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Πως το σχολείο μπορεί να συνεργαστεί με τους γονείς και να παρέχει υποστήριξη για 
την προώθηση της θετικής ανάπτυξης και τη διασφάλιση του συμφέροντος του 

παιδιού



Η διδασκαλία πρέπει να
είναι τέτοια ώστε αυτό που

προσφέρεται να γίνεται

αντιληπτό ως ένα πολύτιμο
δώρο και όχι ως καθήκον.

Albert Einstein



-Γονική εμπλοκή – πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί 
να την ενθαρρύνουν

- Στρατηγικές επικοινωνίας μεταξύ γονεών και 
σχολείου

- Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς

- Προκλήσεις

- Αποτελεσματική Οικογενειακή Εμπλοκή – ποια 
είναι τα οφέλη

- Δραστηριότητες

Πρόγραμμ
α



Η προώθηση της θετικής ανάπτυξης των παιδιών και 

Η υποστήριξη των γονέων 

Θα ενισχύσουν τη μελλοντική ανάπτυξη των παιδιών

Γιατί είναι σημαντικό



Τι θα μάθουν οι εκπαιδευτικοί και 
διευθυντές/τριες; 

Πρακτικές συμβουλές και 
Εύκολες δραστηριότητες που μπορούν να υποστηρίξουν τη 
συνεργασία με τους γονείς για να διασφαλιστεί το Συμφέρον του 
Παιδιού (η μάθηση του παιδιού, η ανάπτυξη του, η υγεία και η 
ευημερία του). 

Στόχοι



Υπό-ενότητα 1η
Γονείς που σέβονται και προωθούν 
τα δικαιώματα του παιδιού στην 
οικογένεια 

Υπό-ενότητα 2η 
Συνεργασία Δάσκαλου-Γονέα 

Υπο-ενότητες



Υπό-ενότητα 2 
Συνεργασία 
Δάσκαλου-

Γονέα 

Θα λειτουργήσει ως οδηγός για Σχολεία, 
Εκπαιδευτικούς, και Διευθυντές/ντριες που θέλουν 
να αυξήσουν την εμπλοκή της οικογένειας

Θα προσφέρει στους Εκπαιδευτικούς και τους 
Διευθυντές/ντριες αρκετές συμβουλές για μια 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ γονέων και 
δάσκαλων. 

Θα βοηθήσει τους Εκπαιδευτικούς και τους 
Διευθυντές/ντριες με το να παρέχει πληροφορίες, 
πρακτικές συμβουλές και δραστηριότητες που θα 
υποστηρίξουν την συνεργασία με τους γονείς έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί το Συμφέρον του Παιδιού. 



Σχολείο - Γονείς

να βοηθήσουν στη φροντίδα και τη διδασκαλία 
των μελλοντικών γενεών

να αναγνωρίσουν τον πρωταρχικό ρόλο της 
οικογένειας στην εκπαίδευση

Σχολείο

να εμπιστεύονται τα σχολεία στο να παρέχουν 
εκπαιδευτικά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών 
τους

Οικογένεια

να δουλεύουν μαζί σαν συνέταιροι

Σχολείο & Οικογένεια



Ο ρόλος των γονέων

Οι γονείς είναι ζωτικοί συνέταιροι στην εκπαίδευση
Επηρεάζουν τις συμπεριφορές των παιδιών τους σχετικά με τη μάθηση και υποστηρίζουν τη 
μάθηση στο σπίτι
Είναι ένας ζωτικός σύνδεσμος μεταξύ σπιτιού και σχολείου
Όταν εμπλέκονται με τη σχολική ζωή, μετατρέπουν τα σχολεία μας σε καλύτερα μέρη για μάθηση, 
ανάπτυξη και ευημερία. 
Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς γενικά συμφωνούν ότι θετικές, υποστηρικτικές, και ανοικτές 
σχέσεις μεταξύ σπιτιού και σχολείου, γονέων και δασκάλων, είναι επιθυμητές και ιδανικές. 



Εμπλοκή γονέων
Κοινό στόχο

Και οι δύο πλευρές πρέπει να εστιάσουν στο 
συμφέρον του παιδιού, και να έχουν ένα 
θετικό πλάνο δράσης.  

Η εκπαίδευση ενός παιδιού μπορεί να ενισχυθεί 

σημαντικά όταν οι γονείς του εμπλέκονται στο 

σχολείο και στο σπίτι. 

Όταν οι γονείς εμπλέκονται σαν συνέταιροι 

στην τάξη, οι μαθητές προσφέρονται μια 

πληθώρα συναρπαστικών εκπαιδευτικών 

δυνατοτήτων. 



