Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με
εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ
ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Περιγραφή:
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτθν ποιότθτα των ςχζςεων και των ςυνεργαςιϊν του
ςχολείου με τουσ γονείσ και με εκπαιδευτικοφσ, κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ. Εςτιάηει ςε
ηθτιματα που αφοροφν τθ διαμόρφωςθ μθχανιςμϊν τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με
τουσ γονείσ και τθν ποιότθτα τθσ ενθμζρωςθσ των γονζων ςχετικά με τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ.
Συμπεριλαμβάνει, επίςθσ, ςτοιχεία που αφοροφν τισ μορφζσ επικοινωνίασ, τισ διαδικαςίεσ
αλλθλεπίδραςθσ και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν οι οποίεσ ενιςχφουν τισ ςχζςεισ και εμπλουτίηουν
το περιεχόμενο τθσ ςυνεργαςίασ του ςχολείου με άλλα ςχολεία, κακϊσ και με εκπαιδευτικοφσ,
κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ τθσ τοπικισ και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ.

Σκοπόσ:
Με τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ αποτιμϊνται οι τυπικζσ και άτυπεσ ςχζςεισ μεταξφ των γονζων και του
ςχολείου και το επίπεδο ςυνεργαςιϊν του με εκπαιδευτικοφσ, κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ.
Εξετάηεται τόςο θ φπαρξθ μθχανιςμϊν τακτικισ, αμφίδρομθσ και αποδοτικισ επικοινωνίασ του
ςχολείου με τουσ γονείσ, όςο και ο βακμόσ εποικοδομθτικϊν και δθμιουργικϊν ςυνεργαςιϊν με
άλλα ςχολεία, κακϊσ και με εκπαιδευτικοφσ, κοινωνικοφσ φορείσ και φορείσ ΕΑΕ. Διαπιςτϊνονται
κετικά ςτοιχεία, όπωσ θ υπεφκυνθ πλθροφόρθςθ, θ κατανόθςθ και θ εμπιςτοςφνθ κακϊσ και οι
καλζσ πρακτικζσ ςυνεργαςίασ με γονείσ, φορείσ και άλλα ςχολεία. Παράλλθλα εντοπίηονται
προβλιματα και αδυναμίεσ (ζλλειμμα επικοινωνίασ και εμπιςτοςφνθσ, περιοριςμζνθ ςυνεργαςία).
Ειδικό ενδιαφζρον ζχει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αφοροφν τον
ςυγκεκριμζνο δείκτθ ςε ςχζςθ με άλλουσ δείκτεσ, όπωσ: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ
ηωισ, Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν,
Σχζςεισ μεταξφ Μελϊν του προςωπικοφ του Σχολείου – μακθτϊν και μεταξφ των μακθτϊν,
Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν, Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ,
Υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ κ.ά.
Εξετάηεται επίςθσ θ πικανι ςφνδεςθ του δείκτθ με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ ςτθ ςχολικι
μονάδα.

Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητασ:


Διαμόρφωςθ μθχανιςμϊν τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ



Ποιότθτα ενθμζρωςθσ των γονζων ςχετικά με τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ



Οικοδόμθςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με άλλα ςχολεία, εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ,
τθν τοπικι και ευρφτερθ κοινωνία για κζματα τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ ζνταξθσ
(ςυχνότθτα, περιεχόμενο και ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ)



Ζνταξθ: Σχζςεισ με Γενικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ

Μζθοδοσ εργαςίασ:
Για τθ διερεφνθςθ των χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μεταξφ άλλων,
οι ακόλουκεσ μζκοδοι και εργαλεία:


Αξιοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από το αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων του Διευκυντι,
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Προςωπικοφ, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ βάςεισ
δεδομζνων κ.ά.).



Ερωτθματολόγιο/ςυνζντευξθ γονζων για τθ διερεφνθςθ των απόψεων και των κζςεων τουσ
ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ και τθν επικοινωνία με το ςχολείο.



Τιρθςθ θμερολογίου προςωπικοφ του ςχολείου με καταγραφι των ςυναντιςεων ι επαφϊν
με τουσ γονείσ και κεμάτων ςυηιτθςθσ.



Ανάλυςθ περιεχομζνου αναφορϊν τοπικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςε δραςτθριότθτεσ ι
κζματα που αφοροφν το ςχολείο.



Ανάλυςθ περιεχόμενου αναφορϊν που γίνονται για το ςχολείο ςτα Πρακτικά του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου και ςτισ ανακοινϊςεισ τοπικϊν φορζων.

