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ΡΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ

Πηηο κέξεο καο, νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί ιεηηνπξγνύλ ζε δηαξθείο 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο. 

Γη απηό θξίλεηαη ζθόπηκε ε εθαξκνγή κεζφδσλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ:

 πςειή πνηφηεηα

 απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ 

 αιιά θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ.  



ΞΙΑΗΠΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ
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ΠΚΚΑΘΖΡΔΠ

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ



ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ

Νη εθηά πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία  (Ξαζηαξδήο, 2001) :

 Δθπαηδεπηηθή εγεζία- Νξγάλσζε θαη Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ

 Έκθαζε ζηε ζρνιηθή δηδαζθαιία

 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο

 ςειέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο

 Αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ

 Ππκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν

 Ξαξνρή ρσξηζηνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα



ΡΝ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ

H αλάγθε ινηπφλ ,γηα θαιή επίδνζε ηνπ καζεηή 
γίλεηαη δηαξθώο πην επηηαθηηθή. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ 
απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα.

Ρα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο 
θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, γηα λα εθαξκόδνπλ καδί ηνπο ηελ
εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή.

Έκθαζε δίλεηαη ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ ζα πξνιακβάλεη θαη ζα
εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία ησλ πξνβιεκάησλ. 
Ρα πξνγξάκκαηα απηά ζηεξίδνπλ θαη ελζαξξύλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ
δνκώλ ηεο νηθνγέλεηαο, πξνθαιώληαο αηζζήκαηα απηνπεπνίζεζεο θαη 
δύλακεο γηα επηβίσζε.

(National Association of State Coordinators of Compensatory Education, 1996).



ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ

Ρα ζρνιεία κε πςειέο επηδφζεηο ζε όια ηα επίπεδα, μερσξίδνπλ ράξε 

ζηνπο θαηλνηφκνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εκπιεθόκελνπο  ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα.

Δπελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο , ώζηε λα γίλεη 

ηθαλφ λα ζηεξίμεη θαη λα ελζαξξχλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ 

γηα λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Γεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο θαη ξπζκίδνπλ ην ρξφλν, ώζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί  λα κπνξνύλ λα ζπλνκηιήζνπλ θαη λα εξγαζηνύλ κε ηνλ γνλέα.

Αθόκε ζρεδηάδνπλ εχθακπηεο θαη θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

απεπζύλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πνηθηιόκνξθσλ ππαξθηώλ δνκώλ 

νηθνγέλεηαο 

(Γαβάδνγινπ & Θνπξαληδή, 1999)



Ζ ΛΔΑ ΓΝΚΖ ΡΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ

Ρα ηειεπηαία ρξόληα, ηόζν ζε ειιεληθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν,

ζεκαληηθέο θαη πνηθίιεο θνηλσληθνπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο,  

επέβαιαλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ δνκή ηεο «παξαδνζηαθήο» 

νηθνγέλεηαο. Θνηλσληθνπνιηηηθνί παξάγνληεο, όπσο:

ε κεηαλάζηεπζε, ε θηψρεηα, ε αλεξγία,

ε πεξηζηαζηαθή εξγαζία, ε αζηπθηιία,

ε εξγαζία ηεο γπλαίθαο θαη ε απαζρόιεζή ηεο γηα ζεκαληηθό ρξόλν

εθηόο ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο,

ε ξαγδαία αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ θαη νη δπζκελείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θνηλσληθή απνμέλσζε,

κείσζαλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη θαλέξσζαλ ηε 

ζνβαξή αδπλακία ησλ γνληψλ λα αληεπεμέιζνπλ θαη λα εθπιεξώζνπλ

επηηπρώο ην γνλετθό ηνπο ξόιν.



ΝΟΗΠΚΝΠ ΓΝΛΔΦΘΖΠ  ΔΚΞΙΝΘΖΠ

Ζ γνλετθή εκπινθή νξίδεηαη σο ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο

ζηελ εθαξκνγή ηεο  εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  ηνπ ζρνιείνπ, 

κε ζθνπό 

ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηνπ παηδηνχ  πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη θαη ην

θνηλσληθό θεθάιαην ην νπνίν ζα βνεζήζεη ην καζεηή, ηεο κεζαίαο, θπξίσο,

ηάμεο, λα αλειηρζεί θνηλσληθά. 

