
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ - 9440127
Στόχος Βελτίωσης:

Η οικογένεια και το νηπιαγωγείο αποτελούν τους δυο  πιο σημαντικούς  πυλώνες  για την ολόπλευρη ανάπτυξη 
του νηπίου. Στο πλαίσιο της οικογένειας πριν την φοίτηση τους  στο νηπιαγωγείο τα παιδιά έχουν ήδη 
εσωτερικεύσει τους κανόνες και τις αξίες του πολιτισμικού περιβάλλοντος της οικογένειας, ενώ έχουν 
οικοδομήσει γνώσεις και εμπειρίες για τον κόσμο γύρω τους. Γι’ αυτό και βασικός στόχος των εκπαιδευτικών 
του νηπιαγωγείου πρέπει να αποτελεί η αμφίδρομη επικοινωνία της οικογένειας με το νηπιαγωγείο.

Οι τρόποι επικοινωνίας της οικογένειας με το νηπιαγωγείο ποικίλουν.

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων - εκπαιδευτικών 
Καθημερινή επικοινωνία και επαφή για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του 
νηπιαγωγείου
Καθημερινή ενημέρωση για τυχόν θετικά και αρνητικά επιτεύγματα των 
παιδιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Ενημέρωση της ιστοσελίδας για τις δράσεις του νηπιαγωγείου.

 

Σχέδιο Δράσης: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΝΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Συντονιστής Δράσης: ΠΙΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

 Η Epstein θεωρεί ότι το σχολείο, η οικογένεια και η κοινότητα έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το παιδί. Η
συνεργασία επομένως ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια είναι επιτακτική και μόνο θετικά αποτελέσματα
μπορεί να αποφέρει για το παιδί. Γίνεται κατανοητή η σημασία  ανάπτυξη  δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ του
σχολείου και της οικογένειας .

 Σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό  όπως  το νηπιαγωγείο,  ζητούμενο είναι η αποτελεσματική επικοινωνία με τους
γονείς δεδομένου ότι αυτή καθορίζει τον χαρακτηρισμό του έργου ενός νηπιαγωγού ως επιτυχή.

Την φετινή σχολική χρονιά το 1ου  νηπιαγωγείο Σκουτάρεως είναι στελεχωμένο  από  εκπαιδευτικούς οι οποίοι
υπηρετούν για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη μονάδα. Επιπλέον την προηγούμενη σχολική χρονιά  ο
περιορισμός της δια ζώσης διδασκαλία και η  διδασκαλία των παιδιών εξ αποστάσεως, είχε ως επακόλουθο την
μείωση της  προσωπικής επαφής και επικοινωνίας των γονέων με τις νηπιαγωγούς, η οποία αποτελεί σημαντικό
 παράγοντα στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με την εκπαιδευτική κοινότητα.



Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του Νηπιαγωγείου καθορίστηκαν και οι στόχοι
του σχεδίου δράσης

Να  ενθαρρύνουμε την  επικοινωνία των γονέων με το νηπιαγωγείο.
Να δημιουργήσουμε  κλίμα φιλίας σεβασμού και  εμπιστοσύνης.
Άμεση, έγκυρη, γρήγορη και επίσημη ενημέρωση των γονέων μέσω του mail  και
της ιστοσελίδας του σχολείου για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την λειτουργία
και την οργάνωση του νηπιαγωγείου.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση για την ανάδειξη  καλών πρακτικών στην
επικοινωνία γονέων- νηπιαγωγείου.
Επιλογή, καταγραφή και υιοθέτηση από το προσωπικό του νηπιαγωγείου καλών
επικοινωνιακών  πρακτικών

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Σεπτέμβριο: Ομαδική συνάντηση  για γνωριμία νηπιαγωγών με τους γονείς και ενημέρωση για το πρόγραμμα
σπουδών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο αύλειο χώρο, τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων,
κατά την διάρκεια απογευματινής ώρας.

Σεπτέμβριο:

Δημιουργία εντύπου σε μορφή πιστωτικής κάρτας με καταγεγραμμένους όλους
τους τρόπους επικοινωνίας: mail, τηλέφωνο και ιστοσελίδας του σχολείου.
Δημιουργία τρίπτυχου έντυπου ενημέρωσης του τρόπου λειτουργίας του
νηπιαγωγείου και του ωρολογίου προγράμματος τόσο του  υποχρεωτικού όσο
και του προαιρετικού τμήματος.

