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Τι είναι το θμερολόγιο 
αναςτοχαςμοφ;

Ο όροσ “ημερολόγιο αναςτοχαςμού (η.α.)”
χρηςιμοποιεύται για να δηλώςει ϋνα “εργαλείο”, το οπούο
μπορεύ να χρηςιμοποιόςει ϋνασ ειδικευόμενοσ ό ϋνασ
νϋοσ εκπαιδευτικόσ ςτην προςπϊθειϊ του να διατηρόςει
και να προςτατϋψει από τη φυςιολογικό λειτουργύα τησ
λόθησ ςημαντικϋσ εμπειρύεσ, ςκϋψεισ, ιδϋεσ, αντιλόψεισ και
γνώμεσ, τισ οπούεσ καταγρϊφει ςε φυςικό ό ηλεκτρονικό

μϋςο ό καταχωρεύ με τη χρόςη εναλλακτικών μεθόδων.



Τισ καταγραφϋσ του αυτϋσ, ςτη ςυνϋχεια, μπορεύ να τισ επεξεργαςτεύ, ο
ύδιοσ ό / και να ςυνεργαςτεύ με ϊλλα πρόςωπα, προκειμϋνου να τισ
εμπλουτύςει, ςυζητώντασ με ειδικευόμενουσ ό δεχόμενοσ ςυμβουλευτικό
από εμπειρογνώμονεσ ό τουσ διδϊςκοντεσ ςτο Πρόγραμμα Ειδύκευςησ.
Στη ςυνϋχεια θα πρϋπει να προςπαθόςει να ςταθεύ κριτικϊ απϋναντι ςτην
καταγραμμϋνη αυτό πραγματικότητα. Οι καταγραφϋσ ςε ημερολόγιο
αποτελούν μια κοινό πρακτικό που ακολουθεύται, με τη μύα ό την ϊλλη
μορφό, από την εποχό τησ ανακϊλυψησ τησ γραφόσ. Η χρόςη, ωςτόςο, του
αναςτοχαςμού με βϊςη το η.α. ςε ςχολικϊ πλαύςια και ιδιαύτερα ςε
διαδικαςύεσ εξειδύκευςησ, με ςυςτηματικό τρόπο και ςυγκροτημϋνη
μεθοδολογύα, καταγρϊφεται ωσ ςχετικϊ νϋα προςϋγγιςη.



Ποια είναι θ χριςθ του θ.α.
Το   η.α.   ςτα  χϋρια  του  ειδικευόμενου  και  κϊθε  παιδαγωγού  επιςημαύνει  
και αναδεικνύει   ςημαντικϋσ   ό  λιγότερο  ςημαντικϋσ   ςτιγμϋσ  τησ ςχολικόσ
καθημερινότητασ  και  μασ  δύνει  την ευκαιρύα να την προςεγγύςουμε, ςε ϊλλο 
χρόνο, με διειςδυτικό και κριτικό ματιϊ. 
Το  η.α.   εύναι  ϋνα   πολύτιμο  εργαλεύο  το  οπούο,   αν  το   χρηςιμοποιόςουν
κατϊλληλα  οι εκπαιδευτικού  θα  εύναι  ςε  θϋςη  να  αντλόςουν  βοόθεια  ςτη
διαδικαςύα  του αναςτοχαςμού,  την προςωπικό μασ  εμπλοκό  ςτο
ςχεδιαςμό,  την κατϊρτιςη, την υλοπούηςη, τη διαμορφωτικό και την τελικό 
αξιολόγηςη τησ διδαςκαλύασ.  Στην  ουςύα  πρόκειται  για  ϋνα  δυναμικό  
ερευνητικό  εργαλεύο, χρόςη του οπούου μπορεύ να μασ ειςϊγει ςε μια 
διαδικαςύα ϋρευνασ δρϊςησ.



Στόχοι  του  θ.α

(α)  Πολύτιμη  πηγό   εναλλακτικόσ   αποτύμηςησ  με  ςκοπό   τον 
ϋλεγχο τησ κατανόηςησ από τουσ μαθητϋσ βαςικών  εννοιών.

(β) Ευκαιρύα βελτύωςησ  των  ςτρατηγικών  και  τησ  μεθοδολογύασ    
αλληλεπύδραςησ  με  τουσ μαθητϋσ (Boudourides, 1998· Steele, 2005).