Δπηπιένλ, ε γνλετθή εκπινθή επεθηείλεηαη θαη ζηε 

ζπλεξγαζία  Πρνιείνπ θαη Νηθνγέλεηαο -Θνηλσλίαο, 

κε ζηόρν λα ζπξξηθλσζνχλ  ελδνζρνιηθά νη θνηλσληθέο  θαη 

πνιηηηζκηθέο αληζφηεηεο .

(De Carvalho ,2000) 



Ν ΘΔΠΚΝΠ  ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Πηνλ ειιαδηθό ρώξν λνκνζεηεκέλε πιένλ ε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ –

Νηθνγέλεηαο παίξλεη ζάξθα θαη νζηά, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αη.

(λόκνο 1566/1985, θεθ. ΗΔ, Άξζξν 53). 

Νη γνλείο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σο θεδεκόλεο

ησλ καζεηώλ, νθείινπλ θαη ζπγθξνηνχλ ζπιιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθπξνζσπνχληαη σο ζπιινγηθά φξγαλα.

(Κπξνύδνο, 1998, ζει. 161. ΞΔΞΘ, 1985)



ΝΦΔΙΖ ΓΝΛΔΦΘΖΠ ΔΚΞΙΝΘΖΠ

Ζ γνλετθή εκπινθή ζην ζρνιείν έρεη πνιιά ζεηηθά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο  

 Βειηίσζε ηεο γεληθήο βαζκνινγίαο 

 Βειηίσζε  ησλ επηδφζεσλ  ζηα θξηηήξηα γλψζεσλ

 Βειηίσζε ηεο ζηάζεο απέλαληη 

 ζηε ζρνιηθή εξγαζία,

 ζηε ζπκπεξηθνξά,

 ζηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο, 

 ζηε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο θαη

 ζηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή.



ΓΝΛΔΦΘΖ ΔΚΞΙΝΘΖ θαη ΠΣΝΙΗΘΔΠ ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ

Ξιενλεθηήκαηα από ηε γνλετθή εκπινθή γηα ηηο ζρνιηθέο  επηδφζεηο ησλ

Καζεηψλ.

Πηελ αλάιπζε  51 εξεπλψλ, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Henderson θαη 

Mapp (2002), αλαθέξεηαη όηη:

νη καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ εκπιαθεί πάλσ απφ ην κέζν 

φξν ζηε καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία είραλ βαζκνινγία θαηά 30% 

πςειφηεξε απφ ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο εκπιέθνληαλ 

θάησ απφ ην ζηαηηζηηθφ κέζν.

(Rumberger et al.1990) 



ΓΝΛΔΦΘΖ ΔΚΞΙΝΘΖ 
θαη ΠΣΝΙΗΘΖ ΓΗΑΟΟΝΖ

Πε καθξνρξόληα έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ππήξρε 

ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηε γνλετθή εκπινθή θαη ζην εάλ έλαο 

καζεηήο  εγθαηέιεηςε ή φρη ην ζρνιείν κεηαμχ ηεο 8εο θαη ηεο 10εο 

ηάμεο. 

Δπίζεο βξέζεθε  όηη νη καζεηέο  πνπ εγθαηαιείπνπλ  ην ζρνιείν 

αλέθεξαλ φηη νη γνλείο ηνπο, ζπάληα παξαθνινπζνχζαλ ηηο

εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ ή δελ ηνπο βνεζνχζαλ ζηελ εξγαζία

θαη’ νίθνλ.



