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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του 

πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο 

τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά 

την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί 

μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της 

ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 

και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

μέλος 

Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος 

Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη 

Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα 

ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70,  αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, 

τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα 

ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

 

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (2007-2013)   

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 

295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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5.4. 

 

 

Γυμνάσιο Αμαρύνθου, Εύβοιας 

 

 

«Σχέσεις Σχολείου – Γονέων» 

 

 

 

Σχέδιο δράσης 
  

 
 

 

«Συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή» 
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Τασηόηηηα ηοσ ζτολείοσ 

  

Στολική Μονάδα: Γσμνάζιο Αμαρύνθοσ, Περιθέρειας Σηερεάς Ελλάδας 

Διεύθσνζη: Κ. Τζιλικούνα 25, Αμάρσνθος, 34006 

Τηλέθωνο: 22290-36297    

email: mail@gym-amarynth.eyv.sch.gr  

Αριθμός διδαζκόνηων καηά ηο 2012-13: 21      

 

Τίηλος Στεδίοσ Δράζης:  «Σσμμεηοτή ηων γονέων ζηη ζτολική ζωή» 

Διάρκεια σλοποίηζης ηοσ Στεδίοσ Δράζης:  από 17/9/2012 έως 14/12/2012 

 

Σκοπός ηοσ Στεδίοσ Δράζης 

Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο ήηαλ «ε δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ πιαηζίνπ άηππσλ θαη 

ηππηθώλ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηνπο».  

Αθεηεξία απνηέιεζε ην όηη «από ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ε εθαξκνγή ηνπ 

πιαηζίνπ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο εθπ/θώλ θαη γνλέσλ δελ θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Γηα απηό πξέπεη λα επηδησρζεί θαη λα πξνσζεζεί ε κεγαιύηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πεηζηνύλ γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ δξάζεσλ». 

 

Κύρια Αποηελέζμαηα  

 

 Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ πνπ επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν. 

 Πιήξεο ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ /θεδεκόλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ & ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, ηνπ έληππνπ θαλνληζκνύ ηνπ 

ζρνιείνπ καο θαζώο θαη κέζσ ηεο ζπλέιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 Ελεξγνπνίεζε ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ κε δξάζεηο ζηηο νπνίεο 

απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη γνλέσλ /θεδεκόλσλ. 

 Υινπνηήζεθε ζεκηλάξην επηκόξθσζεο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ώζηε λα 

απνθηήζνπλ επρέξεηα πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ κε ζηόρν ηελ 

άληιεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα δηόηη παξαηεξήζεθε όηη νη 

καζεηέο/ηξηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ δίλνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο έληππν πιηθό πνπ 

ηνπο δόζεθε από ην ζρνιείν.  

 Παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηα ζρόιηά ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ήηαλ ππέξ 

ην δένλ ζεηηθά. 

 Υπήξμε άςνγε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δξάζε, Κάζε κέινο 

ελεξγνπνηήζεθε ζην βαζκό πνπ επέηξεπαλ νη δπλαηόηεηέο ηνπ θαη νη εκπεηξίεο ηνπ. Η 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Σρνιηθό Σύκβνπιν ήηαλ επνηθνδνκεηηθή.    
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 «Αμηνπνηνύκε ηηο απόςεηο – ζέζεηο - παξαηεξήζεηο πνπ πξόεθπςαλ απ’ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα ησλ γνλέσλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ – γνλέσλ.  

Δηαξθή ζηόρν ηνπ ζρνιείνπ καο απνηειεί ην άλνηγκά ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε 

πξνζέιεπζε κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ γνλέσλ /θεδεκόλσλ ζηηο δξάζεηο καο». 

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο επαλαιήθζεθαλ θαιέο πξαθηηθέο ηνπ 

παξειζόληνο αιιά δόζεθε έκθαζε ζην λα αληηιεθζνύλ νη γνλείο, νη θεδεκόλεο θαη νη 

καζεηέο/ηξηεο όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη ζρνιηθή θνηλόηεηα πγηήο, κε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηνπο λένπο αλζξώπνπο ρσξίο ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ.  
 
