηνπ ζηελ ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξά θαη πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         Γεληθά φινη νη γνλείο (100%) δειψλνπλ φηη εθηηκνχλ θαη ζέβνληαη πνιχ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ 

απέλαληί ηνπο.  
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πγθεθξηκέλα ε κεγάιε πιεηνλφηεηα  (61%) ησλ γνλέσλ είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν, έλα πνζνζηφ 36% είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ έλα ειάρηζην πνζνζηφ (2%) δειψλεη φηη δελ είλαη ηδηαίηεξα θαη 

αλαθέξεηαη  ζηελ θηηξηαθή καο ππνδνκή απφ φηη θαηαγξάθεηαη ζηελ απάληεζε πνπ δίλεηαη 

ζηελ επφκελε εξψηεζε  ζπλέπεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο: «Απφ ηη δελ είζηε 

επραξηζηεκέλνη;». 

          

 Φαίλεηαη φηη ήηαλ πνιχ θαιή ζθέςε ε εξψηεζε πνιιαπιήο επηινγήο πνπ βάιακε ζην 

εξσηεκαηνιφγην καο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηε ζπλάθεηα ηεο αλνηθηήο εξψηεζεο 

«Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο παξέρεη ην ζρνιείν;» θαη ηελ απάληεζε 

ηεο, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη εξσηψκελνη απαληνχλ ζπλεηδεηά, αθνχ έλα κηθξφ 

πνζνζηφ(5%) γνλέσλ εκκέλεη ζην φηη είλαη πάξα πνιχ επραξηζηεκέλν θαη δελ έρεη θαλέλα 

παξάπνλν. Οη θηηξηαθέο καο εγθαηαζηάζεηο απνζπνχλ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ηεο 

δπζαξέζθεηαο ησλ γνλέσλ (73%) ζην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην κηθξφ πνζνζηφ 

γνλέσλ (2%) πνπ είλαη δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ νξγάλσζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη γηα λα παξαθνινπζήζνπλ κηα εθδήισζε, έζησ θαη θαηά ηκήκα, νη 

γνλείο (23λεπίσλ) ζηξηκψρλνληαη φξζηνη ζε κηα αίζνπζα 18 η.κ. Αθνινπζεί ν ηερλνινγηθφο 

καο εμνπιηζκφο θαη ηδηαίηεξα ε παιαηφηεηα ηνπ (18%) θαη ηέινο, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

δηαπηζηψζακε φηη θαηαγξάθεηαη κηα δπζαξέζθεηα (2%)  εθ κέξνπο αιινδαπνχ γνλέα, πνπ 

αλ θαη κπνξνχζε λα θξαηήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ, καο δήισζε θαη  πξνθνξηθά φηη έρεη 

πξφβιεκα κε ηελ γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί δελ γλσξίδεη θαιά ηελ γιψζζα θαη δελ 

θαηαλνεί θάπνηεο θνξέο ηελ ελεκέξσζε πνπ γίλεηαη.  Μαο ηθαλνπνίεζε βέβαηα ηδηαίηεξα ην 

γεγνλφο φηη νη γνλείο είλαη φινη επραξηζηεκέλνη απφ ην εθπαηδεπηηθφ καο πξφγξακκα, απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ θξνληίδα πνπ πξνζθέξνπκε ζηνπο 

καζεηέο καο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  Καηαιπηηθά, φινη νη γνλείο (100%) δειψλνπλ φηη δηαζθαιίδεηαη ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε 

ξνή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη ζην ζρνιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ καο θαη νη πεξηζζφηεξνη ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζρέζε ηνπο κε ην 

ζρνιείν πνιχ θαιή (79%), θαιή (19%) θαη έλα ειάρηζην πνζνζηφ ,κέηξηα (2%), θαζφινπ 
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φκσο ακειεηέν απφ καο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θάλακε ηελ έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Οη γνλείο θαηέζεζαλ ζεηηθέο επί ην πιείζηνλ επηξξνέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ ηνπο πνπ νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ πιελ απφ έλα γνλέα, πνπ φπσο 

αλαθέξεη δηαθξίλεη κηα επηζεηηθφηεηα θαη καο έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά θαη πξνθνξηθά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Η πξσηαξρηθή επηδίσμε-πξνζδνθία ησλ γνλέσλ απφ ην πξφγξακκα ηνπ 
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λεπηαγσγείνπ καο, φπσο θαηαγξάθεθε είλαη: ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ε 

θαηάθηεζε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, γξαθήο θαη αλάγλσζεο, ε ελεξγή ηνπο εκπινθή ζηηο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη ηέινο, ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην Γεκνηηθφ ζρνιείν. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ην Νεπηαγσγείν είλαη 

θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ (κεηά ηελ νηθνγέλεηα). Δπηκέλνπλ, ίζσο ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθθξάδνληαο ην πλεχκα ηεο επνρήο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ 

αγσλία γηα ηελ επαγγεικαηηθή κειινληηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην Γεκνηηθφ ζρνιείν, δίλνληαο φκσο πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ζηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Οη επηδηψμεηο απηέο ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ καο 

επηβεβαηψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο καο λα ελεκεξψλνληαη γηα ην παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ζπλάδνπλ µε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αθνχ «ζθνπφο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ είλαη λα βνεζήζεη ηα λήπηα λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, 

λνεηηθά θαη θνηλσληθά κέζα ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν Νεπηαγσγείν, σο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ 

(κεηά ηελ νηθνγέλεηα), ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα παηδηά λα 

αλαπηχζζνληαη θαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη νκαιά θαη πνιχπιεπξα. ην πιαίζην απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηζφηηκε ελζσκάησζε ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζηνλ εληαίν 

ζρεδηαζµφ ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ε Πξνζρνιηθή Αγσγή απνηειεί αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε πξνεγκέλεο θνηλσλίαο θαη γεληθεπµέλε 

αξρή».  
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     Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ (65%) είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ κέρξη ηψξα 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ζρνιείν, ελψ ην 33% ησλ γνλέσλ θαηαζέηνπλ:  πξνηάζεηο βειηίσζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε (33%) αιιά θαη ηελ επηζπκία ηνπο γηα 

ειαζηηθφ σξάξην (2%), ηδηαίηεξα ζην νινήκεξν ηκήκα. Μηα παξάκεηξν πνπ δελ 

ζπκπεξηιάβακε ζην εξσηεκαηνιφγην καο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηεο θνίηεζεο 

ηνπ  θάζε παηδηνχ, γηαηί είλαη πηζαλφλ λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε, φζνλ αθνξά ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο  ηνπ θιαζηθνχ ηκήκαηνο, πνπ νη λεπηαγσγνί έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηνπο ζπλαληνχλ θαη ηελ ψξα ηεο πξνζέιεπζεο ησλ λεπίσλ αιιά θαηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ηνπ νινήκεξνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ καο (αιιαγή βάξδηαο).    

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         Οη γνλείο σο ζχλνιν (49%) δειψλνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κέξνο 

ησλ γνλέσλ (46%) δειψλεη φηη δελ ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

επηβεβαηψλεη ηελ απφθαζε καο λα επηιέμνπκε ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε 

Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο γνλείο επηξξίπηνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο επηθνηλσλίαο απηήο απνθιεηζηηθά ζηελ έιιεηςε δηαζέζηκνπ ρξφλνπ εθ 

κέξνπο ηνπο θαη έλα πνζνζηφ γνλέσλ ηελ επηκεξίδεη κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο (δελ 

έρσ ρξφλν, αιιά δελ κνπ δεηήζεθε...,θ.ά.). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν –εξσηεκαηνιφγην 

δελ έδσζε ηελ επθαηξία λα θαηαγξαθεί θαζαξά, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

γνληψλ, πνπ δελ επεξεάδεη κφλν ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπο 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Αλάινγα κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θάπνηνη απφ 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ καο πνπ έρνπλ ρακειφ status είλαη πηζαλφ λα κελ κπνξνχλ 

ιφγσ ηεο εξγαζίαο πνπ αζθνχλ λα παίξλνπλ άδεηα κε επρέξεηα γηα λα επηζθεθηνχλ ην 

ζρνιείν ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη απηή πηζαλφλ λα είλαη ε ζέζε πνπ 

εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ 5% θαη φρη ε άξλεζε ή αθφκα ρεηξνηέξα ε αδηαθνξία εθ κέξνπο 

ηνπο γηα ην «γίγλεζζαη»ηνπ ζρνιείνπ καο. Η παξάκεηξνο απηή ζεσξνχκε φηη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαη αλαδεηθλχεη κηα αδπλακία ηνπ εξγαιείνπ-εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπληάμακε, 
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αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην βάξνο πνπ πξέπεη λα δνζεί εθ κέξνπο καο απέλαληη ζε απηνχο 

ηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξνζθέξνπκε φηη θαιχηεξν κπνξνχκε 

αληηζηαζκίδνληαο, φζν καο είλαη δπλαηφλ, απηή ηελ δπζθνιία ηνπο (θαη’ νίθσλ επηζθέςεηο, 

θ.ά.). 

           Οη ηξφπνη εκπινθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ νη γνλείο πξφηεηλαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα  θαη θαηαγξάθεθαλ είλαη: 

1. Με πξνζσπηθή εξγαζία.(66%) 

2. Με πιηθά κέζα.(24%) 

3. Με νηθνλνκηθά κέζα.(10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Δπηζπκία φισλ ησλ γνλέσλ  είλαη λα νξγαλσζνχλ ζην ζρνιείν καο επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο (νκηιίεο απφ εηδηθά θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο, βησκαηηθά εξγαζηήξηα, θ.ά.), 

πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ 

θαη αθνξνχλ ην παηδί ηνπο, έρνπλ δε θαηαγξαθεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζε ζεηξά 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ 

θαηά ηελ απνδειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ: 

1. Απηνπεπνίζεζε 

2. Αλππαθνή – σζηή δηαηξνθή 

3. Αδειθηθή δήιηα 

4. εμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε 

5. Θπκφο 

6. Δπηθνηλσλία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

7. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

8. Δπηζεηηθφηεηα – Οηθνγέλεηα θαη ζρνιείν 

9. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο – Σν άγρνο ηνπ απνρσξηζκνχ 

10. Νπρηεξηλή ελνχξεζε 

11. Φνβίεο 

12. Δπηθξηηηθή ζπκπεξηθνξά – Ολπρνθαγία – Πξσηλφ μχπλεκα  
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          Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, δηαπηζηψζακε θάπνηεο αδπλακίεο ζην εξγαιείν-

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε 

Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ, ηφζν ζην πεξηερφκελν ηνπ ( 

εξσηήζεηο πνπ επηδέρνληαλ κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο, εξσηήζεηο πνπ δελ έγηλαλ πιήξσο 

θαηαλνεηέο, αιιά θαη απνπζία εξσηήζεσλ πνπ ζα καο βνεζνχζαλ λα δηεξεπλήζνπκε θαη 

λα δηαζαθεληζηνχλ θαη άιινη παξάκεηξνη γηα  κηα πην ζηελή επαθή ζηηο ζρέζεηο καο κε 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ καο: θαη΄ νίθσλ επηζθέςεηο, θ.ά. ),φζν θαη ζηελ δνκή ηνπ, πνπ 

ηηο απνδψζακε ζηελ απεηξία καο αιιά θαη ζηνλ ιίγν ρξφλν πνπ είρακε ζηελ δηάζεζε καο 

γηα ηελ ζχληαμε ηνπο. 