ΝΦΔΙΖ ΓΗΑ ΡΝΠ ΚΑΘΖΡΔΠ

Πε εθηελή αλαζθόπεζε ζε ζρεδόλ 200 έξεπλεο  βξέζεθε όηη:

 O ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ηε λνεκνζχλε, ηελ ηθαλφηεηα 
θαη ηελ επίδνζε ηνπ παηδηνχ

 Tα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο γνλείο ,επεξεάδνπλ ηελ 
επίδνζε ησλ καζεηψλ

 Oη πξαθηηθέο  ησλ γνλέσλ  επεξεάδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή 
εηνηκφηεηα θαη

 H γνλετθή εκπινθή επηδξά ζηελ εθπαίδεπζε.
(Becher ,1984)



ΝΦΔΙΖ ΓΗΑ ΡΝΠ ΗΓΗΝΠ ΡΝΠ ΓΝΛΔΗΠ

Νη θνηλέο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα ζρνιεία δίλνπλ ηελ επθαηξία

ζηνπο γνλείο 

 Λα θαηαλνήζνπλ εθ ησλ έζσ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ

 Λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη εθπαηδεπηηθνί θαη 
παηδηά  θαη

 Λα ληψζνπλ πην αζθαιείο θαη ζίγνπξνη γηα ηε δνπιεηά πνπ 
γίλεηαη κε ηα παηδηά ηνπο κέζα ζην ζρνιείν. 

Κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, νη γνλείο

αληηιακβάλνληαη ην ζρνιείν σο ζηήξηγκα, κε απνηέιεζκα λα ρηίδνληαη

γέθπξεο επηθνηλσλίαο θαη εκπηζηνζύλεο. 

(Γθόηζε, Α., 2018)



ΝΦΔΙΖ ΓΗΑ ΡΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ

Από ηε γνλετθή εκπινθή δελ σθεινύληαη κόλνλ νη καζεηέο, αιιά θαη νη 

Δθπαηδεπηηθνί.  Πηα νθέιε ζπκπεξηιακβάλνληαη:

 Κεγαιύηεξε θαηαλφεζε ηόζν ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ, όζν

θαη ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ γνλέσλ.

 Ππιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ βνεζνύλ ζηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή

ηνπ εθπ/θνύ Ξξνγξάκκαηνο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή.

 Ξξφζβαζε ζε κηα επξεία θιίκαθα θνηλσληθψλ εληζρπηψλ                 
πνπ παξέρνληαη από ηνπο γνλείο.

 Αύμεζε ησλ επθαηξηώλ γηα ελίζρπζε θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ 
ηνπ παηδηνχ κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν.

 Πηήξημε ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ  έξγνπ από ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο.



ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΓΗΝΓΝΠ



ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ



Ζ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΝΚΑΓΑ

 Ληθεθφξνο Φάξθνλαο, Θνηλσληνιόγνο - Πη. Ξξόιεςεο , Θέληξνπ Ξξόιεςεο Θσ 
"Ηππνθξάηεο«

 Ησάλλα Καξίλνπ –Ξαηδαγσγόο ,Δπηζηεκνληθά πεύζπλε ηνπ Θέληξνπ  Ξξόιεςεο 
ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Ξξναγσγήο ηεο Τπρνθνηλσληθήο γείαο Γίνδνο ,ζηε Οόδν.

 Ππχξνο   Πηνγηάλλεο , Θνηλσληθόο Ιεηηνπξγόο (MSc), -
Πηέιερνο Ξξόιεςεο Θέληξνπ Ξξόιεςεο Γίνδνο ζηε Οόδν.

 Αζαλάζηνο Ρζάπειεο, Δθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο ΞΔ06, Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
Ηδξπηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο  Edushorts https://www.edushorts.com/

Έιελα Πεξγηεληάλε, Θνηλσληνιόγνο  
 Πηέιερνο Ξξόιεςεο, Θέληξνπ Ξξόιεςεο Θσ "Ηππνθξάηεο"

 Ξαλαγηψηα Θαπεξλέθα ,ΠΔΔ ΞΔ87  Λ.Αηγαίνπ θαη Θξήηεο

https://www.edushorts.com/


ΓΝΚΖ ΡΥΛ ΠΛΑΛΡΖΠΔΥΛ

Θαηά ηελ πξώηε ζπλάληεζε, έγηλε γλσξηκία κεηαμύ ησλ κειώλ, 
ηέζεθαλ δεηήκαηα δενληνινγίαο θαη ζπκβνιαίνπ ηεο νκάδαο. 

