
Απαντιςεισ 
1ου ερωτθματολογίου γονζων 





Η ςυνεργαςία ςχολείου οικογζνειασ 
επιτυγχάνεται ,όταν επικοινωνεί ο γονζασ με 
τθν δαςκάλα ωσ προσ τθν ςυμπεριφορά του 
παιδιοφ μζςα ςτθν τάξθ και ζξω απο αυτιν. Σι 
αντιλάμβάνεται ο γονιόσ, ότι αλλάηει ςτθ 
ςυνικεια, του παιδιοφ και ίςωσ το απαςχολεί 
,και πωσ ο δάςκάλοσ καταλαβαίνει τθν άλλαγθ
ςε μια ςυμπεριφορά του παιδιοφ που 
προζρχεται απο το ςπίτι. Επίςθσ είναι πολφ 
ςθμαντικό και οι δφο πλευρζσ να 
αντιλαμβάνονται τθν εξζλιξθ ι οχι του παιδιοφ 
για να ςυνεργαςτοφν ομαλά για τθν ςτιριξθ 
του νθπίου.

Μια εποικοδομθτικι ςυνεργαςία οικογζνειασ 
ςχολείου κεωρϊ ότι επιτυγχάνεται με τθν 
επικοινωνία που υπάρχει ανάμεςα ς' αυτά τα 
δφο ,όποτε απαιτείται .Είτε ςε κακθμερινι 
βάςθ ,είτε εβδομαδιαία ,αναλόγωσ τισ 
ανάγκεσ κάκε παιδιοφ ,κακϊσ και με τθν 
ενθμζρωςθ των δράςεων και δραςτθριοτιτων 
που πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο και το 
τρόπο ςυμμετοχισ κάκε παιδιοφ ςε αυτά ! Σο 
ςχολείο μασ κεωρϊ ότι αυτό το ζχει επιτφχει 
ςτο μζγιςτο βακμό!

Γράψτε ςε ελεφκερο κείμενο πωσ πιςτεφετε ότι επιτυγχάνεται θ 
ςυνεργαςία ςχολείου οικογζνειασ
Shkruani me tekst të lirë si mendoni se arrihet bashkëpunimi shkollë-
familje

Pergjigja ime eshte sjellja, menyra e 
komunikimit cdo veprimtari qe kryejn femija
ime. Argetim ,duke shkruajtur, luajtur, lexuar
intepretuar dhe shfaqe e cdo komunikim
veprim.

Εκελοντικι βοικεια των γονιϊν 
ςτο ςχολείο, ςε δράςεισ και 
εκδθλϊςεισ.



πιςτεφω ότι θ επικοινωνία των γονιϊν και των 
δαςκάλων βοθκάει πολφ

Η καλι επικοινωνία ( π.χ μζςω ςυναντιςεων) 
και το ειλικρινζσ ενδιαφζρον για οποιοδιποτε 
κζμα απαςχολεί μια από τισ δφο πλευρζσ, 
κεωρϊ ότι είναι το παν 

Με τακτικζσ ςυναντιςεισ και ςτοχευμζνεσ
παρατθριςεισ /ςχόλια των εκπαιδευτικϊν ωσ 
προσ τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ (κετικι 
/αρνθτικι) ςτον γονζα

TO XOΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ 2ο ΣΑΔΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΣΟ 1ο ΣΑΔΙΟ.ΕΣΙ 
ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΧΕΗ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΑΝΑΜΕΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΩΣΕ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΘΕΙ ΣΟΟ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΟΟ ΚΑΙ 
ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.

Νομίηω ότι χρειάηεται γενναιότθτα και 
ειλικρίνια και από τισ δφο πλευρζσ 
προκειμζνου να μπορεί να γίνει 
εποικοδομθτικόσ διάλογοσ και ανάλυςθ ςε 
βάκοσ των προβλθμάτων που μπορεί να 
προκφψουν κατα τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, με 
ςτόχο πάντα τθν υγιι εξζλιξθ του παιδιοφ. 
Κάποιεσ κοινζσ δράςεισ δαςκάλων - γονζων 
πιςτεφω κα ιταν πολφ βοθκθτικζσ ςτο 
χτιςιμο τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, 
γνωρίηοντασ εκ τον προτζρων τθ δυςκολία 
αυτοφ του εγχειριματοσ λόγω ζλλειψθσ 
ελεφκερου χρόνου. Σζλοσ θ αμοιβαία επίδειξθ 
διάκεςθσ και διακεςιμότθτασ για διάλογο 
νομίηω είναι κακοριςτικι.