 

Παρουςιάηονται:  

- Η Ζκθεςη Ιεράρχηςησ Προτεραιοτήτων, Επιλογήσ και Διαμόρφωςησ Σχεδίου Δράςησ του 
Γυμναςίου Αμαρφνθου (2011-12), 

- Τα Ερωτηματολόγια Γονζων που διαμορφϊθηκαν και χρηςιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηςη 
τησ δράςησ,   

- Τα αποτελζςματα που προζκυψαν από την επεξεργαςία των παραπάνω ερωτηματολογίων. 

Σημ.: Το Γυμνάςιο Αμαρφνθου ειςήχθη ςτο Πρόγραμμα τησ ΑΕΕ τη δεφτερη χρονιά τησ υλοποίηςήσ 

του (2011-12). 
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Έκθεζη Ιεράρχηζης Προηεραιοηήηων, Επιλογής και Διαμόρθωζης Σχεδίων Δράζης 

ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ 

 

1. Ιεξάξρεζε ηωλ Πξνηεξαηνηήηωλ/ Δπηινγή ρεδίωλ Γξάζεο 

 

Καηαγπάθονηαι:  

α. η διαδικαζία ιεπάπσηζηρ ηων πποηεπαιοηήηων για δπάζη (αναθοπά ζηο σπόνο και ηη 

διάπκεια ηηρ διαδικαζίαρ, ζηη ζςμμεηοσή γονέων, μαθηηών ή άλλων παπαγόνηων ηηρ 

εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ κ.λπ.) 

β. ιεπαπσημένερ οι πποηεπαιόηηηερ για δπάζη πος ανέδειξε η αποηίμηζη ηος 

εκπαιδεςηικού έπγος ή ηέθηκαν ωρ αποηέλεζμα εξωηεπικών απαιηήζεων  

 γ. η ηελική επιλογή ηων Σσεδίων Δπάζηρ ζηην οποία καηέληξε ηο ζσολείο, ηο βαζικό 

κπιηήπιο επιλογήρ ηοςρ (π.σ. ηα αποηελέζμαηα ηηρ Σςζηημαηικήρ Διεπεύνηζηρ, εξωηεπική 

πποηεπαιόηηηα, ηο  ιδιαίηεπο ενδιαθέπον ηων εκπαιδεςηικών) καθώρ και ο πποβλεπόμενορ 

σπόνορ ςλοποίηζήρ ηοςρ. 

 

 

Α.  ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 

     Από ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε 

δηαπηζηώζεθαλ ηα αθόινπζα: 

Από ηα 143 εξσηεκαηνιόγηα πνπ δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο απαληήζεθαλ από ηνπο γνλείο 

ηνπο ηα 75, δει. ην 52%.Καη κόλν απηό ην γεγνλόο επηβεβαηώλεη ηελ επηινγή ηνπ δείθηε καο. 

Δπηδηώθακε λα απαληήζεη κεγαιύηεξν πνζνζηό, ώζηε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή αιιά θαη λα 

απνδεηθλύεηαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη γνλέσλ. Από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

απαληήζεθαλ ιάβακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

 Οη γνλείο επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν θάζε ηξίκελν ή κήλα θπξίσο γηα λα ελεκεξσζνύλ 
γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ειέγρσλ. 

 Αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνύ απνηέιεζε ην πνζνζηό 2,6% πνπ επηζθέπηεηαη ην 
ζρνιείν κεηά από πξόζθιεζε γηα ζπγθεληξώζεηο θαη ζπδεηήζεηο. Δλώ, ινηπόλ, νη 
θξίζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο ζρέζεηο κε ην ζρνιείν είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο, 
απηό δελ πξνθύπηεη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Αμηνινγώληαο ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα πνπ ηνπο δίλεηαη 
λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ζρνιείν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηα καζήκαηα ζεσξήζακε όηη ππάξρεη πεδίν γηα 
πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηνπο ηνκείο απηνύο. 
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 Β.   ΚΟΠΟ- ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 

      θνπόο θαη ζηόρνο καο είλαη λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

γνλέσλ ηόζν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο πνπ νξγαλώλεη θαη ζα νξγαλώλεη ην 

ζρνιείν. Δπηδηώθνπκε, ινηπόλ, ηελ αύμεζε ησλ πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δσή 

ηνπ ζρνιείνπ. 

    Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε θαη λα αλαπηύμνπκε 

ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο πξνο όθεινο ηεο εθπ/θήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εθπ/θνύ έξγνπ. 

