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Στόχος είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου αλλά και να
επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό γονεϊκή εμπλοκή,με τρόπο βοηθητικό και ωφέλιμο,τόσο για τους μαθητές
μας,όσο και για την εκπαιδευτική αλλά και διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση επικοινωνίας και γονεϊκής εμπλοκής
Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Συντονιστής Δράσης: ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και η συμμετοχή των γονέων στις δράσεις και το
έργο μιας σχολικής μονάδας, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητά της. Το σχολείο
επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται από τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η αξιοποίηση της επίδρασης αυτής,
μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πραγματοποίηση των στόχων της σχολικής μονάδας, προς όφελος των μαθητών
της. Τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια κρίνεται απολύτως αναγκαία,
καθώς η ανατροφή, μα και η εκπαίδευση των παιδιών δέχονται ποικίλες επιδράσεις. Για το λόγο αυτό απαιτείται
συνεχής επαγρύπνηση, τόσο από το οικογενειακό, όσο και από το σχολικό περιβάλλον, προκειμένουν να
αντιμετωπιστούν έγκαιρα και εύστοχα τυχόν προβληματικές καταστάσεις, αλλά και για να αξιοποιηθούν
πληροφορίες για το καλό των παιδιών.  Το μοντέλο των αλληλοεπικαλυπτόμενων σφαιρών της Epstein, ορίζει το
σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα, ως τρία συστήματα που αλληλοεπηρεάζονται και
ταυτόγχρονα αλληλοεπιδρούν πάνω στα παιδιά. Όσο μεγαλύτερη συνεργασία επιτυγχάνεται μεταξύ των
συστημάτων αυτών, τόσο θετικότερες είναι οι επιδράσεις στην ανάπτυξη και πρόοδο των παιδιών. Στο σχολείο
μας η επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς παρουσιάζει αρκετές φορές προβλήματα. Επιπλέον στη
σχολική μονάδα φοιτούν αρκετά παιδιά από άλλες χώρες, γεγονός που καθιστά την επικοινωνία δυσκολότερη.
Κρίνουμε λοιπόν αναγκαίο να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με σκοπό να βελτιωθεί η 
επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς  του σχολείου μας, γεγονός που θα βελτιώσει 
και το ποσοστό γονεϊκής εμπλοκής, πάντα με βοηθητικό  και ωφέλιμο τρόπο για τους μαθητές και 
τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1.Διοργάνωση επιμορφωτικής δράσης για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου με θέμα την 
ενεργητική ακρόαση.  Η ενεργητική ακρόαση έχει σπουδαίο ρόλο στην αποτελεσματική επικοινωνία και στην
αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που μεταδίδονται  μέσα σε αυτή. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τρόπο με
τον οποίο  μπορούμε να κατανοήσουμε, να μπούμε στη θέση κάποιου, να τον συμβουλέψουμε με τρόπο



αντικειμενικό, επομένως αποτελεί παράγοντα σημαντικότατο για τη συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και
εκπαιδευτικούς. (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022)

2.Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με το σύλλογο
γονέων, προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς για τη σημασία και σπουδαιότητα της γονεϊκής εμπλοκής στην
πρόοδο και την ανάπτυξη των  μαθητών. ( Φεβρουάριος 2022)

3. Διανομή ενημερωτικού υλικού με θέμα τη γονεϊκή εμπλοκή στα προσωπικά mail  των γονέων-
κηδεμόνων. ( Μάρτιος 2022)

4. Παρουσίαση της Ιστοσελίδας του σχολείου στους γονείς των μαθητών και στους μαθητές. 
Ανάρτηση στον ιστοχώρο των σχολικών δράσεων που πραγματοποιούνται στη σχολική μας μονάδα. Παρότρυνση
προς τους γονείς για επικοινωνία, διάδραση και ανατροφοδότηση μέσω της ιστοσελίδας. ( Δεμέμβριος 2021 -
Ιανουάριος 2022)

5. Σχεδιασμός ευέλικτου πλαισίου επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς ,
προκειμένου να είναι ευκολότερη η ενημέρωση των γονέων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο θέμα αυτό, λόγω
ωραρίου εργασίας τους, αλλά και για να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο επικοινωνίας-ενημέρωσης περισσότερο
οικείο. Πολλές φορές η ταυτόγχρονη παρουσία γονέων δυσκολεύει την επικοινωνία  και οδηγεί στην απόκρυψη
πληροφοριών ή στη λανθασμένη λήψη μηνυμάτων. ( Δεκέμβριος 2021- Ιανουάριος 2022).