          Οκφθσλα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείρακε ζε απηή ηελ θάζε ηεο ΑΔΔ, 

ζπκθσλήζακε, πξηλ πξνβνχκε ζε νπνηαδήπνηε άιιε δξάζε κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ ζρνιείνπ-γνλέσλ, λα επαλέιζνπκε ζηελ ζχληαμε ελφο λένπ πεξηζζφηεξν 
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νξγαλσκέλνπ θαη ρξεζηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα  ζπλδξάκεη αθφκα πην πνιχ ζηελ 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ 

θαη ίζσο λα απνηειέζεη θαη έλα γεληθφ εξγαιείν πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ 

άιια ζρνιεία ή θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα καο ην δεηήζνπλ. Σελ ηδέα απηή καο ηελ έδσζε 

ε ρνιηθή καο χκβνπινο 49
εο 

Πεξηθέξεηαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, θα Γηαλλνπνχινπ, ε 

νπνία καο ππνζρέζεθε φηη ζα θαηαζέζεη θαη απηή ηελ εκπεηξία ηεο θαη ζα καο βνεζήζεη ζε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα καο. 
 

         Δλ θαηαθιείδη, ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ ζπζηεκαηηθή 

δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ γηα ηελ 

ζρνιηθή καο κνλάδα , ηφζν ηα πνηνηηθά  – ε νκαδηθή ζπλέληεπμε εθπαηδεπηηθψλ, ε 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηνπ δείθηε απφ  θάζε κέινο κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε  

αξρείσλ θαη εγγξάθσλ ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο,  πνπ αθνξνχζαλ ζηα επηκέξνπο 

θξηηήξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαη  ηελ απάληεζε ησλ ελδεηθηηθψλ εξσηεκάησλ  

δηεξεχλεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείθηε απφ ην έξγν ηεο ΑΔΔ θαη ε ηειηθή 

θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ, θνηλψο απνδεθηά απφ ηελ νινκέιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ- 

φζν θαη ηα πνζνηηθά – εξσηεκαηνιφγην γνλέσλ  θαη ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ-καο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα πξνζεγγίζνπκε ζθαηξηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ καο 

σο πξνο απηφλ ηνλ δείθηε. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο νινκέιεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπγθιίλνπλ κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ,πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη ζπλάδνπλ ζην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα φηη είλαη αλάγθε λα νξγαλψζνπκε ζρέδηα δξάζεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ  

ζα θέξεη ην απνηέιεζκα πνπ επηζπκνχκε φινη νη εκπιεθφκελνη : λα  αλαδεηρζεί  δπλαηφ 

ζεκείν ηνπ ζρνιείνπ καο, νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ καο.    

 

 

Δ. Προτεραιότθτεσ για Δράςθ 

        Οη πξνηεξαηφηεηεο γηα δξάζε πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπλεθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δψζακε ζηνπο γνλείο θαη ηελ κειέηε ησλ 

πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ βαζκηαία ζπκκεηνρή γνλέσλ ησλ καζεηψλ καο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή καο δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ 

ζρνιείνπ καο ζηνλ δείθηε Αμηνιφγεζεο:  3.3. ρέζεηο κεηαμχ ρνιείνπ – Γνλέσλ είλαη: 

 Πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηππηθψλ νξγαλσκέλσλ ζπλαληήζεσλ γνλέσλ-

εθπαηδεπηηθψλ θαηά κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 Καιχηεξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη πην ελεξγή εκπινθή ηνπο ζε απηφ.  

 Οξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ (νκηιίεο απφ εηδηθά θαηεξηηζκέλνπο 

επηζηήκνλεο) κε ζηφρν λα ζηεξίμνπλ δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο 

γνλείο θαη παξάιιεια λα ελδπλακψζνπλ ην ζχλδεζκν κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. 
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Γ3. 

 

61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

 

 

 

«Σχέσεις μεταξύ των μαθητών» 

«Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων» 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνεται η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων 

Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 

από το 61o Νηπιαγωγείο Πατρών. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τη 

διερεύνηση των δεικτών «Σχέσεις μεταξύ των μαθητών» και  «Σχέσεις μεταξύ 

σχολείου-γονέων». 
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61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

Έκθεζη Σσζηημαηικής Διερεύνηζης Επιλεγμένων Τομέων 

 ηοσ Εκπαιδεσηικού Έργοσ ηης Στολικής Μονάδας 

 

Σνκέαο/Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 3.2.2 ρέζεηο καζεηώλ κεηαμύ ηνπο θαη 3.3 ρέζεηο 

κεηαμύ ζρνιείνπ - γνλέσλ 

 

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

  

Σηελ Σπλεδξίαζε πνπ έγηλε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2010 ζπδεηήζεθαλ πξνηάζεηο 

παξνπζία ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ, ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ 1 ψξα θαη 30 ιεπηά.  

Σηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2010 αθνινχζεζε ζπλεδξίαζε απφ ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ηε ζρνιηθή ζχκβνπιν 

ζρεηηθά κε ηελ αλαιπηηθή έθζεζε ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο, ηελ κέρξη ηφηε εθηίκεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηνκέσλ πνπ ζα 

δηεξεπλεζνχλ αλαιπηηθά. Ζ Γηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ 2 ψξεο.  

Σηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2011 αθνινχζεζε λέα ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζηελ νπνία παξεπξέζεθε θαη ε ζρνιηθή ζχκβνπινο. 

Μέζα απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζπιινγηθφ δηάινγν απνθαζίζακε λα γίλεη 

ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ζην δείθηε πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, 

θαζψο παξαηεξήζεθε φηη απηφ απνηειεί πξφβιεκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Ζ δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ 2 ψξεο. 

Σηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2011 αθνινχζεζε λέα ζπλάληεζε ηνπ ζπιιφγνπ φπνπ 

δηακνξθψζεθαλ ηα εξγαιεία δηεξεχλεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαζψο θαη ζρέδην 

αμηνιφγεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ 2 ψξεο.  

Σηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2011 αθνινχζεζε λέα ζπλάληεζε, ζηελ νπνία έγηλε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αδπλακηψλ ηνπ δείθηε. Ζ 

δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ 2 ψξεο.  

Γελ πξνέθπςε ζχλζεζε πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ παξά κφλν ε νκάδα ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ 

δείθηε ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-γνλέσλ. Οη άμνλεο ζπδήηεζεο ήηαλ θπξίσο ε βειηίσζε 

ηεο επηθνηλσλίαο καο κε ηνπο γνλείο, ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ καο, ε 

ζπρλφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο γηα πην νπζηαζηηθή ιχζε 

πξνβιεκάησλ κέζα απφ ζπρλφηεξεο ζπλαληήζεηο. 
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Δπίζεο ππήξμε θαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο 

ηνπ δείθηε ζρέζεηο καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. Οη άμνλεο ζπδήηεζεο ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ λεπίσλ κεηαμχ ηνπο, ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο, ε δεκηνπξγία λέσλ θίισλ, ε απνδνρή απφ ηα ππφινηπα λήπηα ησλ 

κνλαρηθψλ λεπίσλ θαη ε έληαμή ηνπο ζηελ νκάδα κέζα απφ πξνγξακκαηηζκέλεο 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο 

 

Τν πξψην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο καο απνηεινχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη γνλέσλ. Τν αληηθείκελν απηφ επηιέρηεθε κε αθνξκή πξνβιήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ρψξσλ θαη 

ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (χπλνο – κηθξφο πξναχιηνο 

ρψξνο, πξνβιήκαηα ζηε ζέξκαλζε, ζηνλ αεξηζκφ θιπ.). 

Τα πξνβιήκαηα απηά νδήγεζαλ – πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ- ζηελ αλάγθε γηα 

επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο, 

ζηελ επηβεβαίσζε ζσζηήο πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνο ηνπο 

γνλείο. 

Οη ζηφρνη ηεο δηεξεχλεζεο πνπ ηέζεθαλ είλαη νη αθφινπζνη: 

1) Καηά πφζν ε ελεκέξσζε απφ ην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν 
ηνπ παηδηνχ ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ ηνπο γνλείο, κε θξηηήξην ην 
πφζν απαξαίηεηε ζεσξνχλ νη ίδηνη νη γνλείο ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ 
πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο. 
2) Ζ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ 
γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε θξηηήξην ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη γηα 
ηελ ελεκέξσζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ηε ζπρλφηεηα ησλ 
ελεκεξψζεσλ - ζπλαληήζεσλ, θαζψο θαη ηελ άπνςε ησλ γνλέσλ γηα 
ηε κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο. 
3) Ζ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ησλ γνλέσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ, κε θξηηήξην ηε δηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή, 
πξνηείλνληαο νη ίδηνη νη γνλείο ηξφπνπο, απφςεηο θαη ζέζεηο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο – ζπλεξγαζίαο κε ην ζρνιείν. 

 

Τν εξγαιείν ην νπνίν ζεσξήζακε φηη ζα κπνξέζεη λα δηεξεπλήζεη ηνπο 

ζηφρνπο απηνχο πνπ ηέζεθαλ απφ ην ζρνιείν καο γηα επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ – γνλέσλ, θαζψο θαη ηελ επηβεβαίσζε ζσζηήο 

πιεξνθφξεζεο θαη θαινχ θιίκαηνο, είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην
(1)

, ην νπνίν 

δηακνξθψζεθε αλάινγα απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ θαη δφζεθε ζηνπο γνλείο 

πξνο ζπκπιήξσζε. 