(γ) Ενιςχύει τισ   διαςυνδϋςεισ  τησ  θεωρύασ  με  την   πρακτικό
(δ) Προϊγει τη βαθιϊ γνώςη και την κριτικό ςκϋψη (Andrusyszyn & 

Davie, 1997· Halva-Neubauer, 1995).
(ε) Αναπτύςςει  την  επαγγελματικό επϊρκεια  των  υποψηφύων  

και  των  νϋων εκπαιδευτικών.



Εργαλεία  αποτίμθςθσ  τθσ  παιδαγωγικισ
διδακτικισ  διαδικαςίασ

1. η  παραγωγό  ςχολικόσ  εφημερύδασ
2. το  ιςτολόγιο – blog
3. το  «τετρϊδιο  επικοινωνύασ» ςχολεύου – οικογϋνειασ
4. ο  «φϊκελοσ εργαςιών του μαθητό» – portfolio 
5. το  «φϊκελοσ εργαςιών  του  εκπαιδευτικού»  - Teacher 

Portfolio
6. επαγγελματικό ημερολόγιο 
7. το  ηλεκτρονικό  ημερολόγιο - electronic portfolio 



Είδθ   καταγραφισ  ςτο  θ.α. 

 Σχεδιαςμόσ  ενϋργειασ  ό  δρϊςησ

 Άμεςη  παρατόρηςη 

 Ενϋργεια

 Αναςτοχαςμόσ



Τι καταγράφουμε ςτο θ.α.;

Οι καταγραφϋσ ςτο ημερολόγιο μπορεύ να παραπϋμπουν

ςε ςτοιχεύα που ϋχουμε ςυγκεντρώςει ςτη διϊρκεια τησ

διδακτικόσ μασ παρϋμβαςησ  ςτην τϊξη   και   τη  ςυμμετοχό  

μασ   ςτισ   δραςτηριότητεσ   τησ  ςχολικόσ κοινότητασ.  

Μπορούν  να  εύναι  και  ϊλλων  μορφών,  όπωσ για

παρϊδειγμα  φωτογραφύεσ,   εργαςύεσ   των   μαθητών,  

δεύγματα  ςχεδύων  εργαςύασ   που   μασ   ϋχουν   παραχωρόςει   

οι   εκπ/κού, ενημερωτικϊ  τρύπτυχα  του  ςχολεύου  κ. ϊ.



• Εκτενό περύληψη όςων ςυμβαύνουν ςτην καθημερινότητα τησ ςχολικόσ

κοινότητασ, την οπούα παρατηρούμε ό ςυμμετϋχουμε ςτα δρώμενϊ τησ οι ύδιοι.

• Καταγραφϋσ ςυζητόςεων που ακούςαμε προςωπικϊ, ςυζητόςεισ που μασ

διηγόθηκαν ϊλλα πρόςωπα, ςυνεντεύξεισ, ςχεδιαςμόσ δραςτηριοτότων,

προγραμματιςμόσ μαθημϊτων, ατομικϊ προγρϊμματα εκπαύδευςησ κ.ϊ.

γεγονότα, τα οπούα παρατηρούμε εμεύσ ό μασ αφηγούνται οι ςυνεργϊτεσ

μασ, ϊλλοι ειδικευόμενοι, οι εκπαιδευτικού του ςχολεύου, οι διδϊςκοντεσ

τησ εξειδύκευςησ, οι ύδιοι οι μαθητϋσ και ςημαντικού ϊλλοι.

• Ερωτόςεισ που μασ ϋγιναν, θεματικϋσ περιοχϋσ για περαιτϋρω μελϋτη και

ϋρευνα. Υποθϋςεισ, ιδϋεσ, ςκϋψεισ και λογιςμού.

• Διαγρϊμματα, ςχεδιϊςματα, νοητικού χϊρτεσ που χρηςιμοποιόθηκαν για

τη διδαςκαλύα. Άμεςη παρατόρηςη.

• Αναςτοχαςμόσ ςε θϋματα και ζητόματα που παρατηρόςαμε.

• Αναςτοχαςμού από επαναληπτικϋσ αναγνώςεισ του ημερολογύου ϊμεςα

μετϊ το μϊθημα ό ςε κατοπινό χρόνο.

• Σχεδιαςμόσ για μελλοντικϋσ ενϋργειεσ ό ϋρευνα που θεωρούμε ότι μπορεύ

να γύνει ςτο μϋλλον



Το ημερολόγιο περιϋχει πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτον

εκπαιδευτικό ωσ επαγγελματύα και ωσ ερευνητό. Περιϋχει

πληροφορύεσ που ο εκπαιδευτικόσ θεωρεύ ςημαντικϋσ.

Το ημερολόγιο περιγρϊφει τι κϊνει ο εκπαιδευτικόσ ςτη διϊρκεια

τησ παρουςύασ του ςτα ςχολικϊ πλαύςια.

Η χρόςη του η.α. ωσ ερευνητικού εργαλεύου απαιτεύ

μεγαλύτερη ςυνέπεια, ςυνέχεια, μεθοδικότητα και ςύςτημα

ςτην τόρηςη των καταγραφών.



Σκοπόσ καταγραφισ  ςτο θ.α.

Οριςμϋνοι από τουσ λόγουσ οι οπούοι μασ οδηγούν ςτην απόφαςη

τόρηςησ ημερολογύου περιοδικών καταγραφών μπορεύ να εύναι οι εξόσ:

• Να διατηρόςουμε τεκμόρια από τη διαδικαςύα υλοπούηςησ των

διαδικαςιών  τησ  ειδύκευςησ,  των  ςκϋψεων που πραγματοποιόςαμε, ωσ

αποτϋλεςμα   των   εμπειριών   ςτισ   ςχολικϋσ   μονϊδεσ   και   ϊλλα  

εκπαιδευτικϊ  πλαύςια  ειδικόσ  και  γενικόσ  εκπαύδευςησ,  καθώσ  και  για

ενδεχόμενη χρόςη τουσ ςε ερευνητικϋσ διαδικαςύεσ.

• Να διαςφαλύςουμε ότι θα διαφυλϊξουμε όςο το δυνατό περιςςότερα

ςτοιχεύα για να τα χρηςιμοποιόςουμε μετϊ την ολοκλόρωςη του

προγρϊμματοσ ειδύκευςησ προσ κριτικό αναςτοχαςμό.

• Να εξαςφαλύςουμε πληροφορύεσ, ςτοιχεύα και δεδομϋνα, προκειμϋνου

να τα χρηςιμοποιόςουμε ςτη ςχολικό πρϊξη και ςε ερευνητικϋσ εργαςύεσ.

• Να ενιςχύςουμε τη δυνατότητα παρακολούθηςησ τησ προςωπικόσ

μασ εξϋλιξησ ςτη διϊρκεια του προγρϊμματοσ και κατϊ τα πρώτα

χρόνια τησ διδακτικόσ μασ προςφορϊσ.



Ενδεικτικζσ μορφζσ του θ.α.
Η  μορφό  του  η.α.  δεν  εύναι  πϊγια  και  ςυγκεκριμϋνη. 

Οι  εγγραφϋσ   μπορεύ  να  γύνονται  ςε  ϋνα  απλό τετρϊδιο, 

ϋνα  ςημειωματϊριο με  ςκληρό  εξώφυλλο ό ακόμη  και ςε

ντοςιϋ με ανταλλακτικϊ φύλλα. 

Η  χρόςη  των φορητών  υπολογιςτών  μασ  επιτρϋπει   να

χρηςιμοποιούμε  τουσ πλϋον διαδεδομϋνουσ επεξεργαςτϋσ

κειμϋνου, αλλϊ  και  πιο  εξελιγμϋνα  ςυςτόματα.  

Σε  περύπτωςη   που  δεν  διαθϋτουμε  φορητό  υπολογιςτό

μπορούμε    να  κρατϊμε  ςημειώςεισ   και  να  τισ

μεταφϋρουμε,  ςτον  επιτραπϋζιο υπολογιςτό  μασ  αμϋςωσ

μετϊ τη ςυνϊντηςη ό το μϊθημα.



Πλεονεκτιματα του θ.α.
Η εφαρμογό του η.α. - ςτην παραδοςιακό και ςτην ψηφιακό του μορφό και τισ
διϊφορεσ παραλλαγϋσ του- προςφϋρει ςτον εκπαιδευτικό τησ πρώτησ γραμμόσ 
πολλϊ πρακτικϊ  πλεονεκτόματα. 
Η  πρόοδοσ  τησ   τεχνολογύασ  αναδεικνύει   το  η.α.   ωσ   ιδιαύτερα  δυναμικό
εργαλεύο δύνοντϊσ του τη δυνατότητα να διαςυνδϋει τϊξεισ, εκπαιδευτικούσ  και 
τουσ ςημαντικούσ ϊλλουσ, ακόμη και αν αυτού βρύςκονται ςε ϊλλη περιοχό ό και 
ςε ϊλλη χώρα. Παρϊλληλα, η  ευελιξύα που προςφϋρει  η  τεχνολογύα   επιτρϋπει  
τη   χρόςη   του  ανϊλογα   με    την   αρχικό  ςκοποθεςύα   και  ςτοχοθεςύα   και  
επιπλϋον επιτρϋπει   η  ςκοποθεςύα  και  η  ςτοχοθεςύα  αυτό  να  τροποποιεύται  
όταν  οι  ςυνθόκεσ  το επιβϊλλουν.



Η δυνατότητα απόκτηςησ δεξιοτότων ϋρευνασ ενιςχύει τη δυνατότητα του

εκπαιδευτικού να εξελιχθεύ ςε επαγγελματύα και εμπειρογνώμονα.

Για να γύνει αυτό δυνατό οι εκπαιδευτικού εύναι ανϊγκη να:

• αναςτοχϊζονται ςε ςχϋςη με τισ πρακτικϋσ και τισ αλληλεπιδρϊςεισ που

ςυμβαύνουν ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ και τα ϊλλα εκπαιδευτικϊ πλαύςια,

δηλ. με ό,τι γύνεται, λϋγεται και γρϊφεται,

• διαμορφώνουν τον προγραμματιςμό δρϊςεων με τρόπο που να βαςύζεται

ςε αναςτοχαςμό πϊνω ςε εμπειρύεσ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ και τα ϊλλα

εκπαιδευτικϊ πλαύςια, και ςτη γνώςη που ϋχει αποκτηθεύ,

• υλοποιούν τισ ενϋργειεσ και τισ δρϊςεισ τισ οπούεσ ϋχουν προγραμματύςει και,

• φροντύζουν να διατηρούν τισ καταγραφϋσ τουσ από τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ και

τα ϊλλα εκπαιδευτικϊ πλαύςια, οι οπούεσ και αποτελούν επϋνδυςη ςτη γνώςη.



Τι ςθμαίνει θ διαδικαςία τιρθςθσ  θ.α.;
• Καταγρϊφουμε, διερευνούμε και αναςτοχαζόμαςτε πϊνω  ςτισ  πρακτικϋσ  μασ,

• Εξαςφαλύζουμε   ϋνα  εργαλεύο  αυτοπαρατόρηςησ,  το   οπούο   θα   μασ   φανεύ

πολύτιμο κατϊ τη διαδικαςύα του αναςτοχαςμού με αντικεύμενο τισ πρακτικϋσμασ.

• Αποκτούμε  εμπειρύα  και  αυτοπεπούθηςη ωσ  προσ  τισ  δυνατότητεσ 

συμμετοχόσ μασ ςε ερευνητικϊ projects, ωσ προσ την καταγραφό ερευνητικών

δεδομϋνων και ωσ  προσ  την  εξαςφϊλιςη  δεδομϋνων  τα  οπούα   θα  μασ 

χρειαςτούν.

• Αποτελούν  εργαλεύο  ενδυνϊμωςησ  τησ  ταυτότητϊσ μασ ωσ  ερευνητό μϋςα 

από τη διαδικαςύα ανταλλαγόσ απόψεων και εμπειριών με τουσ ςυναδϋλφουσ μασ

και με το προςωπικό των ΣΜΕΑΕ και των ϊλλων πλαιςύων ειδικόσ εκπαύδευςησ.

• Εμπλεκόμαςτε ςε διαδικαςύεσ υποςτόριξησ των μαθητών των ΣΜΕΑΕ και των

ϊλλων  πλαιςύων  ειδικόσ  εκπαύδευςησ,  ςε  ςυνεργαςύα  με  τουσ  ςυναδϋλφουσ

μασ  και  το  ϊλλο προςωπικό, μϋςα από μια αλληλεπύδραςη με κριτικό διϊθεςη.