6. Διάχυση δράσεων σχολείου στην τοπική κοινότητα, προκειμένου να ενεργοποιούνται τόσο οι μαθητές
όσο και οι γονείς, σε δράσεις που τους αναδεικνύουν σε ενεργούς πολίτες, που δρουν για το ευρύτερο καλό,
έχουν θέση και υπεύθυνο ρόλο στην ομάδα, επηρεάζουν θετικά τους συμπολίτες τους, έχουν άποψη και γίνονται
αποδεκτοί από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. (Μάρτιος - Ιούνιος 2022).

 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ανθρώπινο δυναμικό :

εκπαιδευτικοί σχολικής μονάδας

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Δήμος Αγ. Νικολάου

Συνάδελφοι γειτονικών σχολείων     

2. Μέσα :

Ιστοσελίδα Σχολείου

Υπολογιστές- Προτζέκτορας

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Πλατφόρμες επικοινωνίας

Αναλώσιμα υλικά

Φωτοτυπικό

αίθουσα συναντήσεων

3. Οικονομικοί πόροι

Ταμείο σχολικής μονάδας.



4. Ερευνητικά εργαλεία:

Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.

Ημερολογιο σχολικής τάξης για την καταγραφή δράστηριοτήτων και συμμετοχής γονεών.

Ημερολόγιο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ερωτηματολόγιο γονέων.

 

 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης θα κριθεί επιτυχημένη από:

1. Την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γονέων στις προγραμματισμένες ενημερώσεις - συναντήσεις με
τους εκπαιδευτικούς.

2. Την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, μέσα από
την εφαρμογή της ενεργητικής ακρόασης, με αποτέλεσμα την εφαρμογή των συμβουλών-προτάσεων που οι δυο
πλευρές ανταλλάσσουν. 

3. Την αύξηση της επισκεψιμότητας και της διάδρασης των γονέων στην ιστοσελίδα του σχολείου.

4. Τη διάθεση για συμμετοχή  μαθητών, γονέων και συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε δράσεις που
πραγματοποιεί το σχολείο σε συνεργασία  με  την ευρύτερη τοπική κοινοτητα.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Οι δράσεις του σχεδιου αξιολογούνται με:

1. Καταγραφή στο ημερολόγιο του σχολείου της επιμορφωτικής δράσης και των εκπαιδευτικών που την
παρακολούθησαν.

2. Καταγραφή σε ημερολόγιο εκπαιδευτικών του ποσοστού συμμετοχής των γονέων στις ενημερωτικές
συναντήσεις του σχολείου.

3. Καταγραφή στο ημερολόγιο του σχολείου του ποσοστού άυξησης/ μείωσης της επισκεψιμότητας και διάδρασης
των γονέων στην ιστοσελίδα του σχολείου.

4. Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς για την καταγραφή των απόψεων τους σχετικά με την επικοινωνία και τη
συνεργασία τους με τη σχολική μονάδα.

5.Διοργάνωση  συνάντησης ανατροφοδότησης ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς προκειμένου να
καταγραφούν προτάσεις βελτίωσης των δράσεων του σχολείου.

6. Καταγραφή στο ημερολόγιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του ποσοστού συμμετοχής στις συναντήσεις-
δράσεις και στις εκλογικές διαδικασίες που θα πραγματοποιήσει.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Το σχέδιο δράσης που περιγράφετε με στόχο είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και
γονείς του σχολείου αλλά και να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό γονεϊκή εμπλοκή,με τρόπο βοηθητικό και



ωφέλιμο,τόσο για τους μαθητές μας,όσο και για την εκπαιδευτική αλλά και διοικητική λειτουργία της σχολικής
μονάδας είναι πολύ καλά δομημένο και θα δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα, που θα αποδελτιώσετε μετην
αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων. Καλή επιτυχία στο σχέδιο δράσης σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή, θα γίνει στη φάση της υλοποίησης. 24/02/22

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

1. Εφαρμογή ευέλικτων τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Εφαρμόστηκε: επικοινωνία
στην τάξη σε προκαθορισμένη ώρα και μέρα, επικοινωνία μέσω mail, τηλεφωνική επικοινωνία σε
προκαθορισμένη μέρα και ώρα, επικοινωνία μέσω Webex κυρίως για τους γονείς των μικρότερων τάξεων.

2. Ενημέρωση του συμβουλίου γονέων και κηδεμόνων για τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου να
είναι προετοιμασμένοι να συμμετέχουν και να συνδράμουν.

3. Αποστολή ενημερωτικού υλικού με θέμα: ΄΄ Τα οφέλη συνεργασίας σχολείου -Οικογένειας΄΄. Στάλθηκε στα
προσωπικά mail των γονέων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε τμήματος, προκειμένου να ενημερωθούν οι
γονείς για τη σπουδαιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, καθώς και να γνωρίσουν
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η γονεϊκή εμπλοκή.

4. Επιμόρφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του σχολείου πάνω στην ενεργητική ακρόαση, η οποία
πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσα από την πλαταφόρμα Webex.  Την επιμόρφωση πραγματοποίησε
κοινωνική λειτουργός που εργάζεται σε γειτονικά σχολεία. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι συνάδελφοι του
σχολείου.

5. Δράση σε συνεργασία με το σύλλογο γονεών. Η δράση ονομάστηκε : ΄΄ Οι καλημέρες του σχολείου μας΄΄ .
Ζητήθηκε από τους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι κατάγονται από άλλες χώρες, να γράψουν σε ένα χαρτί πώς
είναι η λέξη καλημέρα στη γλώσσα της χώρας καταγωγής τους. Σε συνεργασία με τους γονείς φτιάχτηκε
κατασκευή με όλες τις ΄΄ καλημέρες΄΄ που μαζέψαμε και τοποθετήθηκε στην είσοδο του σχολείου, με στόχο όλοι
να νιώθουν μέρος του σχολείου μας.

Όλες οι παραπάνω δράσεις καταγράφηκαν σε ημερολόγιο της ομάδας και παρουσιάστηκαν στην ιστοσελίδα του
σχολείου.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Οι μόνες αλλαγές που έγιναν ήταν στις
ημερομηνίες, οι οποίες κάποιες φορές έπρεπε να αλλάξουν, λόγω δυσκολιών που προέκυψαν από την πανδημία.
Για το λόγο αυτό δεν εφαρμόστηκε η αποστολή ερωτηματολογίου στους γονείς, καθώς θέλαμε να τους
εμπλέξουμε σε περισσότερες σχολικές δράσεις. Η δράση αυτή θα πραγμοτοποιηθεί στην αρχή και το τέλος της
επόμενης σχολικής χρονιάς, ώστε να έχουμε πιο ασφαλή και αντικειμενικά συμπεράσματα. 

Αποτελέσματα της Δράσης

Τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων ήταν εμφανή. Φάνηκε ότι οι γονείς είναι πλέον περισσότερο πρόθυμοι
να συμμετέχουν στις δράσεις του σχολείου και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Τα ποσοστά ενημέρωσης
γύρω από τη σχολική πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών, αυξήθηκαν σε σχέση με τις προηγούμενες
χρονιές. Ειδικά στις μικρότερες τάξεις, η συνεργασία ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς κυμάνθηκε σε πολύ
καλά επίπεδα, με τους γονείς να είναι πολύ δεκτικοί στις  προτάσεις των συναδέλφων σε θέματα που αφορούν



στη μάθηση και τη συμπεριφορά των παιδιών. Όποια θέματα προέκυψαν, λύθηκαν μέσα στα πλαίσια πρόσφορων
συζητήσεων, που είχαν ως χαρακτηριστικό το ειλικρινές ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και την προθυμία των
γονέων να βοηθήσουν τόσο το εκπαιδευτικό έργο όσο και την πρόοδο των παιδιών τους σε μαθησιακό και
κοινωνικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου χρησιμοποίησαν τη βοήθεια της ενεργητικής ακρόασης,
προκειμένου να δείξουν στους γονείς το πραγματικό ενδιαφέρον τους για τους μαθητές τους. 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Το γεγονός ότι το μαθητικό δυναμικό του σχολείου είναι σχετικά μικρό, αλλά και η τοποθεσία που βρίσκεται το
σχολείο ( οικισμός με μικρές αποστάσεις και αριθμό κατοίκων που επιτρέπει το να γνωρίζονται όλοι μεταξύ
τους) βοήθησε πολύ στο να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν τεθεί, καθώς διευκόλυναν την αμεσότερη, αλλά και
συχνότερη επικοινωνία, ώστε να καλλιεργηθεί ευκολότερα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και
γονείς.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, εντοπίζονται κυρίως σε δυσκολίες που είχαν να κάνουν με την πανδημία,
καθώς υπήρξαν αλλαγές στις ημερομηνίες δράσεων, αλλά και στον αρχικό τους σχεδιασμό, καθώς υπήρξαν
πολλοί περιορισμού για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Επίσης, αξίζει να τονιστεί πως η παρουσία
ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού στη σχολική μονάδα, θα βοηθούσε πολύ περισσότερο την αύξηση ποσοστού
γονεϊκής εμπλοκής, καθώς θα είχαμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το προφίλ καθέ οικογένειας, γεγονός που
θα επέτρεπε την καλύτερη προσέγγιση και επικοινωνία με τους γονείς, αλλά και τους μαθητές μας.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Αξιοποιήθηξε υλικό από τη σελίδα ΄΄ Χαμόγελο του παιδιού΄΄ που αφορά στα οφέλη  της συνεργασίας μεταξύ 
σχολείου και οικογένειας . ( https://hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/ta-ofeli-tis-sinergasias-metaksi-scholeiou-kai-
oikogeneias/  ) .

Επίσης αξιοποιήθηκε υλικό για την ενεργητική ακρόαση και την επικοινωνία από τη σελίδα Practice

( https://practice-school.eu/el/part1/module4/ )

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική δράση με θέμα την ενεργητική ακρόαση, η οποία υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως.
Η επιμόρφωση έγινε από συνάδελφο ( κοινωνική λειτουργό) που εργάζεται σε γειτονικά σχολεία.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Οι δράσεις που εφαρμόστηκαν στη σχολική μας μονάδα έδειξαν ότι η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και τους
γονείς μπορεί να βελτιωθεί με την αξιοποίηση των κατάλληλων πρακτικών. Προτείνουμε τη συνέχεια πρακτικών
όπως την εφαρμογή ενός ευέλικτου προγράμματος επικοινωνίας από τη μεριά των εκπαιδευτικών, την ενημέρωση
των γονέων γύρω από θέματα που αφορούν τις θετικές επιδράσεις που έχει η παρουσία τους στη σχολική ζωή
των παιδιών τους, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της προσέγγισης των γονέων και την
καλλιέργεια εμπιστοσύνης, όπως και την εφαρμογή δράσεων μέσα και έξω από το σχολικό χώρο, που απαιτούν
τη συνεργασία των γονέων και των εκπαιδευτικών. Παρουσίαση σχολικών δράσεων στην ιστοσελίδα του
σχολείου, προκειμένου οι γονείς να έχουν αμεσότερη πρόσβαση και ενημέρωση.

https://hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/ta-ofeli-tis-sinergasias-metaksi-scholeiou-kai-oikogeneias/
https://hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/ta-ofeli-tis-sinergasias-metaksi-scholeiou-kai-oikogeneias/
https://hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/ta-ofeli-tis-sinergasias-metaksi-scholeiou-kai-oikogeneias/
https://practice-school.eu/el/part1/module4/


Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της επικοινωνίας και
της ενσυναίσθησης, ώστε να είναι πιο εύκολη η προσέγγιση των γονέων και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης. 

Επίσης κρίνουμε απαραίτητη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της συμβουλευτικής και της
σχολικής ψυχολογίας, καθώς και για τον τρόπο προσέγγισης οικογενειών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες λόγω μορφωτικού, οικονομικού και γενικότερα κοινωνικού επιπέδου.

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

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας κάθε χρόνο ανανεώνεται. Το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν είναι
σταθερό. Επίσης η βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια και  της εμπλοκής των
γονέων στη σχολική ζωή των μαθητών , είναι ένα θέμα που απαιτεί συνεχή δράση και προσπάθεια. Προτείνουμε
λοιπόν τη συνέχιση των δράσεων και την επόμενη σχολική χρονιά, εφαρμόζοντας :

Αποστολή ερωτηματολογίου στην αρχή και το τέλος της σχολική χρονιάς προς τους γονείς, ώστε να αποτυπωθεί
η εικόνα που έχουν για την επικοινωνία και τη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς και τη σχολική
μονάδα.

Επιμορφώσεις του συλλόγου διδασκόντων σε θέματα συμβουλευτικής και σχολικής ψυχολογίας.

Επιμόρφωση συλλόγου διδασκοντων για την προσέγγιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Συνεργασία σε σταθερή εβδομαδιαία βάση με ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό. 

Προβολή των δράσεων του σχολείου μέσα από την ιστοσελίδα του.

Εφαρμογή ευέλικτου τρόπου επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Εφαρμογή σχολικών δράσεων με την εμπλοκή γονέων. 

 