 Αμηνπνηώληαο ηηο πξνεγνύκελεο απνδνηηθέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο ζα επηδηώμνπκε ηε 
ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ Ε.Δ.Π. γηα ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο θαη ζα 
πξνζπαζήζνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο γνλείο όισλ ησλ καζεηώλ λα θαηαλνήζνπλ 
ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ εληζρύεη όρη κόλν ηνπο 
καζεηέο πνπ πξέπεη λα βνεζεζνύλ ζηα Διιεληθά αιιά θαη σθειεί νιόθιεξε ηε 
καζεηηθή θνηλόηεηα. 

 Θα ππνζηεξίμνπκε ηε δηελέξγεηα πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ, 
όπσο έγηλε θαη ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά, πξνζπαζώληαο ζπγρξόλσο λα έρνπλ 
απήρεζε  ζε όιν ηνλ καζεηηθό πιεζπζκό αιιά θαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ καο, 
ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην εύξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο 
δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ γηα γλώζε θαη γεληθόηεξν 
πξνβιεκαηηζκό  

 Σν ζρνιείν ήδε μεθίλεζε ηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ από εηδηθνύο γηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηόζν ηε καζεηηθή ηδηόηεηα όζν θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Οη 
δξάζεηο απηέο ζα ζπλερηζηνύλ, κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ γηα 
ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο από εηδηθνύο, 
πξαθηηθή, θαηά ηε γλώκε καο, επηβεβιεκέλε, θαζώο ηνπο παξέρεη πιηθό γηα ηελ 
πξνζέγγηζε ησλ εθήβσλ παηδηώλ ηνπο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπδεηήζνπλ 
θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ. 

 ηα πιαίζηα ηεο δηακόξθσζεο ελόο ζηαζεξνύ πιαηζίνπ άηππσλ θαη ηππηθώλ κνξθώλ 
ζπλεξγαζίαο, απνθαζίζακε λα ζπλεξγαζηνύκε ζηελόηεξα θαη κε ζπγθεθξηκέλεο 
δξάζεηο κε ην ύιινγν Γνλέσλ, ν νπνίνο εκθάληζε απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα θαηά ην 
ζρνι. έηνο 2011-12 θαη έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη 
ζρνιείνπ. Σν ζρνιείν ζεσξεί όηη ν ύιινγνο Γνλέσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ν 
ζπλδεηηθόο θξίθνο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο, ζπλελλόεζεο θαη 
ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε γνλείο θαη εθπ/θνύο κε ζηόρν πάληα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
έξγνπ. 

 

Γ.  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΣΗ ΓΡΑΗ. 

    Από ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο εθπ/θώλ θαη γνλέσλ δελ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Γηα 

απηό πξέπεη λα επηδησρζεί θαη λα πξνσζεζεί ε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πεηζηνύλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ δξάζεσλ. 
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2. Οξγάλωζε - Γηακόξθωζε ρεδίωλ Γξάζεο 

 

α. Πεπιγπάθονηαι βαζικά ζηοισεία πος αθοπούν ζηη διαδικαζία ηηρ διαμόπθωζηρ  ηων 

Σσεδίων Δπάζηρ, όπωρ: ηο σπονικό διάζηημα πος απαιηήθηκε για ηην ολοκλήπωζη ηηρ 

διαδικαζίαρ, ο σπόνορ πος αθιεπώθηκε ζηη διαδικαζία (απιθμόρ ζςνανηήζεων/ ώπερ 

καηά πποζέγγιζη), οι ομάδερ επγαζίαρ πος δημιοςπγήθηκαν, η ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία 

παπαγόνηων ηηρ εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ (μαθηηών, γονέων, Σσολικών Σςμβούλων, 

θοπέων ηηρ εςπύηεπηρ κοινόηηηαρ ηος ζσολείος), καθώρ και πποβλήμαηα και δςζκολίερ 

πος παποςζιάζηηκαν.  

 

 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ δεθαπέληε 

(15) εκέξεο. 

Έγηλαλ δύν ζπλαληήζεηο ηεο νινκέιεηαο πνπ δηήξθεζαλ πεξίπνπ νθηώ ώξεο ζπλνιηθά, κία 

ζηηο 10/5/2012 θαη κία ζηηο 24/5/2012.  Δπηπιένλ, ππήξμαλ θαη ζπλαληήζεηο ησλ επηκέξνπο 

νκάδσλ εξγαζίαο πνπ δηήξθεζαλ πεξίπνπ δύν ώξεο εθάζηε. 

Γεκηνπξγήζεθαλ δύν νκάδεο εξγαζίαο : 

Α.  Ζ πξώηε νκάδα αλέιαβε ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηακόξθσζεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο κε βάζε ηνλ επηιεγκέλν δείθηε 

δηεξεύλεζεο θαη απνηειείην από  νθηώ εθπαηδεπηηθνύο. 

Β.  Ζ δεύηεξε νκάδα αλέιαβε λα νινθιεξώζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δξάζεσλ όζνλ 

αθνξά ζην ζρέδην δξάζεο (6) θαη απνηειείην από έμη εθπαηδεπηηθνύο. 

ε απηή ηε θάζε ηεο ΑΔΔ ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Γπκλαζίνπ Ακαξύλζνπ θαη ν 

ρνιηθόο ύκβνπινο πνπ έρεη ηελ επζύλε ηνπ έξγνπ. 

 

Καηά ηελ εθπόλεζε απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ δελ παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα θαη 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο.  Γηαβιέπνπκε όκσο όηη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, ζρνιηθό 

έηνο 2012-13, ζα ππάξμνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ιόγσ ηνπ όηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ δηακέλνπλ 

ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ζα επηβαξύλνληαη κε δηπιέο κεηαθηλήζεηο.  

Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξνη ησλ ζπλαδέιθσλ δελ ππεξεηνύλ κε νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν 

καο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα βξίζθνληαη ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ζε ζέζε λα 

πινπνηήζνπλ δξάζεηο.  Έηζη, ειπίδνπκε όηη νη απνθάζεηο πνπ  πάξζεθαλ λα ηύρνπλ ηεο 

επηδνθηκαζίαο ησλ επόκελσλ ζπλαδέιθσλ. 
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β. Επιζςνάπηεηαι ηο Σσέδιο Δπάζηρ, ηο οποίο εκπόνηζε ηο ζσολείο ζύμθωνα με ηο 

ενδεικηικό πλαίζιο πος έσει δοθεί (βλ. Τόμορ IV: Εκπαιδεςηικόρ Σσεδιαζμόρ – 

Παπαδείγμαηα Σσεδίων Δπάζηρ, ζ. 17-19). 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ  ΓΙΑ ΣΟ 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΑΔΔ 

 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ θξίλνληαο όηη  ν βαζκόο εγγύηεηαο 

κεηαμύ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ / καζεηξηώλ δελ βξίζθεηαη  ζην 

επηζπκεηό ζεκείν έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πιένλ άξηηα ζπλεξγαζία, κε γλώκνλα 

πάληα ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηώλ/ καζεηξηώλ ηνπ ζρνιείνπ, απνθάζηζε ηελ 

πινπνίεζε κίαο ζεηξάο δξάζεσλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013.  

Δπειπηζηνύκε όηη ε αμηνινγηθή απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο  ησλ δξάζεσλ ζα δείμεη 

όηη ε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία  κεηαμύ θεδεκόλσλ θαη ζρνιείνπ θαηέζηε 

πεξηζζόηεξν νπζηαζηηθή, ζπρλόηεξε, εγγύηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή όζνλ αθνξά 

ζηα ζέκαηα ηεο πξνόδνπ θαη θνίηεζεο ησλ καζεηώλ / καζεηξηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. 

 Έηζη ν ζύιινγνο απνθάζηζε λα πινπνηήζεη ηηο παξαθάηω δξάζεηο θαηά ην 

ζρνιηθό έηνο 2012-2013. 

1. - Σελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, (ήδε από ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο 
ρξνληάο), γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ζρνιηθήο 
κνλάδαο,  

      -  ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζην πξνζερέο δηάζηεκα,  

      -  ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο θαζώο θαη 

      - ηελ νξγάλσζε ζπλεδξηώλ κε ηνπο γνλείο γηα λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ      

πιαηθόξκα θαη ηνπο ηξόπνπο πινήγεζεο ζε απηήλ. 

 

 Ζ ηζηνζειίδα ζα θηινμελεί όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δνκή 

θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ζα αλαξηώληαη λέα, 

αλαθνηλώζεηο θαζώο θαη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Από ηελ ηζηνζειίδα ζα κπνξνύλ νη 

θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ λα ελεκεξώλνληαη θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε 

δξάζε ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 Θα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο γνλείο λα επηθνηλσλνύλ κε ην ζρνιείν ζε δηθό ηνπο 

ρξόλν κέζσ ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηα νπνία ζα 

αμηνινγνύληαη θαη ζα απαληώληαη από ηελ νκάδα θαζεγεηώλ πνπ ζα έρεη ηελ 

επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο θαη νη νπνίνη ζα αλαθέξνπλ ζηελ 

νινκέιεηα ηελ πνξεία ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ απήρεζε ηεο, ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ώζηε λα γίλεη γέθπξα επηθνηλσλίαο γηα άκεζε θαη 
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γξήγνξε επαθή κεηαμύ θεδεκόλσλ θαη ζρνιείνπ. 

 

2. Σελ θαζηέξωζε από ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ηεο εκέξαο «Γλωξίδω 
ην Γπκλάζην». 

Θα πξνζθαινύληαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

θαζώο θαη νη θεδεκόλεο θαη νη δάζθαινη ηνπο, λα πεξάζνπλ έλα πξσηλό ζην 

Γπκλάζην, κε ζθνπό λα εμνηθεησζνύλ κε ηνπο ρώξνπο θαη ηα πξόζσπα πνπ ζα 

πιαηζηώλνπλ ηελ επόκελε ζρνιηθή ηνπο ρξνληά.  

Ζ εκέξα ζα έρεη αλαγλσξηζηηθό θαη ελεκεξσηηθό ραξαθηήξα θαη εθηόο από ηα 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα πνπ ζα κνηξαζηνύλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο θεδεκόλεο 

ηνπο, ζα κνηξαζηνύλ ζηνπο γνλείο έληππα ζηα νπνία ζα κπνξνύλ λα δηαηππώζνπλ 

πεξαηηέξσ εξσηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο. Ηδηαίηεξα, ε παξνπζία θαη ησλ δαζθάισλ 

θαη ησλ θεδεκόλσλ ησλ καζεηώλ είλαη ζεκαληηθή γηαηί απνηεινύλ πεγή άληιεζεο 

πιεξνθνξηώλ πνπ ζα γίλνπλ ην  ζθαξίθεκα  ηνπ πξνθίι ηεο κειινληηθήο  ηάμεο 

ηεο Α Γπκλαζίνπ. Ο ύιινγνο Καζεγεηώλ έθξηλε όηη ν θαηαιιειόηεξνο ρξόλνο 

πινπνίεζεο ηεο δξάζεο είλαη πεξί ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ ηεο  εθάζηνηε  

ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 

3. ην ίδην πλεύκα κε ηελ πξνεγνύκελε δξάζε θηλείηαη θαη ε επόκελε. 
Πξνηείλεηαη ε ύπαξμε εκέξαο γλωξηκίαο θαη ελεκέξωζεο ηωλ 
θεδεκόλωλ αλά ηάμε όζνλ αθνξά ηηο Β θαη Γ ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαηά 
ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.  

Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο ζρνιείνπ θαη θεδεκόλσλ ζα γίλεη 

πξνζσπηθή παξνπζίαζε ησλ δηδαζθόλησλ ηεο θάζε ηάμεο θαηά ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θεδεκόλσλ γηα όπνηεο απνξίεο έρνπλ θαη 

αθνξνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ Γηεπζύληξηα θαη ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο ζα είλαη αξκόδηνη λα απαληήζνπλ ζε 

απνξίεο θεδεκόλσλ αλαθνξηθά κε ηελ θνίηεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ηνπο 

θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή. 

 Μέζα από απηή ηε δξάζε αλακέλεηαη λα γλσξηζηνύλ θαη λα απνθηήζνπλ κηα πην 

πξνζσπηθή επαθή νη θεδεκόλεο θαη νη δηδάζθνληεο θαη λα θαηαλνήζνπλ νη πξώηνη 

πεξηζζόηεξν ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο θαζώο θαη ηελ ηδηαίηεξε θύζε 

θάζε ζρνιηθνύ καζήκαηνο. Ίζσο κε απηό ηνλ ηξόπν νη γνλείο θαηνξζώζνπλ λα 

δηακνξθώζνπλ κία πιεξέζηεξε άπνςε γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηηο απαηηήζεηο  θάζε 

αληηθεηκέλνπ. 