Διαθζςιμα ςτο ςχολείο ςτοιχεία για τη διερεφνηςη του δείκτη:
Από το αρχείο του ςχολείου αξιοποιοφνται και ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία όπωσ:


οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ προςωπικοφ του ςχολείου -γονζων (αρικμόσ, ςυχνότθτα,
ενθμζρωςθ τθσ προόδου και ατομικισ εξζλιξθσ των παιδιϊν, διάρκεια) κατά τθ διάρκεια τθσ
ςχολικισ χρονιάσ



άτυπεσ ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ προςωπικοφ του ςχολείου -γονζων (αρικμόσ, είδοσ,
ςυχνότθτα, πεδίο δραςτθριότθτασ) κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ



ειδικζσ διευκετιςεισ του ςχολείου για εξυπθρζτθςθ των γονζων, ενθμερωτικό υλικό του
ςχολείου προσ τουσ γονείσ, εκδθλϊςεισ του ςχολείου με ομάδα-ςτόχο τουσ γονείσ (διαλζξεισ
κ.ά.)



κοινζσ πρωτοβουλίεσ του ςχολείου με τον Σφλλογο Γονζων (αρικμόσ, περιγραφι,
αποτελζςματα)



ανταπόκριςθ του ςχολείου ςε αιτιματα του Συλλόγου Γονζων ι μεμονωμζνων γονζων (πλικοσ
αιτθμάτων, περιγραφι, τρόποσ ανταπόκριςθσ του ςχολείου)



ενςτάςεισ γονζων ςε αποφάςεισ του ςχολείου (πλικοσ, κζμα, τρόποι ανταπόκριςθσ του
ςχολείου)



ςυναντιςεισ του Δευκυντι του ςχολείου με τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ (αρικμόσ, ςυχνότθτα,
κζμα, διάρκεια, ςυμμετοχι, εμπλεκόμενοι) και βακμόσ υλοποίθςθσ αποφάςεων



ςυναντιςεισ του Διευκυντι του ςχολείου με εκπροςϊπουσ του Διμου και (αρικμόσ,
ςυχνότθτα, κζμα, βαςικζσ αποφάςεισ)



ςυνεργαςίεσ των μελϊν του Προςωπικοφ του Σχολείου με εκπαιδευτικζσ αρχζσ (αρικμόσ,
ςυχνότθτα, κζμα, διάρκεια, ςυμμετοχι, εμπλεκόμενοι) και βακμόσ υλοποίθςθσ αποφάςεων



ςυνεργαςίεσ του ςχολείου με άλλα ςχολεία (αρικμόσ, ςυχνότθτα, κζμα, διάρκεια, ςυμμετοχι,
εμπλεκόμενοι)



ςυνεργαςίεσ του ςχολείου με εκπαιδευτικοφσ φορείσ, όπωσ Πανεπιςτιμια κ.ά. (αρικμόσ,
ςυχνότθτα, κζμα, διάρκεια, ςυμμετοχι, πλικοσ ςυμμετεχόντων)



ςυνεργαςίεσ τθσ ΣΜΕΑΕ με φορείσ ΕΑΕ και ςυλλόγουσ αναπιρων (αρικμόσ, ςυχνότθτα, κζμα,
διάρκεια, ςυμμετοχι, πλικοσ ςυμμετεχόντων)



πρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ τθσ ΣΜΕΑΕ από τοπικοφσ φορείσ (αρικμόσ, είδοσ ενίςχυςθσ,
περιγραφι)



κοινζσ πρωτοβουλίεσ τθσ ΣΜΕΑΕ με φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτα κζματα
ευαιςκθτοποίθςθσ και ζνταξθσ (αρικμόσ, κζμα, περιγραφι, ςυμμετζχοντεσ)



γνωςτοποίθςθ των δράςεων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθν τοπικι κοινωνία (μζςα, είδθ
δράςεων, βακμόσ προβολισ).

