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Τα πρώτα 6 χρόνια

◦ Οι γονείς είναι οι πρώτοι δάσκαλοι.

◦ Το παιδί έρχεται στο σχολείο διαµορφωµένο.

◦ Δε ζητάµε ευθύνες.

Τώρα στο σχολείο:

◦ Τυχόν λάθη είναι ευκαιρία να διορθωθούν

◦ Η διόρθωση χρειάζεται τη συνεργασία σχολείου & οικογένειας
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Γιατί; 
Γιατί τώρα παρουσιάζεται η µεγάλη ευκαιρία

◦ Τώρα τα προβλήµατα είναι µικρά και εύκολα µπορούµε να τα διαχειριστούµε. 

Μοιάζουν µε το  

Μικρό ελέφαντα

◦ Αν δε µεριµνήσουµε για τα προβλήµατα αυτά θα µεγαλώσουν, θα διογκωθούν.

Θα µοιάζουν µε ένα  

Τεράστιο ελέφαντα

Δυσκίνητα και µη διαχειρίσιµα
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Πρώιµα 
συµπτώµατα
Έµφαση στην  Πρόληψη
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Χαµηλή σχολική 
απόδοση

Προβλήµατα 
συµπεριφοράς

Αδικαιολόγητες 
απουσίες

κ. α.



Συνεννόηση



Συνεννόηση



Σηµεία τριβής 
◦ Η σχολική επίδοση και συµπεριφορά των µαθητών.

◦ Η εµπλοκή των µελών των Συλλόγων Γονέων µε µοναδικό τους κίνητρο την ικανοποίηση προσωπικών
επιδιώξεων και φιλοδοξιών.

◦ Η διαρκής άσκηση κριτικής που πικραίνει τους εκπαιδευτικούς. Κριτική µπροστά στους µαθητές
τους.

◦ Οι απειλές ¨Θα πάω παραπέρα¨ κατά των εκπαιδευτικών.

◦ Η έλλειψη σεβασµού στο πρόσωπο και στην ιδιότητα του δασκάλου/λας που διαπαιδαγωγεί και
εκπαιδεύει το παιδί τους.

◦ Οι προσωπικοί εγωισµοί που καλύπτονται πίσω από το ¨ενδιαφέρον¨ για το παιδί τους.
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Η πλειοψηφία των γονέων σέβεται και εµπιστεύεται 
το δάσκαλο των παιδιών τους και η πλειοψηφία των 

δασκάλων κάνει καλά τη δουλειά τους.
◦ Τα συµπεράσµατα της 
έρευνας ανακοινώθηκαν 
από τον αναπληρωτή 
καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου Πατρών 
Θόδωρο Μυλωνά στις 
εργασίες του 2ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Κοινωνιολογίας της 
Εκπαίδευσης.
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1. Ιδιαίτερα σηµεία τριβής 

◦ Βαθµολογία
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2. Ιδιαίτερα σηµεία τριβής 
Οι κατ΄ οίκον εργασίες

Οι γονείς προτιµούν συνήθως εκείνους τους εκπαιδευτικούς που αναθε ́τουν στους µαθητε ́ς πολλε ́ς και 
δύσκολες εργασίες.

Ξεχνούν:

◦ Ότι περιορίζεται ο χρόνος των παιδιών για ελεύθερο παιχνίδι, ξεκούραση και ενασχόληση µε άλλες 
δραστηριότητες

Ας µη ξεχνάµε:

◦ Ο πιο σκληρά εργαζόµενος είναι ο µαθητής. Είναι παιδί ακόµη.  Μπορεί να µάθει πάρα πολλά παίζοντας. 
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Λόγοι απουσίας των γονιών

¢ Κάποιοι δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν

¢ Κάποιοι νιώθουν ότι δεν έχουν τη 
δυνατότητα. Νιώθουν ανήµποροι.