Πηηο επφκελεο ζπλαληήζεηο, κε άμνλα ηηο ζεκαηηθέο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ, επεμεξγαζηήθακε ηόζν ζεσξεηηθά φζν θαη βησκαηηθά, 
κέζα απφ κηθξέο  ζηνρεπκέλεο αζθήζεηο, δεηήκαηα πνπ άπηνληαη 
ηνπ  γνληθνχ ξφινπ. 

Νη ζπκκεηέρνληεο, κεηαμύ άιισλ, είραλ σο εξέζηζκα ζρεηηθέο κε ην
αληηθείκελν, ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή
πιαηθφξκα edushorts . 
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο δηθηύσζεο, ζπκκεηείραλ δύν Τπρνιόγνη ,κέζσ ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο  ΚΛΑΔ ,από ην 2ν ΔΞΑΙ Οφδνπ θαη Θσ 
(ηεο θ. Γηθαίαο Θαθελδάθε θαη ηεο θ. Ιίιηαλ Βεληνύξε).



ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΠΛΑΛΡΖΠΔΥΛ ΝΚΑΓΑΠ

Νη δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο αθνξνύζαλ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο:

 Σηίδνληαο γέθπξεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθήβνπο ,δηεπθνιχλνπκε 
ην ηαμίδη πξνο ηελ ελειηθίσζε (ηερληθέο επηθνηλσλίαο). 

 Αλάγθεο γνλέσλ θαη εθήβσλ (ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβείαο). 

 Ξξέπεη λα ζέηνπκε φξηα ζηα παηδηά καο θαη πσο ; 

 Δληζρχνληαο ηελ απηνεθηίκεζε γνλέσλ θαη παηδηψλ. 

 Δπηθνηλσλία θαη δηαδίθηπν. Νθέιε θαη θίλδπλνη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

 Ξξφιεςε ηεο ρξήζεο νπζηψλ &  εμαξηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 



ΔΗΘΝΛΑ ΑΞΝ ΠΛΑΛΡΖΠΖ ΝΚΑΓΑΠ



ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΠΛΑΛΡΖΠΖ ΚΔ ΓΝΛΔΗΠ



ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ

Ρν 75% ησλ γνληώλ ελεκεξψζεθαλ απφ ην  ζρνιείν γηα ηε δξάζε θαη 

ην 25% από ηα Κ.Κ.Δ.

Ρν 75% ζεσξνύλ  νη ζπλαληήζεηο απηέο  ηνπο βνήζεζαλ ζηε

δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο  ηνπο.

Ρν 100% ησλ γνληώλ ζεσξνύλ όηη νη ζπλαληήζεηο  ζα  βνεζήζνπλ  αξθεηά

ζηε δηαρείξηζε δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ σο γνλείο θαη ζε ζρέζε κε 

ηα παηδηά/εθήβνπο.

Ρν 75%  πηζηεύνπλ όηη ε ρξήζε ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο, βνήζεζε λα 

επεμεξγαζηνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο ζε ζρέζε κε ηε 

ζεκαηνινγία ησλ ζπλαληήζεσλ.



ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ

Ρν 75% ζεσξνύλ  κεηνλέθηεκα  ηεο  δξάζεο  ηηο  ιίγεο ζπλαληήζεηο.

Ρν 100%  ζα παξαθνινπζνύζαλ μαλά δηαδηθηπαθό ή δηα δώζεο εξγαζηήξην 

ζπλαληήζεσλ κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ γνληθνύ ξόινπ, ζε ζπλεξγαζία κε

ηα Θέληξα Ξξόιεςεο  «Γίνδνο» θαη «Ηππνθξάηεο».

Ππκπεξαζκαηηθά φζν πην εθηελήο είλαη ε γνλετθή εκπινθή ηφζν

πςειφηεξε είλαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ. (Ngeow ,1999)



Ρέινο Ξαξνπζίαζεο

Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

Δξσηήζεηο -Ξαξαηεξήζεηο
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