Εμπλοκή γονέων
Πρόκληση

Εάν δεν θέσουμε από την αρχή τις σωστές 
βάσεις

Ζητούμε να επικοινωνήσουμε με τους γονείς 
μόνο όταν υπάρξει πρόβλημα

Δεν υπάρχει αίσθημα εμπιστοσύνης



- Ποιες στρατηγικές επικοινωνίας χρησιμοποιείται για να 
επικοινωνήσετε με τους γονείς

- Αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα επικοινωνίας;

Δραστηριότητα 1 (15 λεπτά): Χρησιμοποιήστε το εργαλείο quizizz, 
και απαντήστε στις ερωτήσεις

Quizziz
1.Ask participants to open

joinmyquiz.com
2.And enter this code

6637 6953



Προκλήσεις

Δάσκαλοι:

- Δεν έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και 

γνώση για να συνεργαστούν με τους γονείς

- Το σχολείο δεν αναγνωρίζει ούτε εκτιμά πάντα 

τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς εμπλέκονται 

ήδη στη μάθηση των παιδιών

- Τα σχολεία γενικά δεν συλλέγουν αρκετά δεδομένα

σχετικά με τις δικές τους παρεμβάσεις, ιδίως αυτές 

που σχετίζονται με τον αντίκτυπο στα ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα. 



Προκλήσεις

Γονείς: 

- Αντιμετωπίζουν πολυάριθμα υλικοτεχνικά εμπόδια 

για μεγαλύτερη συμμετοχή, όπως κόστος, χρόνο και 

μεταφορά, χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού και 

αριθμητικής

- Έλλειψη αυτοπεποίθησης στην υποστήριξη της 

μάθησης των παιδιών ή της εμπλοκής τους σε 

σχολείο



Δημιουργήστε ένα ενημερωτικό δελτίο που να ενημερώνει τακτικά τους 
γονείς σχετικά με έργα και δραστηριότητες που συμβαίνουν στην τάξη. 

Πως προσεγγίζουμε τους γονείς

Ενημερωτικό
δελτίο



Πως προσεγγίζουμε τους γονείς

Προγράμματα 
προσανατολισμού

Αναπτύξτε και σχεδιάστε ορισμένα προγράμματα προσανατολισμού
για καινούργιους γονείς (σύνολο διαφανειών, φυλλάδια, ή άλλο 

κατάλληλο υλικό προσανατολισμού για να βοηθήσετε τις καινούργιες 
οικογένειες να μάθουν όσα περισσότερα γίνετε για το ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα). 



Δημιουργήστε μια ομάδα (με μερικούς γονείς) για να δημιουργήσετε 
μια λίστα με οικιακές ή κοινοτικές δραστηριότητες για χρήση κατά τη 

διάρκεια των διακοπών (παιγνίδια, ανάγνωση βιβλίων, μέρη για 
επίσκεψη, και μέρη της κοινωνίας που αξίζει να τα δει κάποιος). 

Διανέμετε αυτή τη λίστα σε όλες τις οικογένειες πριν τις σχολικές 
διακοπές. 

Πως προσεγγίζουμε τους γονείς

Ομάδα



Παρέχετε τακτικά στους γονείς μια λίστα με προτεινόμενη παιδική 
λογοτεχνία. Συνεργαστείτε με τους βιβλιοθηκάριους του σχολείου για 

να διανέμονται λίστες όλη τη χρονιά.

Μοιραστείτε με τους γονείς βίντεο που πιστεύετε ότι τους ενδιαφέρουν.

Προτείνετε κάποια ταινία/ντοκιμαντερ που πιστεύετε πως θα 
ενδιαφέρει το παιδί τους

Κοινή χρήση πόρων

Λογοτεχνία



Είναι σημαντικό να δίνετε στους γονείς ένα ημερολόγιο με επερχόμενες 
εκδηλώσεις στην τάξη (συμπεριλαμβανομένου πληροφορίες για βιβλία 
που θα διαβαστούν στην τάξη, εκπαιδευτικές εκδρομές, επιστημονικές 
εργασίες, βίντεο που θα παρακολουθήσουν, προσκεκλημένοι ομιλητές, 

κ.λπ.).

Google calendar, έντυπο ημερολόγιο

Κοινή χρήση πόρων

Ημερολόγιο



Ζητήστε από τους γονείς να γίνουν εθελοντές. Για να επιτευχθεί αυτό, 
οργανώστε μια συνάντηση προσανατολισμού που θα παρέχει στους 

πιθανούς εθελοντές ένα σύνολο ευθυνών και προσδοκιών. 

Δημιουργήστε μια εθελοντική ομάδα

Εθελοντισμός



Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εθελοντές έχουν πληροφορίες για τα σχολικά 
προγράμματα, τους κανονισμούς του σχολείου και της τάξης, ένα 

σχολικό χάρτη, τις διαδικασίες σχετικά με τις απουσίες και την 
αργοπορία των μαθητών, τις πειθαρχικές διαδικασίες, τον 

ενδυματολογικό κώδικα, κ.λπ. 

Δημιουργήστε μια εθελοντική ομάδα

Εθελοντισμός



Ζητήστε από τους γονείς να εισηγηθούν δραστηριότητες 
προστιθέμενης αξίας. 

Δημιουργήστε μια εθελοντική ομάδα

Εθελοντισμός



Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιήσατε κάποια μέθοδο 
επικοινωνίας με γονείς, πως έχει επηρεάσει θετικά ή αρνητικά

- το σχολείο
- τους εκπαιδευτικούς

- τους μαθητές 
- τους γονείς

Δραστηριότητα 2 (15 λεπτά): Χρησιμοποιήστε το εργαλείο quizziz, 
για να απαντήσετε στις ερωτήσεις

Quizziz
1.Ask participants to open

joinmyquiz.com
2.And enter this code

5978 2393



Επικοινωνία γονέων - εκπαιδευτικών

Μερικές μελέτες δείχνουν ότι όταν υιοθετείται η προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών και 
είναι εμφανές, τότε βελτιώνονται 

Οι συνήθειες μελέτης των παιδιών
Η συμπεριφορά τους απέναντι στο σχολείο και τους βαθμούς

Οι κοινωνικές δεξιότητες
Λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς

Ικανότητα να προσαρμόζονται σε καταστάσεις
Κοινωνικοποιήση με συνομήλικους τους στο σχολείο

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται επίσης



Πρέπει να είναι συνεχείς
Να έχει σαφείς γραμμές επικοινωνίας από την 
αρχή
Διατηρώντας τους γονείς συνεχώς 
εμπλεκόμενους παρέχει μια αίσθηση κοινότητας
που ωφελεί το παιδί και το σχολείο
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι δάσκαλοι/λες 
πρέπει να εξηγήσουν πότε και πώς θα κρατήσουν 
επαφή με τους γονείς, μεταφέροντας τις 
ερωτήσεις και ανησυχίες τους καθ’ όλη τη 
διάρκεια στους γονείς. 
Επιλέξτε εργαλεία επικοινωνίας με τα οποία 
συμφωνούν όλοι οι γονείς (ψηφιακή επικοινωνία, 
λεκτική επικοινωνία, ή γραπτή επικοινωνία).

Επικοινωνία Γονέων-Εκπαιδευτικών  



Η καλή αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 
οικογενειών και σχολείων είναι απαραίτητη για την 
επιτυχία των μαθητών
Μελέτες δείχνουν ότι όσο περισσότερο οι γονείς 
και οι δάσκαλοι μοιράζονται πληροφορίες για 
τους μαθητές, τόσο καλύτερα εξοπλισμένες θα 
είναι και οι δύο πλευρές να βοηθήσουν τους 
μαθητές να επιτύχουν ακαδημαϊκά. 

Καλή αμφίδρομη επικοινωνία 



Συνέδρια για Γονείς 

Ευκαιρίες για αμφίδρομη επικοινωνία

Οργανώσεις γονέων-
εκπαιδευτικών ή 

σχολικά κοινοτικά 
συμβούλια Εβδομαδιαίος ή 

μηνιαίος φάκελος με τη 
πρόοδο του μαθητή να 
παρέχεται στους γονείς 

για να είναι 
ενημερωμένοι Τηλεφωνικές κλήσεις

Ηλεκτρονικά μηνύματα 
ή σχολική ιστοσελίδα 



Στρατηγικές επικοινωνίας

Ωστόσο, η εδραίωση μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και σπιτιού έχει γίνει πιο 
περίπλοκη λόγω της κοινωνίας που συνεχώς αλλάζει. 

Η μεγάλη διαφορετικότητα από οικογένεια σε οικογένεια μας δείχνει ότι είναι αδύνατον να 
βασιστούμε σε μια μόνο μέθοδο επικοινωνίας που θα φτάσει σε όλα τα σπίτια με ένα συγκεκριμένο 

μήνυμα. 

Είναι απαραίτητο μια ποικιλία από στρατηγικές να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε 
οικογένειας και στο πρόγραμμα της, να ενσωματωθεί στο γενικό της πλάνο. Μερικές στρατηγικές 

που μπορεί να φανούν χρήσιμες είναι οι ακόλουθες: 

Γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει ποικιλία στρατηγικών 



Ενημερωτικά δελτία για γονείς 
Ετήσια ανοικτά σχολεία 
Τηλεφωνικές συνομιλίες 
Ετήσια σχολικά ημερολόγια 
Ένθετα σε τοπικές εφημερίδες 
Εκδηλώσεις για παππούδες και γιαγιάδες ή μέρες 
με ειδικούς εκπαιδευτικούς 
Γραμμές επικοινωνίας για τις σχολικές εργασίες 
Ετήσιες ημέρες υπαίθριων δραστηριοτήτων 
Ιστοσελίδα για το σχολείο 
Εργαστήρια για γονείς 
Επικοινωνία που εστιάζει τόσο στους μπαμπάδες 
όσο και στις μαμάδες 



Πρωτοβουλία: 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παίρνουν την πρωτοβουλία και να επιδιώκουν επαφή με τους 

γονείς μόλις μάθουν ποιοι θα είναι οι μαθητές τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
Η επαφή μπορεί να είναι μια τηλεφωνική συνομιλία, ένα προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα, 

ή ένα γράμμα που θα σταλεί στο σπίτι του κάθε μαθητή και θα  παρουσιάζει τον δάσκαλο 
στους γονείς και θα καθορίζει τις προσδοκίες. 

Πως μπορούμε να επιτύχουμε 
αποτελεσματικές στρατηγικές

επικοινωνίας;



Σαφήνεια και χρησιμότητα επικοινωνίας:
Οι γονείς και οι δάσκαλοι/λες πρέπει να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να 

βοηθήσουν τους μαθητές, με μια μορφή και γλώσσα που να βγάζει νόημα για αυτούς. 