Με ποιο τρόπο και ποιεσ διαδικαςίεσ τθροφμε το 
θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ;

Εύναι  ςημαντικό  να  ςημειώνουμε  ςκϋψεισ,  περιςτατικϊ,  απόψεισ,  γεγονότα 

Στο η.α.  με  τρόπο  ςυςτηματικό.  Εύναι  χρόςιμο  να  κρατούμε  ςημειώςεισ  ςε  

κϊθε περύπτωςη    κατϊ   την   οπούα   ϋχουμε   αποφαςύςει   να  

χρηςιμοποιόςουμε   το ςυγκεκριμϋνο υλικό για λόγουσ πρακτικούσ ό με διϊθεςη

ερευνητικό, αλλϊ  και για να διαφυλϊξουμε ςημαντικϊ ςτοιχεύα  από  την 

παρουςύα  μασ  και  τη  ςυμμετοχό  μασ    ςτα  δρώμενα   εντόσ   των  ςχολικών  

κοινοτότων   και  ςε  ϊλλα   πλαύςια εκπαύδευςησ.

Καταγραφϋσ μπορούν  να  γύνουν  ςτο ημερολόγιο  ακόμη  και  ςε  περιπτώςεισ  

που δεν   ϋχουμε  να  ςημειώςουμε   κϊτι  ιδιαύτερα   ςημαντικό.  Στισ  

περιπτώςεισ  που καταγρϊφουμε    ζητόματα    ρουτύνασ,    χωρύσ   ιδιαύτερο   

νόημα     εκ   πρώτησ  όψεωσ,   ακόμη   και  η   απουςύα   ςημαντικών    γεγονότων   

μπορεύ   να   μασ   οδηγόςει   ςε  ςυμπερϊςματα   και  ςτην ανϊδειξη  ςημαςύασ.



Προβλιματα που προκφπτουν ςτο θ.α.

1.  Ελλεύμματα ωσ προσ την  ανταπόκριςό μασ ςτη ςκοποθεςύα και ςτοχοθεςύα του 
η.α.

2.   Ενύςχυςη τησ  επαγγελματικόσ  μασ ανϊπτυξησ.

3.   Ενύςχυςη τησ  ενδοςχολικόσ ςυνεργαςύασ.

4.  Αποφυγό τησ φυςικόσ  μνημονικόσ απαξύωςησ των  εμπειριών μασ.

5.    Παρανοόςεισ τησ ϋννοιασ  και τησ χρηςιμότητασ ςυμπερύληψησ ςτο η.α  
χαρακτηριςτικών  ‘τεκμηρύων’.

6.   Ανεπαρκόσ ό ακατϊλληλη αναφορϊ ςτα γεγονότα που προηγόθηκαν του

επειςοδύου και τα πρόςωπα που παρευρύςκοντο ςτο  επειςόδιο.

7.   Ανεπαρκόσ χρηςιμοπούηςη των ευκαιριών ςυγκϋντρωςησ υλικού για την

υποςτόριξη και ενύςχυςη τησ ευρύτητασ  και του βϊθουσ αναςτοχαςμού.

8.   Το η.α. ϋχει πϊρα πολλϊ καταγραμμϋνα επειςόδια και παραδεύγματα ϊμεςησ

παρατόρηςησ με ανεπαρκό τεκμηρύωςη. Η ποςότητα ςτηρύζεται ςε βϊροσ τησ

ποιότητασ.

9.   Το η.α. περιϋχει μόνο παραδεύγματα ϊμεςησ  παρατόρηςησ.



10.  Το η.α. περιϋχει απλϋσ καταγραφϋσ παραδειγμϊτων ό μοιϊζει περιςςότερο με

κατϊλογο με ςυνοπτικϋσ καταγραφϋσ επειςοδύων.

11. Τα περιεχόμενα του η.α. δεν δεύχνουν να παρϊγεται κϊποιο αξιόλογο αποτϋλεςμα

από   τα   ςχόλια   και   την   επεξεργαςύα   των   παραδειγμϊτων   για   τουσ 
ςυνεργαζόμενουσ  εκπαιδευτικούσ.

12.  Οι ςυνεργαζόμενοι  εκπαιδευτικού δεν εύναι επαρκώσ βϋβαιοι για τισ διαδικαςύεσ      
επιλογόσ των  επειςοδύων και  των  παραδειγμϊτων  του   η.α.

13.  Οι   ςυνεργαζόμενοι   εκπαιδευτικού   νιώθουν   εξαντλημϋνοι   από   την 

υπερπροςπϊθεια για  προαγωγό τησ διδαςκαλύασ  και  διαμαρτύρονται  για  την

τόρηςη του η.α.