Δπίζεο, σο εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ 
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ζηφρσλ είλαη θαη νη ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηνπο γνλείο θαηαγξάθνληαο θάζε 

θνξά ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθφηεξσλ ζρέζεσλ 

κε ην ζρνιείν. Μέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιεία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηφρσλ καο, εληνπίζηεθαλ 

πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο πνπ αθνξνχλ θαη ηηο δχν πιεπξέο (ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ) θαη δηαπηζηψζεθαλ θαη ζεηηθά ζηνηρεία πνπ βνήζεζαλ ζηε 

δηεξεχλεζε. 

Δπίζεο, κέζα απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο ζέζεηο ησλ γνλέσλ, βξέζεθαλ ηξφπνη γηα 

πηζαλή αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία γνλέσλ – 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Σηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθνί, καδεχνληαο ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο απφςεηο απφ ηηο ζπλαληήζεηο, αλέιπζαλ θαη ζχγθξηλαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε φζνλ αθνξά ηα θιαζζηθά θαη ηα νινήκεξα ηκήκαηα. 

Τν δεχηεξν αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο καο απνηεινχλ νη ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. Με αθνξκή ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε ζηα λήπηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεζζάξσλ δηαιεηκκάησλ ζηνλ πξναχιην ρψξν, θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ κέζα ζηελ ηάμε ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ειεχζεξν παηρλίδη 

θαη ε νκαδηθή εξγαζία, εληνπίζακε πσο ππήξραλ παηδηά πνπ βξίζθνληαλ ζην θέληξν 

ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ζεσξνχληαη αξρεγνί ησλ νκάδσλ θαη άιια 

παηδηά πνπ ήηαλ απνκνλσκέλα θαη κνλαρηθά, ηφζν ζην παηρλίδη φζν θαη ζηελ 

εξγαζία. 

Δπίζεο απφ ηελ παξαηήξεζε εληνπίζηεθαλ πεξηζηαηηθά ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαζψο θαη πσο ππήξραλ νκάδεο παηδηψλ ίδηεο θάζε θνξά, πνπ δελ 

δέρνληαλ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ηνπο θαη ρσξίο λα δίλνπλ επθαηξίεο γηα 

λέεο θηιίεο. Αθφκε παξαηεξήζεθε φηη είλαη απνκνλσκέλα, παηδηά πνπ έρνπλ άιιε 

εζληθή θαηαγσγή θαη δε γλσξίδνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα. Παξαηεξήζεθε δε φηη 

αξέζεη ζηα παηδηά λα δνπιεχνπλ ή λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νκάδεο, δελ θαίλεηαη 

φκσο λα αηζζάλνληαη ην ίδην θηιηθά θαη άλεηα κε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Οη ζηφρνη δηεξεχλεζεο πνπ ηέζεθαλ γηα ην δείθηε ησλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ζρέζεσλ, είλαη νη αθφινπζνη: 

1) Να δηεξεπλεζεί αλ ηα παηδηά επηιέγνπλ λα παίδνπλ κφλα ηνπο ή κε άιια παηδηά 
κε θξηηήξην ηελ απάληεζε ζε αλάινγε εξψηεζε. 
2)Να δηεξεπλεζεί πνηα παηδηά είλαη ηα πεξηζζφηεξν δεκνθηιή κε θξηηήξην ηε 
ζπρλφηεηα αλαθνξάο νλνκάησλ παηδηψλ ζε εξψηεζε «Με πνηνπο παίδεηο θαη 
πνηνπο ζα θαινχζεο νπσζδήπνηε ζηε γηνξηή ζνπ». 
3)Να δηεξεπλεζεί ε πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ γηα αηνκηθή εξγαζία ζηελ 
θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρφιεζε ζην λεπηαγσγείν κε θξηηήξην ηελ πξνηίκεζε ηνπο 
σο πξνο ηα δχν είδε εξγαζίαο. 
4)Να δηεξεπλεζεί ε απνδνρή ή κε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο δηαθνξεηηθήο 
εζληθήο θαηαγσγήο, δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ αθνξά ζε επηδφζεηο ηνπο ζην ιφγν, 
ζηελ θίλεζε, ζηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 
ηνπ ξπζκνχ ησλ λεπίσλ, κε θξηηήξην ηηο θαηαγεγξακκέλεο αληηδξάζεηο – ζέζεηο – 
απφςεηο ηνπο πάλσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηεξίρηεθαλ ζε επηιεγκέλε 
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ζεκαηνινγία (παηδηά ηνπ θφζκνπ, παξακχζηα πνπ κηινχλ γηα δηαθνξεηηθφηεηα, 
δξακαηνπνίεζε). 

 

Τν εξγαιείν πνπ ζεσξήζακε φηη ζα καο βνεζήζεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

αλσηέξσ ζηφρσλ, είλαη ε δηακφξθσζε κηαο ζπλέληεπμεο
(2)

 απφ ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ, πνπ κε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα έγηλε ζηα λήπηα θαη ζπγθεληξψζεθαλ 

απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζρέζεηο ησλ λεπίσλ κεηαμχ ηνπο. Με βάζε απηέο ηηο 

ζπλεληεχμεηο αλαδείρηεθαλ νη δεκνθηιέζηεξνη καζεηέο, νη πην απνκνλσκέλνη, θαζψο 

θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο γηα αηνκηθή ή νκαδηθή εξγαζία. 

Δπίζεο, σο εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζακε ηελ εληαηηθή παξαηήξεζε ηφζν ζην 

ειεχζεξν παηρλίδη φζν θαη ζηελ νξγαλσκέλε εξγαζία ησλ λεπίσλ, ε νπνία 

παξαηήξεζε απηή θαηαγξάθεθε γηα θάζε παηδί μερσξηζηά θαη ζε νξηζκέλν ρξφλν. 

Καηαγξάθεθαλ αληηδξάζεηο, πεξηζηαηηθά ζπγθξνχζεσλ θαη φ,ηη άιιν αθνξνχζε ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

Τέινο, σο εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζακε επηιεγκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή, γηα λα 

αλαγλσξίζνπκε αδπλακίεο ή ζεηηθά ζηνηρεία ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλέπηπμαλ ηα 

λήπηα κεηαμχ ηνπο. Ωο θαιή πξαθηηθή ζεσξήζακε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλεο – 

θνηλήο γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ- ζεκαηνινγίαο πνπ αθνξνχζε ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ζηελ αμία ηεο θηιίαο, ζηελ απνδνρή φισλ κε ηηο ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηέο ή κε ηηο ηδηαίηεξεο αδπλακίεο ηνπο. Δπίζεο ε ζεκαηνινγία αθνξνχζε ζηελ 

αλάδεημε θαιήο ζπλεξγαζίαο, ζηελ αλάδεημε ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ νκάδα θαη ζηελ 

αλάδεημε ηνπ ζεβαζκνχ φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε 

λεπίνπ. 
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Παπάπηημα:  (1)  

Αγαπεηνί γνλείο, 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ην νπνίν πινπνηείηαη ζην λεπηαγσγείν καο, παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ζπκβάιιεηε ζην έξγν καο θαη ζηελ θαιχηεξε 

κεηαμχ καο επηθνηλσλία. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πξναηξεηηθή θαη αλψλπκε. 

Σαο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία. 

   Οη λεπηαγσγνί ηνπ 61νπ Νεπηαγσγείνπ Παηξψλ 

 

  ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

(Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ην εξσηεκαηνιφγην ζεκεηψλνληαο Φ φπνπ ρξεηάδεηαη). 

8. Φχιν:    Άλδξαο      □    

                   Γπλαίθα      □ 

9. Ζιηθία:                     κηθξφηεξνο/ε  απφ 30   □ 

            30-35   □         

      35-40 □          

40-45  □           

45-50   □ 

10. Δπάγγεικα: ……………………………………………………………………………………….. 

11. Δίζηε:   Γνλέαο         □         

       Κεδεκφλαο   □ 

12. Σπνπδέο:   Γεκνηηθφ Σρνιείν  □   

      Γπκλάζην               □     

  Λχθεην   □ 

   Παλεπηζηήκην       □      

     Άιιν Πηπρίν         □ 

13. Τν παηδί ζαο  θνηηά ζην ηκήκα:   θιαζζηθφ  1     □         Κιαζζηθφ 2  □     Οινήκεξν   □ 

14. Δίλαη:      λήπην  □                     πξνλήπην      □ 

 

15. Ζ ελεκέξσζε  απφ ην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο είλαη απαξαίηεηε: 
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πάξα πνιχ  □       πνιχ  □            κέηξηα □         θαζφινπ   □             

 

16. Ζ ελεκέξσζε απφ ην ζρνιείν γίλεηαη κέρξη ηψξα: 

θάζε εβδνκάδα □         θάζε κήλα    □             θάζε ηξίκελν    □             ζπάληα    □ 

 

17. Καηά ηελ ελεκέξσζε, γηα λα  ζπδεηήζεηε κε ηε λεπηαγσγφ θαη λα αληαιιάμεηε απφςεηο 
αθηεξψλεηε ρξφλν: 

πνιχ  □                            αξθεηφ     □                        ιίγν  □                         θαζφινπ  □ 

 

18. Καηά ηε γλψκε ζαο ε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 
είλαη: 

πνιχ θαιή   □                      θαιή        □                               κέηξηα      □                        

         

19. Έρεηε πνηέ  δηαθσλήζεη  κε ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ παηδηνχ ζαο γηα θάπνην ζέκα; 

ΝΑΗ      □                ΟΦΗ   □ 

Δάλ  ΝΑΗ,  γηα πνην ζέκα; ………………………………………………… 

 

20. Δίζηε επραξηζηεκέλνο/ε απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη ην παηδί ζαο; 

πάξα πνιχ  □           πνιχ    □        ιίγν    □        θαζφινπ □ 

 

21. Τη ζα πξνηείλαηε εζείο γηα λα βειηησζεί ε επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία κεηαμχ  ζρνιείνπ θαη 
γνλέσλ; 

……………………………………………………………………………………………………… 

Σαο επραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία 

 

(2) ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΝΗΠΙΩN 

 

1.Σνπ αξέζεη λα παίδεηο κφλνο/ε ζνπ ή κε άιια παηδηά; 

……………………………………………………………………………………… 

2.Με πνηα παηδηά ζα ήζειεο λα παίδεηο; 

……………………………………………………………………………………… 

3.Πνηα παηδηά ζα θαινχζεο ζηε γηνξηή ζνπ νπσζδήπνηε; 
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……………………………………………………………………………………… 

4.Σην ζρνιείν ζνπ αξέζεη λα εξγάδεζαη κφλνο/ε ή καδί κε άιια παηδηά; 

……………………………………………………………………………………… 

Τν παηδί είλαη: Νήπην                                          πξνλήπην 

Φνηηά ζην: Κιαζζηθφ 1    θιαζζηθφ 2    νινήκεξν 

 

 

Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

  

Ωο πξνο ην πξψην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο καο «Σρέζεηο ζρνιείνπ – γνλέσλ», 

κε βάζε ηα εξσηεκαηνιφγηα
(1)

 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηηο θαηαγεγξακκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο ζπδεηήζεηο – ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, 

φπνπ νη γνλείο ηνπνζεηήζεθαλ θαη εθθξάζηεθαλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ην ζρνιείν θαη ηη νη ίδηνη πξνηείλνπλ γηα πην νπζηαζηηθή επηθνηλσλία, 

πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1) Σηελ εξψηεζε πξνο ηνπο γνλείο (εξσηεκαηνιφγην) πφζν ζεκαληηθή θαη 

απαξαίηεηε ζεσξνχλ ηελ ελεκέξσζή ηνπο απφ ην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ 

πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο, πξνέθπςε πσο φινη νη γνλείο ζεσξνχλ ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε. 

2) Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε γηα ηε ζπρλφηεηα πνπ γίλνληαη έσο ηψξα νη 

ελεκεξψζεηο ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν (εξσηεκαηνιφγην), πξνέθπςε πσο 

ε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ (60%). 

3) Σηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην πφζνο ρξφλνο αθηεξψλεηαη θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο (λεπηαγσγνί – γνλείο) γηα ελεκέξσζε, δηαπηζηψζεθε 

πσο αθηεξψλεηαη πνιχ ρξφλνο θάζε θνξά γηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

(90%). Τν 10% απάληεζε πσο δελ αθηεξψλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξφλν γηα 

ελεκέξσζε. 

4) Τν ζπκπέξαζκα πνπ βγήθε απφ ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ε ζπλεξγαζία θαη 

ε επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ είλαη θαιή θαη πνηνηηθή ήηαλ 

πσο ε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία είλαη πνιχ θαιή (85%). Τν 15% 

απάληεζε πσο είλαη θαιή. 

5) Οη γνλείο εξσηήζεθαλ (εξσηεκαηνιφγην) αλ έρνπλ δηαθσλήζεη πνηέ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ παηδηνχ ηνπο γηα θάπνην ιφγν θαη ζε πνζνζηφ 95% δελ 

είρε δεκηνπξγεζεί θακία δηαθσλία. Λφγνη δηαθσλίαο πνπ πξνέθπςαλ (5%) 

αθνξνχζαλ ρξήζε ρψξσλ. 

6) Σηελ εξψηεζε αλ νη γνλείο είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη ην 

παηδί ηνπο, πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα πσο ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ είλαη 
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πάξα πνιχ επραξηζηεκέλε απφ απηή ηε ζπλεξγαζία (98%). Τν 2% ζεψξεζε 

φηη ε ζπλεξγαζία ήηαλ θαιή. 

7) Τέινο, απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνπο γνλείο γηα 

βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο – ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ – γνλέσλ, 

πξνέθπςε πσο νη γνλείο δεηνχλ ζπρλφηεξε θαη ηαθηηθφηεξε επηθνηλσλία – 

ελεκέξσζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζε ψξεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαηφπηλ 

ζπλελλνήζεσο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο φπνπ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

θαηαγξάθεθαλ, πξνέθπςε επίζεο ε αλάγθε γηα ζπρλφηεξε θαη ηαθηηθφηεξε επηθνηλσλία, 

θαζψο θαη ε αλάγθε ησλ γνλέσλ γηα ζπλαληήζεηο κε ηηο λεπηαγσγνχο φπνπ ζα 

παξεπξίζθνληαη εηδηθνί επηζηήκνλεο (ςπρνιφγνη, Σρνιηθή Σχκβνπινο, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί θιπ.), νη νπνίνη, έρνληαο γλψζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο ζηελ επίιπζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή, αιιά θαη ζηε δσή 

ηνπο γεληθφηεξα. Δπίζεο νη γνλείο εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία 

νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ζα δέρνληαη ζπκβνπιεπηηθή αγσγή. 

Σπγθεληξσηηθά, ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα αθνξνχζαλ ηφζν ηελ αλάγθε ησλ 

γνλέσλ γηα ζπρλφηεξε – ηαθηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε, θαζψο θαη ηελ 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία νκάδσλ φπνπ ζα δέρνληαλ ζπκβνπιεπηηθή αγσγή απφ ηηο 

λεπηαγσγνχο θαη ςπρνιφγνπο – θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, γηα ηελ επθνιφηεξε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα ηελ επίγλσζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε 

λεπηαθή ειηθία. 

Δπίζεο, πξνέθπςε ην απνηέιεζκα πσο νη ζρέζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνιχ θαιέο θαη πνηνηηθέο θαη πσο ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ηνπο βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ. Οη γνλείο είλαη 

επραξηζηεκέλνη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ 

πξνέθπςαλ γηα θάπνην ζέκα, επηιχζεθαλ άκεζα θαη κε ηνλ πην ζσζηφ ηξφπν. 

 

Ωο πξνο ην δεχηεξν αληηθείκελν αμηνιφγεζήο καο «Σρέζεηο ησλ καζεηψλ 

κεηαμχ ηνπο», κε βάζε ηε ζπλέληεπμε
(2) 

πνπ έγηλε ζηα λήπηα, θαζψο θαη ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπο, ηφζν 

ζην ειεχζεξν παηρλίδη ηνπο φζν θαη ζηελ νξγαλσκέλε εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη απφ ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο ζέζεηο – απφςεηο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, πξνέθπςαλ ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

1) Σηελ εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο ησλ λεπίσλ «Σνπ αξέζεη λα παίδεηο κφλνο 

ζνπ ή κε άιια παηδηά», πξνέθπςε πσο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ζέιεη λα 

παίδεη κε ηα άιια παηδηά. Πέληε (5) παηδηά απάληεζαλ πσο ηνπο αξέζεη λα 

παίδνπλ κφλα ηνπο, είηε γηαηί ηα άιια παηδηά δελ ηα παίδνπλ, είηε γηαηί δελ ηα 

αθνχλε θαη ηα καιψλνπλ, είηε γηαηί ζέινπλ λα παίδνπλ κε εζπρία. Δπίζεο έλα 

παηδί δήισζε πσο ζέιεη λα παίδεη κε ηα άιια παηδηά αιιά φρη κε ηα θνξίηζηα. 
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2) Σηελ εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο «Με πνηα παηδηά ζα ήζειεο λα παίδεηο» 

παξαηεξήζεθε πσο ζπγθεθξηκέλα παηδηά ήηαλ απηά πνπ αλαδεηθλχνληαλ 

απφ ηνπο ππφινηπνπο σο δεκνθηιέζηεξα. 

3) Σηελ εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο «Πνηα παηδηά ζα θαινχζεο νπσζδήπνηε ζηε 

γηνξηή ζνπ» παξαηεξήζεθε πσο επί ην πιείζηνλ ήηαλ ηα ίδηα παηδηά πνπ 

είραλ αλαδεηρηεί σο δεκνθηιέζηεξα ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε. 

4) Σηελ εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο «Σην ζρνιείν ζνπ αξέζεη λα εξγάδεζαη 

κφλνο/ε ή καδί κε ηα άιια παηδηά», δφζεθαλ απαληήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ζέιεη λα εξγάδεηαη καδί κε ηα 

άιια παηδηά. Ωζηφζν, ππήξραλ ηξία (3) παηδηά πνπ επέιεμαλ λα 

απαληήζνπλ πσο ηνπο αξέζεη λα εξγάδνληαη κφλα ηνπο γηαηί ηνπο αξέζεη ε 

εζπρία. 

Με βάζε, ινηπφλ, ηα εξσηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην 
ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη δφζεθε ζηα λήπηα, πξνέθπςε πσο: 

 Υπάξρνπλ παηδηά πνπ δελ ζέινπλ λα παίδνπλ κε ηα άιια, αιιά 

πξνηηκνχλ λα παίδνπλ κφλα ηνπο, είηε γηαηί απηφ απνηειεί δηθή ηνπο επηινγή, 

είηε γηαηί δελ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηα άιια παηδηά ζηηο παξέεο ηνπο. 

 Υπάξρνπλ παηδηά πνπ είλαη δεκνθηιέζηεξα απφ ηα ππφινηπα θαη 

ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ππνινίπσλ ζην παηρλίδη. 

 Υπάξρνπλ παηδηά πνπ δελ ζέινπλ λα εξγάδνληαη νκαδηθά αιιά αηνκηθά, 

δελ ζέινπλ λα ζπλεξγάδνληαη, αιιά πξνηηκνχλ ηελ αηνκηθή εξγαζία. 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ λεπίσλ ηφζν ζην ειεχζεξν 

παηρλίδη ηνπο φζν θαη ζηελ νξγαλσκέλε εξγαζία ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη: 

1. Υπήξραλ πεξηζηαηηθά φπνπ θάπνην παηδί νδεγνχληαλ ζην κνλαρηθφ παηρλίδη, 

θαζψο δελ γίλνληαλ απνδεθηφ απφ κία νκάδα. 

2. Υπήξραλ πεξηζηαηηθά ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξάο ειηθίαο (ηα κεγαιχηεξα παηδηά έδησρλαλ ηα κηθξφηεξα απφ ηελ 

παξέα ηνπο). 

3. Υπήξραλ πεξηζηαηηθά απνκφλσζεο θαη κε απνδνρήο ελφο παηδηνχ εμαηηίαο 

ηεο θαηαγσγήο ηνπ θαη γηαηί δελ θαηαλννχζε ή δελ ρεηξηδφηαλ ζσζηά ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

4. Υπήξραλ νκάδεο παηδηψλ κε ηελ ίδηα πάληα ζχλζεζε, ρσξίο λα δέρνληαη ηελ 

αιινίσζή ηεο θαη ρσξίο λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζε απηήλ άιισλ παηδηψλ. 

Δπίζεο απηή ε νκάδα ήηαλ αξλεηηθή ζην λα θάλεη λένπο θίινπο. 

5. Υπήξρε απνκφλσζε ελφο παηδηνχ πνπ δελ γηλφηαλ απνδεθηφ ζηηο παξέεο 

ησλ άιισλ παηδηψλ, εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ «ξπζκψλ» πνπ είρε απφ ηα άιια 

παηδηά. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 
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πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα, φηη πξάγκαηη θαλεξψλνπλ 

αδπλακία ν δείθηεο «Σρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ» θαη ν δείθηεο «Σρέζεηο κεηαμχ 

ζρνιείνπ – γνλέσλ» ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη φηη ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάδεημή ηνπο σο ζεκεία 

ππεξνρήο ηνπ ζρνιείνπ. Δχζηνρα θξίζεθαλ νη παξαπάλσ δείθηεο, δείθηεο πξνο 

δηεξεχλεζε ζηε δηθή καο ζρνιηθή κνλάδα. 

 

 

Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε 

 

 Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ δεηθηψλ «Σρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ – γνλέσλ» θαη «Σρέζεηο καζεηψλ 

κεηαμχ ηνπο», απνθαζίζηεθε απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ καο λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ: α) ε 

αλάγθε ησλ γνλέσλ γηα ζπρλφηεξε – ηαθηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε απφ ην 

ζρνιείν θαη β) ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία ζπκβνπιεπηηθψλ νκάδσλ γηα ηνπο γνλείο, πνπ 

ζα βνεζήζνπλ ηφζν ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ λεπίσλ απφ ηνπο γνλείο, 

φζν θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ήδε αληηκεησπίδνπλ ηα λήπηα, ζε ζπλεξγαζία 

πάληα κε ηηο λεπηαγσγνχο. 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ, ε νκάδα καο απνθάζηζε λα 

νξγαλψζεη ζπρλφηεξεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο. Πέξαλ, ινηπφλ, ησλ ηξηψλ 

ζπλαληήζεσλ – ελεκεξψζεσλ ησλ γνλέσλ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά πνπ πξνβιέπνληαλ 

κέρξη ηψξα θαη ηεο κίαο εκέξαο ηελ εβδνκάδα ελεκέξσζε πνπ ίζρπε, νη λεπηαγσγνί 

απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ εθηφο ζρνιηθνχ 

σξαξίνπ ζην ηέινο θάζε κήλα κε ηνπο γνλείο, θαζψο θαη ζηνλ νξηζκφ δχν εκεξψλ ηελ 

εβδνκάδα θαηά ηηο νπνίεο νη γνλείο ζα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ. Φπζηθά γηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη πξέπεη λα επηιπζνχλ, νη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο 

ζα γίλνληαη άκεζα. 

Δπίζεο, ε νκάδα καο απνθάζηζε λα νξγαλψζεη ζπλαληήζεηο γνλέσλ - 

λεπηαγσγψλ κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο (ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, Σρνιηθή 

Σχκβνπιν), έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε ησλ γνλέσλ γηα δεκηνπξγία κηαο 

ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ηδηαίηεξα ζηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Τα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζηηο ζπλαληήζεηο 

απηέο, ζα νξηζηνχλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο γνλείο ζε εθ λένπ ζπλεδξίαζε πνπ 

ζα νξηζηεί απφ ηελ νκάδα καο. Πξνγξακκαηίδνληαη ηξεηο (3) ην ιηγφηεξν ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαληήζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε 

«Σρέζεηο καζεηψλ κεηαμχ ηνπο», απνθαζίζηεθαλ απφ ηελ νκάδα καο λα αλαπηπρζνχλ 

νη εμήο δξάζεηο: 
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 Οκαδηθά παηρλίδηα θαη νκαδηθέο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία ησλ λεπίσλ. 

 Υινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη ζεκαηνινγία πνπ αθνξνχλ ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θάζε λεπίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα 

απνκφλσζεο παηδηψλ πνπ είηε πξνέξρνληαη απφ άιιε ρψξα, είηε δελ 

κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ζσζηά ηελ ειιεληθή γιψζζα, είηε νη ξπζκνί ηνπο 

είλαη πην «αξγνί» ζηα κάηηα ησλ άιισλ παηδηψλ. 

 Σην ειεχζεξν παηρλίδη θαη ζηα παηρλίδηα ηνπ δηαιείκκαηνο ζα γίλνληαη 

παηρλίδηα κε δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο νκάδσλ, έηζη ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία 

ζηα παηδηά λα παίμνπλ κε λένπο θίινπο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζηα ηξαπέδηα ζα 

νξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο θάζε εβδνκάδα (θάζε δχν 

εβδνκάδεο ηα λήπηα ζα θάζνληαη ζε άιιν ηξαπέδη κε άιιε νκάδα), 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ λέεο θηιίεο θαη φια ηα παηδηά λα ληψζνπλ 

άλεηα θαη θηιηθά κε ηνπο ππφινηπνπο. 

 Σηα παηδηά πνπ παξαηεξήζεθε πσο είλαη απνκνλσκέλα ζα δνζνχλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ, ζέηνληάο ηα νη 

λεπηαγσγνί ππεχζπλα νκάδσλ ζε παηρλίδηα θαη εξγαζίεο, αλαδεηθλχνληάο 

ηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμίζνπ δεκνθηιή κε ηα ππφινηπα παηδηά. 

 Γηνξγάλσζε εθδήισζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

λεπηαγσγείνπ πνπ ζα αθνξά παξακχζη – ζεαηξηθφ έξγν κε γλψκνλα ηελ 

θπζηνινγηθή έληαμε ηνπ λεπίνπ ζηελ νκάδα, ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

 Σηήξημε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη επηιέγνπλ λα είλαη κνλαρηθά ή 

απνκνλψλνληαη απφ ηα άιια παηδηά. 

 Με δξακαηνπνίεζε, βησκαηηθά θαη παηδαγσγηθά παηρλίδηα ζα 

θαιιηεξγεζνχλ δεμηφηεηεο γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

παηδηψλ. 

 

 

Πάηξα, 31-1-2011 

Η πξντζηακέλε θαη ζπληνλίζηξηα Η γξακκαηέαο  Σα κέιε   

                                                                                             Λνπκπαξδέα Γεσξγία 

Αγγεινπνχινπ  Δπθξνζχλε ηδεξνπνχινπ Ισάλλα        Μαληνπνχινπ Διέλε 
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Γ4. 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΣΑ ΚΡΗΣΗ 

 

 

«Σχέσεις μεταξύ σχολείου- γονέων» 

 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

Στον φάκελο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία από τη συστηματική διερεύνηση του  

δείκτη «Σχέσεις μεταξύ σχολείου- γονέων», που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 

2010-11 από το Δημοτικό Σχολείου Κριτσάς Κρήτης. Στο αρχείο 1 παρουσιάζεται η 

Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου. 

Στο αρχείο 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση 

του δείκτη.    
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. ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΚΡΙΣΑ 

 

 

Έκθεζη Σςζηημαηικήρ Διεπεύνηζηρ Επιλεγμένων Τομέων 

 ηος Εκπαιδεςηικού Έπγος ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ 

 

Σνκέαο/Γείθηεο Αμηνιόγεζεο:3.3. ρέζεηο κεηαμύ ζρνιείνπ- γνλέσλ 

 

Α. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζε ε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε 

ηνπ δείθηε ρξνληθά ηνπνζεηήζεθαλ κεηά ηε γεληθή εθηίκεζε ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηελ 

νπνία θάλεθε ν δείθηεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο αδπλακίεο. 

Οη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπλαληήζεηο νινκέιεηαο πνπ φπσο έδεημε ε 

δηαδηθαζία ηεο γεληθήο εθηίκεζεο είλαη πην απνδνηηθέο θαη ζε ρξφλν θαη ζε 

απνηειέζκαηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζε ηέζζεξεηο ζπλαληήζεηο (πεξίπνπ 3 ψξεο ε θάζε κηα) 

δηαηχπσζαλ ηεθκεξησκέλα ηηο απφςεηο ηνπο νη νπνίεο ζπκπιήξσλαλ ε κηα ηελ άιιε. 

Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δελ ππήξμε θακία δηαθσλία θαη ην πιαίζην ελεξγεηψλ ήηαλ 

θνηλά απνδεθηφ.  

Σν αξρείν ηνπ ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλάληεζε κε γνλείο απνγεπκαηηλή ψξα, πνπ είρε νξηζηεί 

γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ηνπο, φπνπ αλαθνηλψζεθε ην πξφγξακκα «απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο», αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο, ην ρξφλν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο. Αλαθνηλψζεθε επίζεο  θαη δηθαηνινγήζεθε θαηά ηε γλψκε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ν δείθηεο πνπ παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο αδπλακίεο. Εεηήζεθε ε 

άπνςε ησλ γνλέσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε φπσο επίζεο 

θαη γηα ηε βειηίσζή ηνπ. 

Σηε ζπλέρεηα δφζεθε εξσηεκαηνιόγην ζηνπο γνλείο ην νπνίν επηζηξάθεθε 

ζπκπιεξσκέλν ηηο επφκελεο κέξεο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε απνδειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη βγήθαλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα. . 

 

 

 

Β. ρέδην Αμηνιόγεζεο 

Απνηηκήζεθαλ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ 
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πνπ απνηππψλνπλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε, ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη 

αλάπηπμεο θαιψλ πξαθηηθψλ πξνο φθεινο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θπξίσο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ καο.  

Ωο θξηηήξηα πνηφηεηαο ηεο απνηίκεζεο ηέζεθαλ ππφςε νη κεραληζκνί πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί έσο ηψξα γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο, νη 

πξσηνβνπιίεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζρέζεο θαη ε 

πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη κε ηνπο γνλείο. 

 ηόρνο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο ηνπ δείθηε, ήηαλ λα δηαπηζησζνχλ ηα 

δπλαηά θαη θπξίσο ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ δείθηε πνπ ππνβαζκίδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη απφ ηελ πνιηηεία θαη απφ ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ.  

Γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 ε παξαηήξεζε 

 νη καξηπξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 ε αλίρλεπζε ζρέζεο κεηαμχ επίδνζεο θαη επίπεδν ελδηαθέξνληνο γνλέα 

 ηα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ ηνπ ζρνιείνπ 

 ε απνδειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ γνλέσλ 

 νη πξνθνξηθέο απφςεηο ησλ γνλέσλ 

 ε εθηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

 ε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ άιια ζρνιεία. 

 

 

Γ. Κύξηα Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

 

Τν ζρνιείν έσο ζήκεξα δελ είρε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ηνκείο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηε γεληθή εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζρνιείνπ, επηιέρηεθε 

απηφο ν δείθηεο γηαηί πηζηεχνπκε φηη ε βειηίσζή ηνπ ζα επεξεάζεη ζεηηθά φινπο ηνπο 

άιινπο δείθηεο. 

Ζ επηθνηλσλία θαη ε ζρέζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο είλαη θαιή, αιιά ην ζρέδην 

δξάζεο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αξζεί θάζε ακθηζβήηεζε, λα βειηησζεί ε επηθνηλσλία ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ε βειηίσζε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο έρνπλ σο εμήο: 

: Οη γνλείο ζην ζχλνιφ ηνπο θξίλνπλ ην ζρνιείν ζεηηθά θαη γεληθά δελ ππάξρεη θακία 
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αξλεηηθή θξηηηθή εθηφο ηεο έιιεηςεο θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Κξίλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεηηθά ρσξίο θαλέλα αξλεηηθφ ζρφιην. 

Θεσξνχλ φηη ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία θαη εθθξάδνληαη κε ζεηηθά ζρφιηα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Αξθεηνί επηξξίπηνπλ επζχλεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο γηα ηε 

κε ζπρλή επηθνηλσλία. Κάπνηνη επηζπκνχλ λα γίλνληαη πην ζπρλέο ζπλαληήζεηο αιιά 

δελ δηεπθξηλίδνπλ αλ ην ζρνιείν ή αλ νη γνλείο πξέπεη λα θξνληίζνπλ γηα απηφ. Οη  

πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ πξφηαζε γηα πην  

ζπρλέο ζπλαληήζεηο. 

Σα ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ έδεημαλ φηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά 

κία θνξά ην ηξίκελν απνγεπκαηηλέο ψξεο, εθηφο ζπαλίσλ εμαηξέζεσλ, κε ζθνπφ λα 

εμππεξεηνχληαη νη γνλείο θαη ε ελεκέξσζε λα είλαη πιεξέζηεξε. Δπίζεο κε αθνξκή ηελ 

ελεκέξσζε θαηά ηάμε θαη θάζε γνλέα ρσξηζηά πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο ζηελ 

αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε ηελ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ζπδεηήζεηο παηδαγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο, αιιά θαη ησλ γνλέσλ κε ηα 

παηδηά ηνπο.  

     Όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ κε 

ζεκεηψκαηα ή ηειεθσληθά. Δπίζεο νη γνλείο είλαη ελεκεξσκέλνη απφ ηνλ θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ρσξηζηά γηα ζπγθεθξηκέλε ψξα θάζε εβδνκάδα πνπ κπνξνχλ λα 

επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν θαη λα ελεκεξψλνληαη. 

 Οη  καξηπξίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ έδεημαλ φηη θάπνηνη γνλείο επηζθέπηνληαη ην 

ζρνιείν πνιχ ζπάληα, δελ αληαπνθξίλνληαη ζην θάιεζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε 

ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζεκεησκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γελ ππάξρεη 

επίζεο θνηλή αληηκεηψπηζε ζε ζέκαηα αγσγήο θαη παηδείαο. Μελχκαηα θαη αμίεο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζην ζρνιείν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθπξψλνληαη απφ ηνπο γνλείο. 

 Οη ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο έδεημαλ φηη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο εθηηκνχλ ην ζρνιείν, ην ραξαθηεξίδνπλ θηιηθφ, πνιχ απνδνηηθφ θαη  απνδίδνπλ 

επζχλεο ζηνπο ίδηνπο γηα ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο ελεκέξσζεο. 

 πκπεξάζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο είλαη: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί παξά ην γεγνλφο φηη θάλνπλ πξνζπάζεηεο ζπρλφηεξεο 

επηθνηλσλίαο δελ βειηηψζεθε ε επηθνηλσλία ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ. 

 Κάπνηνη γνλείο δελ ελεκεξψλνληαη θαη δελ ππάξρεη ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ην 

ζρνιείν 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν δελ είλαη αλεπηπγκέλε ζην ζχλνιν ησλ γνλέσλ. 

 Μεηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ κε ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαίλεηαη φηη 

ζπλδένληαη ηζρπξά. 
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Γ. Πξνηεξαηόηεηεο γηα Γξάζε 

 

Ο Σχιινγνο δηδαζθφλησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ ζα αλαπηχμεη κεζφδνπο άκεζεο θαη ζσζηήο  ελεκέξσζεο. 

Πξψηεο ζθέςεηο επέβαιιαλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηύνπ κε ηελ αληαιιαγή e-

mail θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο. 

Τν ζρνιείν εθφζνλ δηαπίζησζε ηελ έιιεηςε ζηηο παξαπάλσ κνξθέο επηθνηλσλίαο ήδε 

έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πινπνίεζήο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα 

δεκηνπξγήζεθε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, δεηήζεθαλ ηα e-mail ησλ γνλέσλ θαη 

θνηλνπνηήζεθε ην e-mail ηνπ ζρνιείνπ. 

Αλαδείρηεθε επίζεο ε πξνηεξαηφηεηα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζέκα ηε 

«ζπκβνπιεπηηθή» κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πιαηζίνπ ζσζηήο επηθνηλσλίαο (ιεθηηθή θαη 

κε ιεθηηθή επηθνηλσλία), απνδνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θ.ι.π. 

Σπγθεθξηκέλα επηθνηλσλήζακε κε θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ν νπνίνο 

ζπκθψλεζε λα εθπαηδεχζεη βησκαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ζέκα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ επφκελε θάζε ηεο πινπνίεζεο.  

Ώζεζε ησλ γνλέσλ γηα ζπκκεηνρή ζε ζρνιέο γνλέσλ. 

Πεξηζζφηεξε εκπινθή ηνπ Γ.. θαη ησλ κειώλ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηνξγάλσζε από θνηλνύ εθδειώζεσλ είηε επηκνξθσηηθνχ, είηε πνιηηηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, είηε κε ζθνπφ ηε ραιαξή ζπδήηεζε. 

Σηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο αλαιπηηθόηεξε ελεκέξσζε από κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο 

θαη αλάπηπμε θαιύηεξεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Ζ επηθνηλσλία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλαληήζεηο κε 

φινπο ηνπο γνλείο αιιά θαη ζπρλφηεξα θαηά νκάδεο.   

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ επίζεο, ην δηάζηεκα κέρξη ην Ηνχλην, ζα δηεξεπλήζεη θαη 

άιιεο πηζαλέο κεζφδνπο βειηίσζεο ηνπ δείθηε, νη νπνίεο ζε επφκελν ζηάδην ζα 

εθηηκεζνχλ θαη ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ 

δξάζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  
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ΓΗΜ. Υ. ΚΡΙΣΑ   -    ΑΠΟΓΔΛΣΙΩΗ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Σχλνιν καζεηψλ: 92. Σχλνιν γνλέσλ (ν γνλέαο πνπ έρεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο παηδηά ζην 

ζρνιείν κεηξηέηαη κηα θνξά):73  

Απάληεζαλ 50 γνλείο (68,49%)  .  

Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ: ζηελ πξψηε εξψηεζε απάληεζαλ φινη νη γνλείο, δελ 

απάληεζαλ ζηε δεχηεξε έλαο, ζηελ ηξίηε δχν, ζηελ ηέηαξηε έλαο, ζηελ πέκπηε έλαο θαη 

ζηελ έθηε δχν. 

Σε παξάξηεκα θαίλνληαη νη απαληήζεηο ζε δηαγξάκκαηα. 

Σηηο δχν εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ δελ απάληεζαλ ζε θακία πέληε γνλείο θαη ζηε κία κφλν 

απάληεζαλ νθηψ γνλείο. 

ηελ πξώηε εξώηεζε αλνηθηνύ ηύπνπ ( Σπλνιηθά πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην ζρνιείν ηνπ 

παηδηνχ ζαο) απαληνχλ κε ηνπο παξαθάησ ραξαθηεξηζκνχο: θαιφ (8), πνιχ θαιφ(7), πάξα 

πνιχ θαιφ(1) ρσξίο ζνβαξά πξνβιήκαηα(2), νξγαλσκέλν-πξννδεπηηθφ θηιηθφ (3), 

άξηζην(3), έλα απφ ηα θαιχηεξα(2)πξφηππν(1), ηθαλνπνηεηηθφ-ιεηηνπξγηθφ(1), αζθαιέο(1), 

σξαίν-θαζαξφ(3), κε κηθξά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα(1), αλαβαζκηζκέλν(1), ξηδηθή αιιαγή 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ηάμεσλ πξνο φθεινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο(1), έιιεηςε 

θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ(1) θαη εγθαηαζηάζεσλ(1), ρξεηάδεηαη ελίζρπζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο(1). 

Δδψ ραξαθηεξίδνπλ θαη  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιχ θαινχο, θηιηθνχο, επηθνηλσληαθνχο, 

αμηφινγνπο, κε δήιν, θνληά ζηα παηδηά, θάλνπλ πνιχ θαιή δνπιεηά, θαηαβάιινπλ κεγάιε 

πξνζπάζεηα θ.ι.π.  

πκπέξαζκα: Οη γνλείο ζην ζχλνιφ ηνπο θξίλνπλ ην ζρνιείν ζεηηθά θαη γεληθά δελ 

ππάξρεη θακία αξλεηηθή θξηηηθή εθηφο ηεο έιιεηςεο θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ θαη άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Κξίλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεηηθά ρσξίο θαλέλα αξλεηηθφ ζρφιην. 

 ηε δεύηεξε εξώηεζε αλνηθηνύ ηύπνπ (Τη λνκίδεηε φηη πξέπεη λα αιιάμεη πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη θαιχηεξε θαη πην ζπρλή επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε) απαληνχλ σο εμήο: δελ 

ρξεηάδεηαη θακία αιιαγή(8), πην ζπρλέο ζπλαληήζεηο(7), ηίπνηα-καθάξη φια ηα ζρνιεία λα 

ήηαλ έηζη(1), λα γίλνληαη θάζε κήλα ζπλαληήζεηο(4), ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο(1), απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ ζηνπο γνλείο πνπ 

δελ επηθνηλσλνχλ(1), ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο κε ηνπο εθπ/θνχο(1), ρξεηάδεηαη 

θαιχηεξε ελεκέξσζε-επηθνηλσλία(1), ηίπνηα δελ πξέπεη λα αιιάμεη παξά κφλν νη γνλείο λα 

είλαη ζπλεπείο θαη λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν(9).   
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Δλεκεξώλνκαη γηα ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ζπνπδώλ ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, θαζώο θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πινπνίεζήο ηνπο.
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Δλεκεξώλνκαη ηαθηηθά γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ παηδηνύ κνπ, 

ηηο επηδόζεηο ηνπ θαη ηελ πξόνδό ηνπ
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Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ζρνιείνπ/εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ είλαη πξνζεθηηθά νξγαλσκέλεο
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Αηζζάλνκαη άλεηα θαη θηιηθά, όπνηε επηζθέπηνκαη ην ζρνιείν, γηα λα 

ξσηήζσ γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ κνπ.
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Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο
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Γ5. 

 

1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 

«Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων» 

«Σχέσεις μεταξύ σχολείου-φορέων» 
 

 

Έκθεση «υστηματικής Διερεύνησης Δεικτών» 

 

 

Στο αρχείο αυτό παρουσιάζεται η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων 

Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία συντάχθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-11 

από 1o Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρεται στη διερεύνηση των 

δεικτών «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων» και «Σχέσεις μεταξύ σχολείου-φορέων». 
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1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ  

 

Ζκκεςθ υςτθματικισ Διερεφνθςθσ Επιλεγμζνων Σομζων του 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ χολικισ Μονάδασ 

 

 

 

 

Μυτιλινθ,  25 Ιανου αρίου 2011  
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A.  ΠΕΔΙΟ 3ο: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΧΕΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

ΣΟΜΕΑ:ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΧΕΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 

ΔΕΙΚΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 3.3. χζςθ μεταξφ ςχολείου - γονζων 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ: 

 Αλζξανδροσ Κουτςαντώνθσ (υντονιςτισ) 

 Διμθτρα Φιλιπποποφλου (Πρακτικογράφοσ) 

 Βαςίλθσ Αγκοπιάν 

 Αικατερίνθ Γαβριιλ 

 Ιωάννα Σρφπατηθ 

 

Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγθςθσ 

Για τθν καλφτερθ διερεφνθςθ του δείκτθ χρθςιμοποιικθκαν οι παρακάτω διαδικαςίεσ: 

 Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ διερεφνθςθσ των απόψεων και κζςεων των γονζων/κθδεμόνων 

 Διαςφάλιςθ τακτικισ και αμφίδρομθσ ροισ πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και το 

ςχολείο για τθν ανάπτυξθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν 

 Καλλιζργεια κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και καλισ εικόνασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ για τον τρόπο με 

τον οποίο εργάηονται οι μακθτζσ ςτο ςπίτι και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν 

 Επίδειξθ ενδιαφζροντοσ από τουσ γονείσ για να ενθμερϊνονται ςχετικά με τθν πρόοδο των 

παιδιϊν τουσ ςτο ςχολείο 

 

Θ αξιολόγθςθ διιρκεςε  δφο μινεσ, από 17/11/2010 ζωσ 20/1/2011. Θ ομάδα ςυναντικθκε τρεισ φορζσ, 

αφοφ προθγουμζνωσ ο κάκε ςυνάδελφοσ αςχολικθκε με τον τομζα του, δθλαδι ςυνζλλεξε πλθροφορίεσ 

και ςυμπλιρωςε ςχετικό με τον τομζα του πίνακα. Θ ομάδα αποφάςιςε να προςκαλζςει ςτθν τρίτθ 
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ςυνάντθςθ ωσ κριτικό φίλο τον κ. Απόςτολο Τηαννι, πρόεδρο του ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων και 

μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ζνωςθσ γονζων και κθδεμόνων Ν. Λζςβου, με ςυμβουλευτικό ρόλο. 

 

Β. χζδιο Αξιολόγθςθσ  

Κατά τθ διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ ωσ αντικείμενο αξιολόγθςθσ τζκθκε το πεδίο 

«Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο». Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου πεδίου, ωσ ςτόχοι προσ διερεφνθςθ 

τζκθκαν: 

 Οι γονείσ να γίνουν αρωγοί ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν 

 Οι γονείσ να δείχνουν κατανόθςθ για τα προβλιματα του ςχολείου  

 Οι γονείσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ και τισ πρωτοβουλίεσ του ςχολείου 

Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ εργάςτθκε πενταμελισ ομάδα κακθγθτϊν χρθςιμοποιϊντασ ωσ κριτιρια για 

τθν αξιολόγθςθ τα παρακάτω: 

 αν υπάρχουν αποτελεςματικοί μθχανιςμοί τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ 

ςχολείου και γονζων 

 ποια είναι θ ποιότθτα πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται με τουσ γονείσ 

 αν αναπτφςςονται πρωτοβουλίεσ για δθμιουργικι ςυνεργαςία με το ςφλλογο γονζων και 

κθδεμόνων 

 

Επιπροςκζτωσ κριτιρια αξιολόγθςθσ αποτζλεςαν τα κάτωκι: 

 οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ διδαςκόντων-γονζων  

 άτυπεσ ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ εκπαιδευτικϊν-γονζων ετθςίωσ  

 ειδικζσ διευκετιςεισ του ςχολείου για εξυπθρζτθςθ των γονζων 

 ενθμερωτικό υλικό του ςχολείου προσ τουσ γονείσ 

 κοινζσ πρωτοβουλίεσ του ςχολείου με το Σφλλογο Γονζων 

 τθλεφωνικζσ ι θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ με τουσ γονείσ 

 ενςτάςεισ γονζων ςε αποφάςεισ του ςχολείου 
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Τα κριτιρια αυτά χρθςιμοποιικθκαν για τθν αποτίμθςθ του αντικειμζνου τθσ αξιολόγθςθσ και οι ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ αντλικθκαν από τισ πθγζσ που διζκετε και ζκεςε ςτθ διάκεςθ των ςυμμετεχόντων 

κακθγθτϊν θ Σχολικι Μονάδα. Τζτοιεσ ιταν το Βιβλίο των Πρακτικϊν του Σχολείου, το Θμερολόγιο του 

Διευκυντι, θ βάςθ δεδομζνων του ςχολείου, θ ιςτοςελίδα του ςχολείου και 2 ερωτθματολόγια. Κάκε 

εκπαιδευτικόσ που ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςυγκζντρωςε τα ςτοιχεία που άπτονταν του 

ενδιαφζροντοσ των ςτόχων που διερευνοφςε, τα κατζταξε κατά χρονολογικι ςειρά, ξεκινϊντασ από τα 

παλαιότερα ωσ τα πιο πρόςφατα, και ςτθ ςυνζχεια τα ςτοιχεία αυτά τζκθκαν προσ ςυηιτθςθ ςε όλθ τθν 

ομάδα, θ οποία και τα αξιοποίθςε προκειμζνου να καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ που 

αφοροφςαν το αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ. 

     

Γ. Κφρια αποτελζςματα Αξιολόγθςθσ 

Ωσ προσ το δείκτθ που διερευνικθκε «Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο» θ ομάδα αξιολόγθςθσ αφοφ 

ςυνζλλεξε, κατζγραψε και αποτίμθςε ςτοιχεία των τελευταίων δυο ετϊν, κατζλθξε ςτα παρακάτω 

ςυμπεράςματα: 

 το ςχολείο αναπτφςςει μθχανιςμοφσ διερεφνθςθσ των απόψεων και κζςεων των γονζων και 

κθδεμόνων  

 διαςφαλίηεται τακτικι και αμφίδρομθ ροι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ και 

το ςχολείο για τθν ανάπτυξθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν  

 οι εκπαιδευτικοί ζχουν μια καλι εικόνα ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργάηονται οι μακθτζσ 

ςτο ςπίτι και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν 

 οι γονείσ δείχνουν ενδιαφζρον για να ενθμερϊνονται ςχετικά με τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ ςτο 

ςχολείο 

 οι γονείσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ και τισ πρωτοβουλίεσ του ςχολείου 

 οι γονείσ είναι αρωγοί ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν 

 οι γονείσ δείχνουν κατανόθςθ για τα προβλιματα του ςχολείου  

 

Αναλυτικότερα ςτο Σχολείο, ειδικά κατά τα τελευταία 2 ζτθ: 

 υλοποιικθκαν πολλζσ ςυναντιςεισ με το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου 

και ακόμθ περιςςότερο με εξατομικευμζνεσ ςυναντιςεισ ςτα πλαίςια του ςχολικοφ ωραρίου 

 αξιοςθμείωτθ είναι και θ ςυμμετοχι των γονζων ςτα εξωςχολικά προγράμματα του ςχολείου 
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Συνολικά τθν τελευταία διετία ςτο Σχολείο υλοποιικθκαν 10 ςυναντιςεισ όλεσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου. 2 

ανά ζτοσ για τθν επίδοςθ των ελζγχων, 2 γενικζσ ςυνελεφςεισ ςε απογευματινζσ ϊρεσ για τθν ενθμζρωςθ 

για κζματα οργάνωςθσ του ςχολείου και 1 κατ’ ζτοσ τθν 30/6 θμζρα λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ. 

Αξιοςθμείωτοσ είναι και ο αρικμόσ των  ομιλιϊν  και  διαλζξεων που ζγιναν από ειδικοφσ επιςτιμονεσ και 

εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα υγείασ-ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ, περιβάλλοντοσ και ανακφκλωςθσ 

(ΥΔΑΤΙΝΟΣ, Πανεπιςτθμιο Αιγαίου), Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κ.λ.π. 

Ιδιαίτερα ζντονθ υπιρξε κατά τθν διετία και θ ςυμμετοχι των γονζων ςτθν on line μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 

και τθσ βάςθσ δεδομζνων ενθμζρωςθ των επιδόςεων και απουςιϊν των μακθτϊν. 

Το περιζχομενο τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ καταλογοποιείται ωσ εξισ : 

Δομι περιεχομζνου διαδικτυακισ εφαρμογισ 

1ο Γυμνάςιο Μυτιλινθσ 

Θ αρχικι ςελίδα (index) περιλαμβάνει ζνα κείμενο υπό τον τίτλο Καλωςόριςμα Διευκυντι  

1. Σο ςχολείο μασ 

1.1 Ιςτορία 

1.2 Σο ςχολείο ςιμερα 

2. Εκπαιδευτικό προςωπικό 

Ζνασ κατάλογοσ με τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου, ο οποίοσ παρζχει τα εξισ πεδία πλθροφόρθςθσ: Όνομα - 

Επίκετο - Ειδικότθτα - e-mail - τθλ. επικοινωνίασ  

3. Χριςιμεσ Πλθροφορίεσ 

3.1 Κανονιςμόσ λειτουργίασ 

3.2 χολικι νομοκεςία 

3.3 Δρομολόγια 

4. χολικά προγράμματα 

Διάκριςθ ανά ζτοσ - Τίτλοσ προγράμματοσ - Υπεφκυνοι υλοποίθςθσ - μια ςφντομθ περιγραφι - link ςε 

αντίςτοιχο Power Point 
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5. Χριςιμοι φνδεςμοι 

6. Εξ αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ 

φγχρονθ εκπαίδευςθ 

Ζνα κείμενο περιγραφισ και υπερςφνδεςμοσ  

Αςφγχρονθ εκπαίδευςθ 

Ζνα κείμενο περιγραφισ και υπερςφνδεςμοσ  

7. Ανακοινώςεισ 

8. φνδεςθ 

Θ ςφνδεςθ παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθ βάςθ δεδομζνων, ανάλογα με τθν ιδιότθτα (μακθτισ-

γονζασ, κακθγθτισ).  