Οκτώβριο: Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας του νηπιαγωγείου η οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Ενημέρωση  με
πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους τρόπους επικοινωνίας με το νηπιαγωγείο.

Οκτώβριο: Ατομικές συνεντεύξεις των γονέων μέσω Webex κατά τις απογευματινές ώρες με την χρήση
ερωτηματολογίου  το οποίο περιείχε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, προκειμένου να αντλήσουμε
πληροφορίες για τους μαθητές μας και να έρθουμε σε επαφή με τους γονείς των παιδιών.

Οκτώβριο: Δημιουργία power point  με ακριβείς οδηγίες για την χρήση της πλατφόρμας edupass.

Νοέμβριο: Άτυπη συζήτηση με πρωτοβουλία της Προϊσταμένης για υιοθέτηση κοινών τρόπων αντιμετώπισης
και   συμπεριφοράς από το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου  στην προσωπική επικοινωνία με τους
γονείς.

Δεκέμβριο:

Ενημερωτικό email με γνωστοποίηση της θεματολογίας της συνάντησης με
αφορμή την οργάνωση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής.
Οργάνωση δύο ομαδικών  διαδικτυακών συναντήσεων με διαφορετική ημέρα
και ώρα κατά τις απογευματινές ώρες της ημέρας, προκειμένου οι γονείς να
επιλέξουν με βάση της δικές τους ανάγκες σε ποια μπορούν να συμμετέχουν.

Φεβρουάριο: Απόφαση του Συλλόγου για βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την ανάδειξη και υιοθέτηση
επικοινωνιακών δεξιοτήτων που θα χρησιμοποιούνται στην  προφορική  επικοινωνία (προσωπική, τηλεφωνική)



   του εκπαιδευτικού προσωπικού με τους γονείς,.

Μάρτιος: Διαδικτυακή συνάντηση  προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής
έρευνας και να συνταχθεί κείμενο καλών πρακτικών  στην επικοινωνία γονέων – εκπαιδευτικών.

Απρίλιος: Καταγραφή του κειμένου στα Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων και ανάρτηση σε εμφανές σημείο
στο γραφείο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου.

Μάιος: Σχεδίαση  ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μέσω της google form

Μάιος:Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους γονείς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

 Καθ  όλη την διάρκεια της χρονιάς:

Ενημέρωση της ιστοσελίδας του νηπιαγωγείου με τα θέματα που
διαπραγματευόμαστε στο νηπιαγωγείο προκειμένου οι γονείς να έχουν άμεση
επαφή με το περιεχόμενο σπουδών των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Πόροι : Το εκπαιδευτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου, γονείς

Μέσα :

Λογισμικά προγράμματα( webex, power point, word)
Υπολογιστής
Google form
Iστοσελίδα νηπιαγωγείου
Mail
Τηλέφωνο
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων

Ερευνητικά εργαλεία:

Συνεντεύξεις
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η τακτική επικοινωνία των γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό του
νηπιαγωγείου.
Η δημιουργία κλίματος φιλίας σεβασμού και εμπιστοσύνης.
Η σύνταξη γραπτών κειμένων με σαφή περιεχόμενο ώστε να γίνονται
κατανοητά στους γονείς και η ανακοίνωσή τους με επίσημη  τρόπο.
Ο εμπλουτισμός των υπαρχόντων μέσων  επικοινωνίας  του νηπιαγωγείου με
τους γονείς.



Η ανάδειξη και η υιοθέτηση καλών πρακτικών στην επικοινωνία γονέων-
νηπιαγωγείου.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Ερωτηματολόγιo, συνεντεύξεις, καταγραφές, πρακτικά

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Πολύ καλή επιλογή Σχεδίου Δράσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σχολικής σας μονάδας.

Οι στόχοι σας απλώνονται σε όλους τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας.

Έχετε συνδέσει τους στόχους με τα κριτήρια επικοινωνίας και τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Το χρονοδιάγραμμά σας φαίνεται ρεαλιστικό.

Καλή επιτυχία!

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Αποτελέσματα της Δράσης

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος