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεφνηςησ του δείκτη:
1
Το ςχολείο οργανϊνει και εφαρμόηει διαδικαςίεσ που διευκολφνουν τθ
ςυςτθματικι επικοινωνία με όλουσ τουσ γονείσ των μακθτϊν.
Το ςχολείο αναπτφςςει μθχανιςμοφσ διερεφνθςθσ των απόψεων και των κζςεων
όλων των γονζων.
Παρζχονται ευκαιρίεσ για ενεργι ςυμμετοχι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ και
πρωτοβουλίεσ που αναλαμβάνει το ςχολείο.
Το ςχολείο ενθμερϊνει και εμπλζκει τον Σφλλογο Γονζων ςτον ετιςιο
προγραμματιςμό δραςτθριοτιτων του, κακϊσ και ςτισ ςτρατθγικζσ υλοποίθςισ
του.
Το ςχολείο διαςφαλίηει τθ δθμιουργία κλίματοσ ςυνεργαςίασ, αλλθλοεκτίμθςθσ
και αλλθλοκατανόθςθσ με τουσ γονείσ.
Το ςχολείο ενθμερϊνει ςυςτθματικά και υπεφκυνα όλουσ τουσ γονείσ για τθν
επίδοςθ και πρόοδο των παιδιϊν τουσ.
Το ςχολείο ςυνεργάηεται με τουσ γονείσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν.
Το ςχολείο ςυνεργάηεται ςυχνά και αποτελεςματικά με τουσ Σχολικοφσ
Συμβοφλουσ και τουσ άλλουσ υπθρεςιακοφσ φορείσ για τθν υλοποίθςθ του
εκπαιδευτικοφ του ζργου.
Το ςχολείο αξιοποιεί τουσ υφιςτάμενουσ φορείσ υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ
ζργου (Υπεφκυνουσ και Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ,
ΚΕΔΔΥ, άλλουσ φορείσ ΕΑΕ, κ.ά.).
Η ςυνεργαςία του ςχολείου με το Διμο και τθ Σχολικι Επιτροπι είναι
εποικοδομθτικι.
Το ςχολείο ςυνεργάηεται με τα ςχολεία προζλευςθσ και υποδοχισ των μακθτϊν
του, προκειμζνου να διευκολφνει τθν προςαρμογι των μακθτϊν και να
υποβοθκιςει το ζργο τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.
Το ςχολείο ςυνεργάηεται με άλλα ςχολεία ι εκπαιδευτικά ιδρφματα
(Πανεπιςτιμια, κ.ά.) για ανάπτυξθ κοινϊν δραςτθριοτιτων και προγραμμάτων.
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Το ςχολείο ςυμμετζχει ενεργά ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίεσ για κοινζσ δράςεισ με φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.
Το ςχολείο ςυνεργάηεται ςυχνά και αποτελεςματικά με το ΚΕΔΔΥ για τθν
υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Σπουδϊν και των Εξατομικευμζνων
Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ των μακθτϊν.
Η ςυνεργαςία τθσ ΣΜΕΑΕ με ςυλλόγουσ, ςωματεία και φορείσ ςχετικοφσ με τθν
αναπθρία και τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ είναι ουςιαςτικι.
Πρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ τθσ ΣΜΕΑΕ από τοπικοφσ φορείσ (αρικμόσ, είδοσ
ενίςχυςθσ, περιγραφι).

Σθμαντικζσ για τθν αξιοπιςτία τθσ αποτίμθςθσ αυτοφ του δείκτθ είναι και οι ερωτιςεισ που
ανιχνεφουν τθ γνϊμθ των γονζων και τθν εμπειρία τουσ από τθν επικοινωνία που ζχουν με τουσ
εκπαιδευτικοφσ και παιδαγωγοφσ των παιδιϊν τουσ, κακϊσ και τθν εμπιςτοςφνθ που ζχουν
απζναντι ςτο διδακτικό προςωπικό και τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.
Ερωτηματολόγιο γονζων
Πόςο ςυμφωνείτε με κάθε μια από τισ παρακάτω δηλώςεισ:
Μου παρζχεται θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με το ςχολείο τόςο ςε
προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ όςο και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ όταν
ςυντρζχει λόγοσ.
Ενθμερϊνομαι για τουσ βαςικοφσ άξονεσ του Προγράμματοσ Σπουδϊν τθσ
ςχολικισ χρονιάσ, κακϊσ και για τισ ςτρατθγικζσ υλοποίθςισ τουσ.
Ενθμερϊνομαι τακτικά για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ του παιδιοφ μου, τισ
επιδόςεισ του και τθν πρόοδό του.
Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ τυπικζσ και
άτυπεσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ απαντοφν ςτα ερωτιματα των γονζων.
Οι προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ ςχολείου / εκπαιδευτικϊν και γονζων
είναι προςεκτικά οργανωμζνεσ.
Αιςκάνομαι άνετα και φιλικά, όποτε επιςκζπτομαι το ςχολείο, για να
ρωτιςω για τθν πρόοδο του παιδιοφ μου.
Πόςο ςυχνά επικοινωνείτε με το ςχολείο του παιδιοφ ςασ;
α. Κάκε εβδομάδα β. Κάκε μινα γ. Κάκε τρίμθνο δ. Σπάνια
Συνολικά πϊσ κα χαρακτθρίηατε τθ ςχζςθ ςασ με το ςχολείο του παιδιοφ ςασ;
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Πρόςθετα ςτοιχεία
Τα μζλθ προςωπικοφ κακορίηουν πρόςκετα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και διαμορφϊνουν ερωτιματα
διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ΣΜΕΑΕ.

Φόρμα αποτίμηςησ του δείκτη: Ποςοτική αποτίμηςη και αιτιολόγηςη
Τομζασ:
Δείκτησ:
1
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