¢ Κάποιοι άλλοι βλέπουν το σχολείο ως 
απρόσιτο γραφειοκρατικό κρατικό 
µηχανισµό τον οποίο πρέπει κάποιος να 
τον αποφύγει.

¢ Κάποιοι άλλοι γονείς πιστεύουν ότι η 
εκπαίδευση αποτελεί εξολοκλήρου καθήκον 
και ευθύνη του σχολείου. 
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Γονείς και δάσκαλοι:

Μας ενώνει το συµφε ́ρον του 
παιδιου ́. 



ΕΜΠΛΟΚΗ

Όταν µιλούµε για εµπλοκή των
γονιών εννοούµε την ανάµειξη που
οριοθετείται και προκαθορίζεται
από το εκπαιδευτικό προσωπικό της
σχολικής µονάδας και εστιάζει στην
εθελοντική προσφορά αυτών στις
εκδηλώσεις και δραστηριότητες που
διοργανώνει το σχολείο.

ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
«ΕΜΠΛΟΚΗ» ΚΑΙ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ως συµµετοχή εννοούµε τη
συνεργασία ανάµεσα στο
σχολείο και την οικογένεια
όπου οι δύο «πλευρές»
µοιράζονται ευθύνες και
εξουσία.



Προϋποθέσεις 
στις σχέσεις οικογένειας-σχολείου

◦ Η αµοιβαία εµπιστοσύνη  

◦ Η ύπαρξη ειλικρίνειας. 

◦ Η απουσία επικριτικής διάθεσης. 

◦ Η αποφυγή παρεξηγήσεων, εντάσεων 
και συγκρούσεων. 
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Το σχολείο
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Γιατί 
επικοινωνεί µε 
τους γονείς;

Πότε 
επικοινωνεί µε 
τους γονείς;



Γιατί…                 &                Πότε;…

Ανησυχεί για … 

◦ Θέµατα υγείας
◦ Θέµατα συµπεριφοράς
◦ Χαµηλή επίδοση
◦ Έλλειψη συµµετοχής και αδιαφορία
◦ Χαµηλή βαθµολογία
◦ Ελλιπής κοινωνικοποίηση

…και όχι µόνο
◦ Συµµετοχή στις γιορτές του σχολείου 
◦ Συµµετοχή στις εκδηλώσεις & τις δράσεις
◦ Σε προγραµµατισµένες και σε έκτακτες 
συναντήσεις

Ζητά βοήθεια το σχολείο και ο 
εκπαιδευτικός…

◦ Όταν η δική τους προσπάθεια δεν 
κατάφερε να επιλύσει το πρόβληµα και 
ζητούν περισσότερες πληροφορίες και 
συνεργασία.

◦ Όταν νοιάζονται για την καλή πορεία του 
παιδιού στο σχολείο
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Σχολική επίδοση

Ακόµη και ο καλός και άριστος µαθητής 
έχει περιθώρια βελτίωσης και 
σταθεροποίησης της συµπεριφοράς και 
της γνώσης 

Διερεύνηση 
• Είναι αδιαφορία; 
• Είναι τεµπελιά;
• Ή είναι αδυναµία στα 

µαθήµατα;

Χαμηλή σχολική 
επίδοση

Εστιάζουµε:
ü Στην προσωπικότητα του µαθητή
ü Στην Οικογένεια
ü Στο Σχολείο

Παράδειγµα



Αναζητούµε:
ü Το συναισθηµατικό κλίµα της οικογένειας

ü Τις προτεραιότητες των γονέων και την  πίστη αυτών στις αξίες της                   
µόρφωσης 

ü Τις προσδοκίες των γονέων

ü Τα κίνητρα µάθησης και 

ü Την αντίληψή τους σχετικά µε τη σχολική επίδοση 

Οικογένεια



Προβλήµατα συµπεριφοράς

◦ Πότε παράγονται;

◦ Ποιοι εµπλέκονται;

◦ Τι επίδραση έχουν στη µάθηση;
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Παράδειγµα



ü Το συναισθηµατικό κλίµα της οικογένειας

üΗ πίστη των γονέων στις αξίες της συνεργασίας 
και της συνεννόησης

üΟ τρόπος που αντιµετωπίζουν οι γονείς την 
επίλυση συγκρούσεων

ü Τα κίνητρα συµµετοχής σε οµάδες

Οικογένεια



Τι πρέπει να γίνει;

Να θεωρήσουμε 
το σχολείο 
Πολιτιστικό 
Κέντρο της 
γειτονιάς μας



Τι πρέπει να γίνει:
Γονείς

Νοιάξιµο από τους γονείς (µε πολλή υποµονή και πολλή αγα ́πη)

üΝα ενδυναµω ́σουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµησή του παιδιού και να επιβραβεύουν κα ́θε προσπα ́θεια ́ του. 

üΝα ενθαρρύνουν τη συµµετοχή του σε οµαδικε ́ς δραστηριο ́τητες. 

üΝα προσφέρουν ευκαιρίες για την έκφραση των συναισθηµάτων (Αφουγκραζο ́µαστε τους φο ́βους και τις αγωνίες 
τους). 

üΝα επικοινωνούν τακτικα ́ µε το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, ανταλλα ́σσοντας απο ́ψεις και πρακτικε ́ς, για ο ́,τι τους 
απασχολεί και τους προβληµατίζει.

üΝα καλλιεργούνται στάσεις, αξίες και προσδοκίες των γονέων που ευνοούν τη µάθηση και µε ρεαλιστικές απαιτήσεις.

üΝα καλλιεργήσουν εσωτερικά κίνητρα µάθησης και προόδου. 

üΝα εµπιστευτούν τους δασκα ́λους. 

üΝα γνωρίζουν όλους τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους.

üΝα συµµετέχουν στις γιορτές και στις εκδηλώσεις του σχολείου.

üΝα συνεργαστούν για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται. 

üΝα συµµετέχουν στις εργασίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων



Τι πρέπει να γίνει:
Σχολείο

üΝα γίνει ανίχνευση αναγκών αλλά και παραπόνων, µέσω ερωτηµατολογίου, που θα επιδοθεί στους γονείς.

üΝα διοργανωθεί κοινή συνάντηση ΔΣ Δασκάλων και ΔΣ Γονέων και Κηδεµόνων

üΝα διοργανωθεί κοινή συνάντηση γονιών-εκπαιδευτικών

üΝα δηµιουργηθεί ειδικός χώρος στο σχολείο που να επιτρέπει τη συνάντηση του ΔΣ Γονέων και Κηδεµόνων.

üΝα τοποθετηθεί σε εµφανές σηµείο ¨Πίνακας Ανακοινώσεων του Συλλόγου Γονέων¨ για την καλύτερη ενηµέρωση.

üΔηµιουργία λίστας mail Γονέων ή οµάδας Viber για την άµεση ενηµέρωση.

üΝα αναζητηθούν τρόποι εµπλοκής και συµµετοχής των γονέων στα δρώµενα του σχολείου.

üΝα αναζητηθούν οι ιδανικές µέρες και ώρες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ώστε να µεγιστοποιηθεί ο αριθµός των 
εµπλεκοµένων.

üΝα δηµιουργηθεί κατάλογος γονέων µε ¨Προσφορά εθελοντικής εργασίας¨

üΝα σχεδιαστούν προγράµµατα που να επιδιώκουν την εµπλοκή των γονιών

üΝα δηµιουργηθεί Δανειστική βιβλιοθήκη που να είναι ανοικτή και προς τους γονείς.

üΝα διοργανωθούν απογευµατινά βιωµατικά εργαστηρία (π.χ. Σχολές Γονέων, Σχολή χορού, Σχολή πληροφορικής, κλπ)

üΝα γίνει προσπάθεια εµπλοκής και των αλλοδαπών γονιών στα σχολικά δρώµενα.



Η συνεργασία µας ενώνει!!!
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