14. Κατϊ  την  τόρηςη  του   η.α.  δημιουργούνται  προβλόματα  που  ςχετύζονται  με 

το μϋςο  καταγραφόσ  του η.α.

Εξετϊςτε τισ εναλλακτικϋσ επιλογϋσ. Συζητόςτε με τουσ ϊλλουσ εκπαιδευτικούσ και

ςυμφωνόςτε ςε εναλλακτικούσ τρόπουσ καταγραφόσ για το η.α.

Συλλϋξτε παραδεύγματα από λιγότερα επειςόδια με βελτιωμϋνη ποιότητα

καταγραφόσ και περιςςότερουσ και περιςςότερο επεξεργαςμϋνουσ αναςτοχαςμούσ

και ενϋργειεσ εμπλουτιςμού τησ διαδικαςύεσ τόρηςησ και χρόςησ των αποτελεςμϊτων

του η.α.



Συηιτθςθ, προτάςεισ για το μζλλον

Το ημερολόγιο αναςτοχαςμού, ςτισ διϊφορεσ μορφϋσ του, δεν 
χρηςιμοποιεύται ςτην ελληνικό εκπαιδευτικό πραγματικότητα. Θεωρούμε  ότι  
η  πλϋον   πιθανό εξόγηςη  βρύςκεται  ςτην   απουςύα  του  από   τισ   
παραγωγικϋσ  ςχολϋσ  των  εκπαιδευτικών,  ςτα  Πανεπιςτόμια  και  τα  
Διδαςκαλεύα. Ένασ επιπλϋον λόγοσ εύναι η παρϊλειψη μιασ ϋςτω και  
ςτοιχειώδουσ  αναφορϊσ  ςτην  εκπαιδευτικό  νομοθεςύα,   με  την  οπούα  να  
γύνεται  δυνατό   η   τόρηςό  του.   Το  ελληνικό  εκπαιδευτικό   ςύςτημα  ϋχει  
μετατραπεύ  ςε  ϋνα    ‘ςχολαςτικό’ ςύςτημα που αναζητεύ    ςυνεχώσ    τη   
διαςφϊλιςη   ςε   νόμουσ,   προεδρικϊ   διατϊγματα, υπουργικϋσ αποφϊςεισ 
και εγκυκλύουσ. 
Η  απαξύωςη  τησ  παιδαγωγικόσ  ωσ   κατευθυντόριασ  δύναμησ  τησ  
σχολικόσ καθημερινότητασ  οδηγεύ   και   ς’  αυτού  του   τύπου  την   
υποβϊθμιςη   τησ εκπαιδευτικόσ   διαδικαςύασ.   Θεωρούμε,   ωςτόςο,  ότι  η  
διερεύνηςη   των  αιτύων αυτόσ  τησ  απουςύασ  θα  πρϋπει  να  
πραγματοποιηθεύ  από εκεύνουσ  που   η  πολιτεύα   ϋχει  τϊξει   να φϋρουν  ςε   
πϋρασ  το  ςημαντικό  καθόκον  τησ τεκμηρύωςησ  των  τεκταινομϋνων ςτη 
ςχολικό  κοινότητα.  Αυτό  βϋβαια ςημαύνει ότι το  Πανεπιςτόμιο και  οι
θεςμού ϋρευνασ θα αςχοληθούν  με  τη ςχολικό κοινότητα.



Ενθμζρωςθ γονζων για το θ.α.
Οι γονεύσ πληροφορούνται για την τόρηςη του η.α. και
ανηςυχούν  ό ςυγχϋουν  το  ζότημα  των  καταγραφών  και  τησ  
επεξεργαςύασ   των ςυμβϊντων  με το ζότημα των 
προςωπικών δεδομϋνων του   παιδιού τουσ.
Ενημερώςτε  τουσ  γονεύσ  για τη φιλοςοφύα, τουσ ςκοπούσ  του
η.α.
Εμπλϋξτε   τουσ   γονεύσ  ςτη  λόψη  αποφϊςεων   για   θϋματα   
και  ζητόματα   που  προκύπτουν    ςτη  διαδικαςύα   
αναςτοχαςμού  με βϊςη την επεξεργαςύα των καταγραφών του 
η.α.
Ζητόςτε  από   τουσ   γονεύσ    πληροφορύεσ   για  ζητόματα    
που αναδεικνύονται    με    τη  διαδικαςύα   του  αναςτοχαςμού    
Που προϋρχεται από τη χρόςη του η.α.
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