Πως μπορούμε να επιτύχουμε 
αποτελεσματικές στρατηγικές

επικοινωνίας;



Υλοποίηση: 
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θέλουν να βεβαιωθούν ότι όλοι θα υλοποιήσουν τις πράξεις 

για τις οποίες δεσμευτήκαν.

Πως μπορούμε να επιτύχουμε 
αποτελεσματικές στρατηγικές

επικοινωνίας;



Επικαιρότητα: 
Οι ενήλικες πρέπει να έρθουν σε επαφή μόλις αντιληφθούν την ύπαρξη ενός προβλήματος 

έτσι ώστε να βρεθεί άμεση λύση. Περιμένοντας για αρκετό καιρό, μπορεί να 
δημιουργηθούν νέα προβλήματα, πιθανώς λόγω της απογοήτευσης των εμπλεκομένων. 

Πως μπορούμε να επιτύχουμε 
αποτελεσματικές στρατηγικές

επικοινωνίας;



Συνοχή και συχνότητα: 
Οι γονείς θέλουν συχνή και συνεχόμενη πληροφόρηση για την επίδοση των παιδιών τους 

στις σχολικές εργασίες.

Πως μπορούμε να επιτύχουμε 
αποτελεσματικές στρατηγικές

επικοινωνίας;



Δραστηριότητα 3: 
Τι συμβαίνει στην περίπτωση γονέων με μεταναστευτική βιογραφία που η μητρική τους 

γλώσσα είναι διαφορετική από την γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο;
Ποιες μεθόδους επικοινωνίας χρησιμοποιείται;

Αντιμετωπίζεται προβλήματα επικοινωνίας; 
Αν ναι, πως προσπαθήσετε να τα λύσετε;

1.Ask participants to open
joinmyquiz.com

2.And enter this code
0532 1977



Ρωτήστε ποια 
γλώσσα 

επικοινωνίας 
προτιμούν για τη 

συνάντηση 

Απλή γλώσσα, 
ολοκληρωμένες 

προτάσεις

Προσφέρετε τρόπους 
που μπορούν να 

βοηθήσουν με μια 
εργασία χωρίς τη 

γλώσσα να προκαλεί 
εμπόδιο (επίσκεψη σε 

μουσείο, κήπους)

Μην ζητήσετε 
ποτέ από το 

παιδί να 
μεταφράζει, 

ανεξάρτητα της 
ηλικίας του 

Οργανώστε μέρα 
διαπολιτισμικότητ
ας. Παροτρύνετε 

τους γονείς να 
μοιραστούν την 

ιστορία και 
κουλτούρα τους

Γνωρίστε 
καλύτερα τους 
ίδιους και την 

κουλτούρα τους 

Βρείτε ένα 
δίγλωσσο 

μεταφραστή για να 
μεταφράσει τη 

γραπτή 
επικοινωνία που 

στείλατε στο σπίτι 
τους 

Περισσότερες στρατηγικές 
επικοινωνίας

Ρωτήστε για το 
πρόγραμμα τους 
και προσαρμόστε 
το δικό σας για να 
μπορείτε να τους 

συναντήσετε 



Χρησιμοποιήστε 
εικόνες, 

γραφικά, 
πίνακες

Χρησιμοποιήστε 
τεχνολογία για 
να συνδέσετε 

τους γονείς με 
την τάξη

Το σχολείο να 
φτιάξει έναν οδηγό 

που θα βοηθάει 
τους γονείς στην 

προσαρμογή τους 
στη χώρα αλλά και 

το σχολείο

Μεταφρασμένα 
έντυπα από το 

Υπουργείο 
Παιδείας

Περισσότερες στρατηγικές 
επικοινωνίας

Ρωτήστε για την 
προσαρμογή της 

στη χώρα



Είναι πιο δύσκολο να "προσεγγιστούν" λόγω:
- περιορισμένου χρόνου λόγω εργασιακών
ωρών που δεν μπορούν να αλλάξουν
- έλλειψη πόρων
- ανησυχίες για επιβίωση, άγχος
- έλλειψη ικανοτήτων να υποστηρίξουν τα
παιδιά τους στο σχολείο

Οικογένειες που είναι σε 
μειονεκτική θέση 

κοινωνικοοικονομικά και 
εκπαιδευτικά 



Τι πρέπει να κάνει το σχολείο:

- Να λάβουν υπόψη τα εμπόδια και να
προσαρμοστούν
- Να προσφέρουν ευέλικτες ώρες λειτουργίας
- Να χρησιμοποιήσουν σαφή και προσιτή γλώσσα
- Να χρησιμοποιήσουν το καλύτερο κανάλι
επικοινωνίας για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες σε
συναντήσεις που είναι πρόσωπο με πρόσωπο.

Οικογένειες που είναι σε 
μειονεκτική θέση 

κοινωνικοοικονομικά και 
εκπαιδευτικά 



Συμβουλές προς 
εκπαιδετικούς

Πως 
προσεγγίζουμε 

γονείς όταν 
υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα με το 

μαθητή 

Οι γονείς θα σας παρέχουν πολύ
περισσότερη υποστήριξη και θα
σας βοηθήσουν να διορθώσετε

τις πειθαρχικές συμπεριφορές
των παιδιών μόλις εμφανιστεί
ένα πιθανό πρόβλημα. 