 

4.  Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνύλ νη δξάζεηο ηωλ πξνγξακκάηωλ 
(Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, Αγσγήο Τγείαο, Φπρηθήο Τγείαο, 
ηαδηνδξνκίαο, Πνιηηηζηηθά, θ.α.) πνπ αλαιακβάλνπλ θάζε ρξόλν θάπνηνη 
εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο ή  ηκήκαηα ηνπ 
ζρνιείνπ κε ηνπο θεδεκόλεο. 

 Απηό κπνξεί λα γίλεη είηε κε άκεζε εκπινθή ησλ θεδεκόλσλ, ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνπο ζαλ πεγή πιεξνθνξηώλ ή βνεζεηηθώλ κέζσλ πινπνίεζεο ησλ 
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πξνγξακκάησλ, είηε απνηειώληαο ην ηειηθό  απνδέθηε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ 

ηειηθνύ  πξντόληνο ηεο εθπόλεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ 

θαηλνηόκσλ δξάζεσλ.  

 

5. Η δξάζε «ρνιηθά Απνγεύκαηα» αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 
απνγεπκαηηλήο εθδήισζεο από έλα ή νκάδα θαζεγεηώλ αλά εηδηθόηεηα  ζε 
ζπρλόηεηα 1 αλά ηξίκελν κε ζέκα είηε ινγνηερληθνύ είηε επηζηεκνληθνύ 
ραξαθηήξα θαη ελδηαθέξνληνο ην νπνίν λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία ζύλδεζεο κε 
ηελ θνηλσλία (π.ρ. θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο: safer internet / θαζεγεηέο μέλσλ 
γισζζώλ: ελεκέξσζε πάλσ ζηα πηπρία θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ μέλσλ 
γισζζώλ (πρ ΚΠΓ θ.α.) / αθηέξσκα ζε γλσζηνύο έιιελεο θαη μέλνπο 
ινγνηέρλεο, πξνβνιή-παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε κηαο ηαηλίαο ή βηβιίνπ από 
ηνπο θηιόινγνπο ηνπ ζρνιείνπ θ.η.ι). 

 

6. Ζ επόκελε δξάζε είλαη «Η θνηλωλία ζην ζρνιείν» θαη αθνξά ζηελ 
πξόζθιεζε εηδηθώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ θνηλσλία (πρ. ΟΚΑΝΑ, 
ελδν-ζρνιηθή βία) θαη νη νπνίνη ζα κηιήζνπλ θαη ζα ελεκεξώζνπλ ηόζν ηα 
παηδηά ηνπ ζρνιείνπ όζν θαη ζηνπο θεδεκόλεο ηνπο, ζε μερσξηζηέο 
ζπλαληήζεηο. ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε 
δξάζε εθαξκόζηεθε ήδε από ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά θαη ζα εληαηηθνπνηεζεί 
ηελ επόκελε. 

 

7. Πξνώζεζε θαη θηινμελία δξάζεωλ ηνπ πιιόγνπ Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ 
κέζα από ην ζρνιείν. 

 

8. Πξόζθιεζε ηωλ θεδεκόλωλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά έρεη 
νξηζηεί εκέξα δεληξνθύηεπζεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη  
δηακόξθσζεο ησλ ρώξσλ ηνπ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε 
Γεκνηηθή Αξρή, ην ύιινγν Γνλέσλ/Κεδεκόλσλ θαη ηνπο Πεξηβαιινληηθνύο 
πιιόγνπο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

ΠΟΡΟΙ - ΜΔΑ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ  

 

Ο γεληθόο ζηόρνο είλαη λα εληαηηθνπνηεζεί θαη λα γίλεη πην νπζηαζηηθή ε ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο θεδεκόλεο θαη ζην ζρνιείν. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα 

απμεζεί ε επηζθεςηκόηεηα, θαη ν βαζκόο πιεξνθόξεζεο ησλ θεδεκόλσλ έηζη ώζηε λα 

έρνπλ κία πιεξέζηεξε εηθόλα ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν.  

 Σν αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

είλαη ν ύιινγνο ησλ Καζεγεηώλ, ν ύιινγνο Γνλέσλ ε καζεηηθή θνηλόηεηα 

θαζώο θαη θάπνηνη ηνπηθνί θνξείο. 