Στθ ςυνζχεια ςτθν εικόνα φαίνεται ςε γραφικό περιβάλλον, θ καταλογοποίθςθ των κεματικϊν ενοτιτων. 

Με άλλα λόγια, ςε αυτό το ςθμείο προςπακοφμε να αναπαραςτιςουμε το περιεχόμενο και να δϊςουμε 

ζμφαςθ επιλεκτικά ςτθν πλθροφορία που μασ ενδιαφζρει και θ οποία κα διαμορφϊςει το ςενάριο 

αφιγθςθσ τθσ διαδικτυακισ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ.  

 

 

Θ ομάδα των κακθγθτϊν ςε ςυνεργαςία με τον κ. Απόςτολο Τηαννι (κριτικό φίλο) για να ενιςχυκοφν 

τζτοιεσ δράςεισ προτείνει: 

 κεςμοκζτθςθ θμζρασ ενθμζρωςθσ γονζων ςε μθνιαία βάςθ εκτόσ ςχολικοφ  ωραρίου 
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 τθν επζκταςθ τθσ ενθμζρωςθσ των γονζων με τθν προςκικθ καινοφριων ςτοιχείων μζςω τθσ 

βάςθσ δεδομζνων 

 

Δ. Προτεραιότθτα για δράςθ 

Για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων κρίνουμε απαραίτθτθ: 

 τθν επζκταςθ τθσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ με τθ δθμιουργία 

ιςτολογίου (blog) 

 τθν παρότρυνςθ των γονζων για επιπρόςκετθ ςτιριξθ και ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ του ςχολείου (ςφμφωνα με το ερωτθματολόγιο που ςυμπλθρϊκθκε από τουσ 

γονείσ κατά τθν επίδοςθ του ελζγχου του Α’ τριμινου του οποίου τα αποτελζςματα 

παρακζτονται)   
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Α. ΓΕΝΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ Χωρίσ απάντθςθ

1. Είςτε ευχαριςτθμζνοι με τθν μζχρι τϊρα 

λειτουργία του ςχολείου ςε ςφγκριςθ με τα 

άλλα Γυμνάςια τθσ πόλθσ

103 2 1

ΠΟΟΣΟ % 97,17 1,89 0,94

2. Είςτε ευχαριςτθμζνοι από τισ μζχρι τϊρα 

προςπάκειεσ τθσ Διεφκυνςθσ για τθν βελτίωςθ 

των υποδομϊν θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ του 

ςχολείου (Θ/Υπολογιςτζσ ,βιντεοπροβολείσ  

ιντερνζτ  κ.λπ.)  .

104 2

ΠΟΟΣΟ % 98,11 1,89 0,00

3. Είςτε ευχαριςτθμζνοι  από τθν ςυνολικι  

μζχρι τϊρα απόδοςθ τθσ Διεφκυνςθσ  του 

ςχολείου .

103 1 2

ΠΟΟΣΟ % 97,17 0,94 1,89

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΔΡΑΕΙ

ΤΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΤΜΦΩΝΩ Χωρίσ απάντθςθ

1. Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εςωτερικοφ 

κανονιςμοφ λειτουργίασ  του 1ου Γυμναςίου 
104 1 1

ΠΟΟΣΟ % 98,11 0,94 0,94

2. Σχεδιαςμό και υλοποίθςθ ςυςτιματοσ 

αρνθτικϊν και κετικϊν βακμϊν (point system) 

για τθν μείωςθ των αποβολϊν των μακθτϊν 

από το ςχολείο  που ενςωματϊκθκε ςτο 

εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ.

101 4 1

ΠΟΟΣΟ % 95,28 3,77 0,94

1 ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΘΤΩΝ 103 3

ΠΟΟΣΟ % 97,17 0,00 2,83

2 ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 99 3 4

ΠΟΟΣΟ % 93,40 2,83 3,77

3 ΔΙΑΓΩΓΘ ΜΑΘΘΤΘ 99 3 4

ΠΟΟΣΟ % 93,40 2,83 3,77

3. Συμφωνείτε με τθν εφαρμογι του νζου τρόπου επικοινωνίασ μζςω διαδικτφου 

(ιντερνζτ)  του ςχολείου με τουσ γονείσ που ενςωματϊκθκε ςτον εςωτερικό 

κανονιςμό λειτουργίασ και αφορά τα τρία παρακάτω αντικείμενα

Θ  Διεφκυνςθ του ςχολείου ςτθ προςπάκεια τθσ για βελτίωςθ τθσ  παιδαγωγικισ 

λειτουργίασ του ςχολείου ειςιγαγε τισ παρακάτω καινοτόμεσ δράςεισ .Παρακαλοφμε 

γράψτε αν ςυμφωνείτε ι όχι.

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1ου 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

Από τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ κατά τθν επίδοςθ των ελζγχων του 1ου τριμινου 

22/12/2009

 

Επίςθσ, θ ομάδα μπορεί να απευκφνεται ςε εξωςχολικοφσ επιςτιμονεσ και άλλουσ φορείσ, οι οποίοι είναι 

πρόκυμοι να μεταφζρουν τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ τόςο ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό όςο  και 

ςτουσ μακθτζσ. 
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Β. ΠΕΔΙΟ 3ο: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΧΕΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 ΣΟΜΕΑ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΧΕΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 

ΔΕΙΚΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 3. 4. χζςθ μεταξφ ςχολείων - φορζων 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ: 

 Ευςτράτιοσ Βαλάκοσ (υντονιςτισ) 

 Δθμιτριοσ Μιχαλάκθσ (Πρακτικογράφοσ) 

 Μάρκα Αναγνωςτοποφλου 

  Ραλλοφ πανζλλθ 

 Αςθμίνα Κατςοφρθ  

 

Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγθςθσ 

Οφείλουμε να τονίςουμε ότι για τθν καλφτερθ διερεφνθςθ του ςχετικοφ πεδίου, τομζα και δείκτθ, που 

αφορά ςτθν ςχζςθ ςχολείων-φορζων, θ ομάδα εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν ανζτρεξε ςτα πρακτικά και 

ςτο βιβλίο υλικοφ του ςχολείου. Θ εν λόγω διερεφνθςθ διιρκεςε δυόμιςθ περίπου μινεσ (17 Νοεμβρίου 

2010 -20 Ιανουαρίου 2011). 

Όπωσ διαπιςτϊνεται από τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων, του βιβλίου υλικοφ, κακϊσ και από τθν 

αλλθλογραφία του ςχολείου, το ςχολείο ανζπτυξε ςυνεργαςία με πολλοφσ φορείσ του Δθμόςιου και 

Ιδιωτικοφ τομζα.  

 Β. χζδιο Αξιολόγθςθσ  

Βαςικι ςυνιςτώςα τθσ διερεφνθςθσ του 3ου πεδίου, των ςχζςεων ςχολείων-φορζων, ιταν θ ςυμπλιρωςθ 

του παρακάτω πίνακα (Παράρτθμα, Πίνακασ1). Επιπρόςκετα ςτον επόμενο πίνακα (Παράρτθμα, 
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Πίνακασ2) καταγράφονται όλα τα αιτιματα προσ τουσ φορείσ που απευκφνκθκε το ςχολείο μασ τθν 

τελευταία διετία και υλοποιικθκαν. 

Γ. Κφρια αποτελζςματα Αξιολόγθςθσ 

Βάςει των ςτοιχείων που ςυγκεντρϊκθκαν: 

 

 Το ςχολείο είναι ανοιχτό ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ φορείσ, τουσ οποίουσ αξιοποιεί για τθν 

παιδαγωγικι κακοδιγθςθ των μακθτϊν του 

 Το ςχολείο αξιοποιεί πολλοφσ κοινωνικοφσ φορείσ για τθν απόκτθςθ πόρων, με ςκοπό τθν 

καλφτερθ υλικοτεχνικι υποδομι του  

 

Δ. Προτεραιότθτα για δράςθ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παραπάνω προχποκζςεισ  

προτείνουμε:  

 Τθν περαιτζρω ανάπτυξθ ςχζςεων με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ειδικά με τθν 

Ανϊτατθ Βακμίδα Εκπαίδευςθσ (Πανεπιςτιμιο Αιγαίου) 

 Τθν καλφτερθ ςυνεργαςία με Κζντρα Υποςτιριξθσ Εφθβικισ Θλικίασ για τθν ενίςχυςθ του 

παιδαγωγικοφ μασ ζργου 

 Τθ ςυνεργαςία με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ λόγω των αυξθμζνων αρμοδιοτιτων με τθν εφαρμογι 

του Καλλικράτθ 

 

Μυτιλινθ, 25 Ιανουαρίου 2011 

Ο Διευκυντισ 

Αλζξανδροσ Κουτςαντϊνθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Πίνακασ 1 

Φορζασ Περιγραφι υνεργαςίασ 

1. Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ  ίγρι Ν. 
Λζςβου 

Παρακολοφκθςθ Εκπαιδευτικϊν 
Προγραμμάτων 

2. Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Παρακολοφκθςθ Εκπαιδευτικϊν 
Προγραμμάτων & Δειγματικισ Διδαςκαλίασ 

Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν 

3.Πολφκεντρο Διμου Μυτιλινθσ Υποςτιριξθ μακθτϊν με προβλιματα 

4. Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπαιδευτικι υποςτιριξθ  

5. Αρχαιολογικι Τπθρεςία Ν. Λζςβου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μακθτϊν 

6. Πυροςβεςτικι Τπθρεςία Ν. Λζςβου Ενθμζρωςθ μακθτϊν 

7. Δαςικι Τπθρεςία Ν. Λζςβου Ενθμζρωςθ μακθτϊν 

8.Μουςείο Ιακωβίδθ  

Χφδθρα Ν. Λζςβου 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μακθτϊν 

9.Εργοςτάςια  Ποτοποιείασ Ν. Λζςβου Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μακθτϊν 

10. Κζντρο Ανακφκλωςθσ Ν. Λζςβου Ενθμζρωςθ μακθτϊν 

 

 

 

 

Πίνακασ2 

Φορζασ Παραδοτζο Τλικό 

1.Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Φωτοτυπικό Μθχάνθμα 

2. Cosmote Μυτιλινθσ Φωτοτυπικό Μθχάνθμα 

3. Εμπορικι Σράπεηα Ζπιπλα 

4. Γραμματεία Νθςιωτικισ Πολιτικισ Βιντεοπροβολζασ 

 

 

 