Κρατήστε τους ενημερωμένους
από την αρχή, μόλις εμφανιστεί
κάποιο θέμα



Συμβουλές προς 
εκπαιδετικούς

Πως 
προσεγγίζουμε 

γονείς όταν 
υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα με το 

μαθητή  

Βάζουμε μαζί με τους γονείς
τους στόχους

Ορίζουμε τα όρια που
χρειάζονται οι μαθητές



Συμβουλές προς 
εκπαιδετικούς

Πως 
προσεγγίζουμε 

γονείς όταν 
υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα με το 

μαθητή  

Πως τους προσεγγίζουμε;

- Δίνουμε παραδείγματα από
άλλες περιπτώσεις
- Οι γονείς να καταλάβουν πως
αυτό που περνούν είναι
φυσιολογικό

- Ξεκαθαρίζουμε το ρόλο μας ως
εκπαιδευτικός που νοιάζεται για
την πρόοδο των παιδιών



Συμβουλές προς 
εκπαιδετικούς

Πως 
προσεγγίζουμε 

γονείς όταν 
υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα με το 

μαθητή 

Σχέδιο δράσης

- Ανάλυση του προβλήματος στο
σχολείο και στην τάξη

- Καταγραφή της συμπεριφοράς
του μαθητή
- Πιο συχή επικοινωνία (μήνυμα, 
επιστολή)
- Παρεμβάσεις
- Τι δούλεψε και τι όχι;
- Ζητούμε υποστήριξη από
σχολικό σύμβουλο ή ψυχολόγο
εάν χρειαστεί



Συμβουλές προς 
εκπαιδευτικούς

Προβλήματα με 
γονείς

- Γονείς καλούν σε 
ακατάλληλες ώρες
- Γονείς εμφανίζουν 
ακατάλληλη συμπεριφορά
- Γονείς 



Συμβουλές προς 
εκπαιδευτικούς

Προβλήματα με 
γονείς

Μπορείτε να πείτε «όχι» 
στους γονείς. Ευγενικά, 
διπλωματικά, ήρεμα, αλλά 
δυναμικά, εξηγώντας γιατί 
αρνείστε. Είναι ένας τρόπος 
να προστατέψετε τον εαυτό 
σας.



Συμβουλές για 
την Επικοινωνία 

Γονέων-
Εκπαιδευτικών

Γνωρίστε τους γονείς και τους 
μαθητές πριν ξεκινήσουν τα 
μαθήματα. 
Ζητήστε από το διοικητικό τμήμα 
να σας δώσει μια λίστα με τους 
μαθητές σας περίπου δύο 
εβδομάδες πριν ξεκινήσει το 
σχολείο. 
Εάν είναι δυνατόν, στείλετε στους 
μαθητές και τους γονείς τους ένα 
μήνυμα όπως το ακόλουθο: 
«Καλωσορίσατε στην τάξη μου. 
Ανυπομονώ να σας γνωρίσω». 
Είναι ένας καλός τρόπος να 
ξεκινήσετε την επικοινωνία μαζί 
τους!



Πρέπει να 
θυμάστε ότι:

- Το να είσαι γονιός είναι ένα από τα πιο δύσκολο εάν όχι το 
δυσκολότερο πράγμα για τον άνθρωπο
- Δεν το βιώνουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο
- Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο έτοιμοι να γίνουν γονείς
- Πολλοί γονείς μπορεί να μην διδάσκουν τις σωστές 
συνήθειες στα παιδιά τους γιατί δεν γνωρίζουν πως
- Πολλοί γονείς μπορεί να μην γνωρίζουν καλά το παιδί 
τους και να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις
- Μερικές φορές μπορεί να χρειάζονται τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού αλλά να μην νοιώθουν την άνεση και 
ασφάλεια για να το ζητήσουν
- Οι γονείς νοιώθουν πως οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι 
ώστε το παιδί να περνάει καλά στο σχολείο, παρόλο που 
αυτό εξαρτάται από παράγοντες που ο εκπαιδευτικός δεν 
μπορεί να ελέγξει



Τι μπορούμε να 
μάθουμε στους 

γονείς
Ρουτίνες
- Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει αυτό που 
επιθυμεί χωρίς ρουτίνες
- Ρωτούμε για την ρουτίνα που διατηρούν στο σπίτι 
(ξύπνημα, φαγητό, διάβασμα, ελεύθερος χρόνος, 
δραστηριότητες) είτε ως οικογένεια είτε ατομικά σε 
περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι σε πιο μεγάλη 
ηλικία
- Εάν δεν έχουν, βοηθούμε ώστε να φτιάξουμε ένα 
πρόγραμμα ρουτίνας μαζί τους



Τι μπορούμε να 
μάθουμε στου 

γονείς
Ρουτίνες - Πως νοιώθεις;
- Βλέπουμε την ανταπόκριση των γονέων και 
οργανώνουμε μια συνάντηση
- Σκοπός της συνάντησης είναι να βοηθήσουμε τους 
γονείς αλλά και να συζητήσουν μεταξύ τους και να 
μοιραστούν τις ανησυχίες τους
- Δημιουργούμε ένα πίνακα όπου οι γονείς θα 
γράφουν τις ρουτίνες που διατηρούν στο σπίτι και 
θα τις κατανέμουν με διαφορετικά χρώματα ανάλογα 
με το πως νοιώθουν για αυτές (κόκκινο-θυμό, 
κίτρινο-ουδέτερο, πράσινο-χαρά)



Τι μπορούμε να 
μάθουμε στους 

γονείς
Ρουτίνες - Πως νοιώθεις;
- Έτσι θα μπορούν να δουν οι υπόλοιποι γονείς τις 
απαντήσεις των άλλων
- Να καταλάβουν πως αυτό που περνούν είναι 
φυσιολογικό, δεν είναι υπερβολικοί
- Να καταλάβουν πως μπορεί να είναι μια απλή 
διαδικασία, αλλά και άλλοι γονείς δυσκολεύονται με 
αυτό, δεν είναι μόνοι
- Να τους βεβαιώσουμε πως κάνουν πολύ καλή 
δουλειά
- Ευκαιρία να εκφραστούν



Τι μπορούμε να 
μάθουμε στους 

γονείς
Ρουτίνες - Γιατί;
- Είναι η μόνη στιγμή της μέρας που το παιδί έχει 
λόγο σε κάτι
- Όλη την υπόλοιπη μέρα ενήλικες του λένε τι να 
κάνει
- Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι
- Βάζουμε κάποια όρια αλλά αφήνουμε τη 
δυνατότητα επιλογής
- Δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά για ενδυνάμωση



Τι μπορούμε να 
μάθουμε στους 

γονείς

Δώστε ευκαιρίες στους γονείς να εκφραστούν

Να νοιώσουν ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον

Να νοιώσουν πως είναι μέρος μιας κοινότητας



Τι μπορούμε να 
μάθουμε στους 

μαθητές

Εάν παρατηρήσουμε κάποιο πρόβλημα στην 
οικογένεια

Εάν οι γονείς δεν υποστηρίζουν τη συνεργασία με το 
σχολείο

Λύνουμε το πρόβλημα με τους μαθητές



Τι μπορούμε να 
μάθουμε στους 

μαθητές
Δημουργία ρουτίνας στο σχολείο

- Δεν λέμε στους μαθητές τι να κάνουν
- "Έχουμε κάποιες προκλήσεις, τι μπορείς να κάνεις;"
- Ρωτούμε τους μαθητές για το τι θα ήθελαν να 
πετύχουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας/ μήνα/ 
χρόνου
- Κάνουμε πίνακα με όλους τους μαθητές για όλους 
τους στόχους



Τι μπορούμε να 
μάθουμε στους 

μαθητές
Δημουργία ρουτίνας στο σχολείο

- Γράφουμε ένα-ένα τα βήματα για να πετύχουν τους 
στόχους
- Βρίσκουμε τρόπους που θα τους βοηθήσουν να 
πετύχουν τους στόχους τους
- Στο τέλος της εβδομάδας ελέγχουμε την πρόοδο 
μας και που έχουμε φτάσει
- Οι μαθητές μεταφέρουν αυτό τον τρόπο ζωής και 
στο σπίτι



Οφέλη δασκάλου

Η γονική εμπλοκή μπορεί να βοηθήσει τους 
δάσκαλους με τους εξής τρόπους: 

Να εστιάσουν στη διδασκαλία των παιδιών.

Να μάθουν περισσότερα για τις ανάγκες των 
μαθητών και για το οικογενειακό τους περιβάλλον 
και να τους βοηθήσουν

Οι γονείς που συμμετέχουν τείνουν να έχουν πιο 
θετική άποψη για τους δάσκαλους, και αυτό 
οδηγεί στο βελτιωμένο ηθικό των εκπαιδευτικών. 



Όταν οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική 
ζωή

Τι χρειάζεται 
προσοχή

Η προσέγγιση του σχολείου: Η γονική συμμετοχή 
πρέπει
- Να είναι προγραμματισμένη
- Να ενσωματώνεται στη συνολική στατηγική του 
σχολείου
-Πρέπει να καθορίζονται από την αρχή οι ανάγκες
και οι προτεραιότητες όπως και ο ρόλος του 
σχολείου και της οικογένειας
-Να γίνεται μια συνεχής παρακολούθηση και 
αξιολόγηση παρεμβάσεων

Ο στόχος της γονικής συμμετοχής είναι η 
βελτίωση μάθησης των παιδιών



Όταν οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική 
ζωή

Τι χρειάζεται 
προσοχή

Σχολικό προσωπικό
Χρειάζεται κατάρτιση στη γονική συμμετοχή

Σχετικά με τη δέσμευση των διευθυντών και 
Ταυτοποίηση του κατάλληλου ατόμου από το 
προσωπικό που να είναι υπεύθυνο για τη γονική 
εμπλοκή και να έχει τις ιδιότητες, δεξιότητες και 
αφοσίωση να επικοινωνεί με αποτραβηγμένες 
οικογένειες (κατάρτιση που θα ακολουθηθεί από 
καθοδήγηση για το προσωπικό του σχολείου). 



Όταν οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική 
ζωή

Τι χρειάζεται 
προσοχή

Οι ανάγκες των γονεών

- Επικύρωση στρατηγικών ανάλογα με τις 
ανάγκες των γονέων

- Οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν στοχευμένες 
πληροφορίες από τα σχολεία



Όταν οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική 
ζωή

Τι χρειάζεται 
προσοχή

Μια εξωτερική στρατηγική 

Μια στρατηγική για τη γονική συμμετοχή πρέπει 
να προωθείται και προς τα έξω

Να περιλαμβάνει τις απόψεις των γονέων, αλλά 
και της κοινότητας

Η μεταφορά της γνώσης και της κατανόησης 
πρέπει να είναι κομμάτι μιας αμφίδρομης 
διαδικασίας: όχι μόνο από το σχολείο στο σπίτι, 
αλλά και από το σπίτι στο σχολείο. 



Πως μπορεί να συνεισφέρει στη γονική 
συμμετοχή

Τεχνολογία

• Ηλεκτρονικά και γραπτά μηνύματα για επικοινωνία 
με τους γονείς  

• Σχολικές ιστοσελίδες που παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες για μαθητές και γονείς  

• Ηλεκτρονικές πύλες και διαδικτυακές αναφορές 
που επιτρέπουν στους γονείς να παρακολουθούν την 
πρόοδο, τυπικότητα και απόδοση των παιδιών τους  

• Εκπαιδευτικές πλατφόρμες (ή Εικονικό Περιβάλλον 
Μάθησης) 



Δραστηριότητα 4
Ολομέλεια

Πως θα αντιμετωπίζατε την παρακάτω πρόκληση;

Το σχολείο αποφασίζει να εφαρμόσει ένα διαδικτυακό πρόγραμμα 
όπου τα παιδιά θα είναι μέρος της διαδικτυακής τάξης και ο 

εκπαιδευτικός θα μπορεί να στέλνει τις εργασίες και να καταργράφει 
την πρόοδο των μαθητών διαδικτυακά. Μια ομάδα γονέων 

αντιδρούν γιατί θεωρούν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να ξεχωρίσουν 
το διδακτικό από τον ελεύθερο χρόνο και θα δυσκολευτούν να 

διατηρήσουν την προσοχή τους στις εργασίες τους, και θα 
προτιμήσουν να παίζουν παιχνίδια διαδικτυακά.  



Δραστηριότητα 4
Προτεινόμενες λύσεις

- Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις με τους γονείς
- Εξηγούμε πως η απόφαση έχει σκοπό τη βελτίωση διδασκαλίας και 

λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού
- Δείχνουμε προθυμία στο να συνεργαστούμε μαζί τους

-Είμαστε απόλυτοι στις αποφάσεις του σχολείου
- Γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για τη χρήση τεχνολογίας για 

σκοπούς μαθημάτων
- Προτείνουμε μια μέρα ενημέρωσης για να μάθουν οι γονείς τα 

ωφέλη της διαδικτυακής μάθησης. 



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

Μερικές δραστηριότητες που το σχολείο μπορεί να 
χρησιμοποιήσει για να προσελκύσει τους γονείς 
στο σχολικό περιβάλλον έτσι ώστε να γίνουν μέλη 
της σχολικής κοινότητας είναι οι ακόλουθες:



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

Η προώθηση πρωταθλημάτων αθλητισμού μπορεί 
να είναι μια καλή λύση για να φέρει τις οικογένειες 
πιο κοντά στο σχολείο, ενώ παράλληλα δείχνει ότι 
το σχολείο νοιάζεται για την ευημερία των 
μαθητών.  

Πρωταθλήματα αθλητισμού 



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

Τα πάρτι και οι εορτασμοί είναι οι κατάλληλες 

ευκαιρίες για να δημιουργηθεί μια πιο στενή σχέση 

μεταξύ των γονέων και του σχολείου. Οι 

συναντήσεις, αλλά και οι στιγμές χαλαρώσεις σε 

εκδηλώσεις, παροτρύνουν πολλούς υπεύθυνους 

γονείς να εμπλακούν περισσότερο στο σχολικό 

περιβάλλον.  

Εκδηλώσεις



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

-Αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των γονέων στο σχολείο 

-Οι πρόβες και τα θέματα που επιλέγονται για τις 

πολιτιστικές παρουσιάσεις ενισχύουν το περιεχόμενο που 

μεταφέρεται στην τάξη 

-Οι εκδηλώσεις ευνοούν την επικοινωνία 

Τα οφέλη αυτών των δραστηριοτήτων δεν είναι 
μόνο να ενδυναμώσουν τους δεσμούς μεταξύ 
σχολείου και όλων όσων είναι υπεύθυνοι για 
παιδιά, αλλά επίσης: 



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

-Παρέχουν ανταλλαγή εμπειριών. Επιπλέον, αυτά τα 

πλεονεκτήματα μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση 

προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι όταν ένα παιδί 

εγκαταλείπει το σχολείο. Αυτά τα πλεονεκτήματα 

βοηθούν επίσης το σχολείο να γίνεται πιο σεβαστό από 

τους γονείς, τους μαθητές και την κοινότητα γενικά.



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

Μια επιστημονική έκθεση, εκτός του ότι προωθεί την 

ομαδική δουλειά, είναι ένα γεγονός όπου ο/η 

μαθητής/τρια παρουσιάζει ένα πειράμα και δείχνει τις 

γνώσεις που απέκτησε στην πράξη. Προσκαλώντας τους 

γονείς να συμμετέχουν, ο/η μαθητής/τρια εκτιμά και 

αισθάνεται περήφανος για τη δουλειά του. Είναι ένα 

κίνητρο για να συνεχίσει να αφιερώνει χρόνο σε αυτό.  

Επιστημονική έκθεση 



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν 

δραστηριότητες διαφόρων μορφών όπως πίνακες, 

πρότυπα, τέχνη, μουσική, χορός και θεατρικές 

παραστάσεις. Είναι ενδιαφέρον το ότι οι εκπαιδευτικοί 

οργανώνουν εκθέσεις με δημιουργίες. Η διεπιστημονική 

προσέγγιση διασφαλίζει όχι μόνο τη συμμετοχή των 

γονέων, αλλά και ολόκληρου του σχολείου.  

Καλλιτεχνικές παρουσιάσεις 



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

◼ Για να δημιουργηθεί μια δυνατή σχέση με τους γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν πληροφορίες σχετικά 

με το ποιοι είναι, τι κάνουν, ενδιαφέροντα, κτλ. Εάν είναι 

δυνατόν,  χρησιμοποιήστε διαδικτυακά ερωτηματολόγια

για να κατανοήσετε τι υποστήριξη περιμένουν οι γονείς 

από το σχολείο. 

Γνωρίστε τους γονείς:



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

◼Η συχνότητα, η σαφήνεια και η χρησιμότητα της 

επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για να συνεχίσουν οι 

γονείς να εμπλέκονται. Μπορείτε να στείλετε 

ερωτηματολόγιο στην αρχή της χρονιάς με κάποιες 

εισηγήσεις για δραστηριότητες, εκδηλώσεις κτλ. Μπορείτε να 

ζητήσετε από τους γονείς να εκφράσουν τις δικές τους ιδέες.

Εμπλέξτε τους γονείς: 



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

◼ Δημιουργήστε ένα «σύστημα φίλων» για να 

αλληλοβοηθούνται οι γονείς και να αντιμετωπίζουν μαζί 

τις απαιτήσεις νέων συστημάτων μάθησης. Οργανώστε 

μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπου θα εμπλέκονται 

οικογένειες σαν ομάδα και αυτό θα παροτρύνει την 

επικοινωνία μεταξύ τους, είτε διαδικτυακά είτε με φυσική 

παρουσία. 

Χτίστε δίκτυα υποστήριξης:



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

◼ Πολλές οικογένειες βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση λόγω 

της πανδημίας και μπορεί να χρειαστούν ψυχολογική 

καθοδήγηση. Όπου είναι δυνατόν και πρακτικό, 

εμπλέξτε τους συμβούλους του σχολείου σε συναντήσεις 

με τους γονείς για να παρέχουν καθοδήγηση. 

Παρέχετε πρόσβαση σε ψυχολογική 
συμβουλευτική, όπου πόροι θα είναι διαθέσιμοι:



Δραστηριότητες για 
εμπλοκή των γονέων 

στο σχολείο

◼ Δημιουργήστε μια πλατφόρμα για τους γονείς για να 

τους ενημερώνετε τακτικά για όλες τις μαθησιακές 

δραστηριότητες, τις εργασίες και τα εργαλεία διδασκαλίας 

που χρησιμοποιούνται από το σχολείο/τους 

εκπαιδευτικούς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Οργανώστε διαδικτυακά εργαστήρια για να εκπαιδεύσετε 

τους γονείς στη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης.  

Ανάπτυξη ικανοτήτων:



Παρευρεθείτε σε 
«επιστροφή στο 
σχολείο» μέρες ή 
άλλες σχολικές 

εκδηλώσεις, αλλά και 
σε συναντήσεις 

οργάνωσης γονέων.  

Βοηθήστε στη 
διαχείριση της 

διαδικασίας των 
εργασιών για το 

σπίτι.  

Ρωτήστε τους 
εκπαιδευτικούς 
με ποιο τρόπο 
θα ήθελαν να 
επικοινωνείτε.  

Γίνετε εθελοντές 
στο σχολείο. 

Ενημερώστε το 
σχολείο ποιες 

ομάδες, τάξεις, ή 
καθοδήγηση θα 
θέλατε να σας 

παρέχουν.  

Παρουσιάστε 
μια θετική 

άποψη σχετικά 
με την 

εκπαίδευση στο 
σπίτι.  

Ενθαρρύνετε τη 
διαδραστική 

μάθηση. 

Ενθαρρύνετε το 
διάβασμα. 

Εισηγήσεις προς γονείς



Τελικό κουιζ

1.Ask participants to open
joinmyquiz.com

2.And enter this code
0623 7433



Ευχαριστώ πολύ για τη 
συμμετοχή