 Πξόζζεηνη νηθνλνκηθνί πόξνη δελ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 
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πέξα από ηνπο ήδε πξνβιεπόκελνπο κέζα από ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο.  

 Θα απαηηεζεί ρξόλνο ηόζν ελδνζρνιηθόο, εληόο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη 

δηαζέζηκνπ ρξόλνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όζν θαη εθηόο. 

 Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ  ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππάξρεη ήδε ζην ζρνιείν. 

 Σα εξγαιεία παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δξάζεσλ πεξηιακβάλνπλ 

εκεξνιόγηα θαηαγξαθήο ησλ δξάζεσλ, εηδηθά δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιόγηα 

αλάινγα κε ηε δξάζε, δειηία ελεκέξσζεο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαζώο 

θαη ηε ζύληαμε εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ γηα θάζε δξάζε. 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ –ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 

 

ηόρνο ησλ δξάζεσλ είλαη ε δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ πιαηζίνπ άηππσλ θαη 

ηππηθώλ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηνπο. 

 

Ζ επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ πξνζεγγίδεηαη από ην βαζκό απνδνρήο θαη ηεο 

επηηπρίαο εθαξκνγήο απηνύ ηνπ πιαηζίνπ από ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο θαζώο 

θαη από ην βαζκό ελεξγνπνίεζεο ησλ θεδεκόλσλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Πξνηείλεηαη ε αμηνιόγεζε ηεο θάζε δξάζεο κε ζθνπό ηελ αλαηξνθνδόηεζε  κέζα από 

ηα εκεξνιόγηα θαηαγξαθήο ηεο, ηα εξσηεκαηνιόγηα θαη ηελ αμηνινγηθή έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ γηα θάζε δξάζε ε νπνία ζα αλαθέξεη ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζα αλαιύεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δξάζεο κε απώηεξν ζθνπό ηελ 

δηακόξθσζε δηνξζσηηθώλ παξεκβάζεσλ έηζη ώζηε αλαζεσξεκέλε ε δξάζε λα 

πεηύρεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδόηεζεο πξνηείλεηαη λα δηελεξγείηαη από ηελ νινκέιεηα ηνπ 

ζπιιόγνπ θαη αθνύ νκάδα θαζεγεηώλ έρεη αλαιάβεη λα παξαθνινπζήζεη κία 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηελ νινκέιεηα. 
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ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

 

ΓΡΑΔΙ / ΔΝΔΡΓΔΙΔ 1ν ηξηκ. 

επη-Ννεκ 

2ν ηξηκ. 

Γεθ-Φεβ 

3ν ηξηκ. 

Μαξ-Μαη 

Γεκηνπξγία / Αλαβάζκηζε ηζηνζειίδαο / 

Δλεκέξσζε θεδεκόλσλ 

Υ         Υ              Υ 

«Γλσξίδσ ην Γπκλάζην»            Υ  Υ 

πγθέληξσζε θεδεκόλσλ Β θα Γ Γπκλαζίνπ Υ   

Πξνγξάκκαηα θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη γνλείο            Υ           Υ Υ 

«ρνιηθά Απνγεύκαηα» Υ Υ Υ 

«Ζ Κνηλσλία ζην ρνιείν» Υ Υ Υ 

Πξνώζεζε θαη Φηινμελία Γξάζεσλ πιιόγνπ 

Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ  

Υ Υ Υ 

Ζκέξα Γεληξνθύηεπζεο & Γηακόξθσζεο ηνπ 

ρνιηθνύ Κήπνπ 

  Υ 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 1εο ΓΡΑΖ 

 

Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην έρεη ζθνπό ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ 

Καζεγεηώλ ώζηε λα θαηαζηεί ν δίαπινο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα 

θαη ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο πην απνηειεζκαηηθόο. 

 

Παξαθαινύκε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα : 

1. Σν ζεκηλάξην εθκάζεζεο ηνπ ηξόπνπ πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ :  

        Μέηξηα         θαιή     πνιύ θαιή 

 

2. Ο ρξόλνο επίδεημεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ καο ήηαλ : 

        ιίγνο                αξθεηόο 

 

3. Σν ππνζηεξηθηηθό πιηθό πνπ ζαο δηαλεκήζεθε θξίλεηαη όηη είλαη ηθαλό λα ζαο βνεζήζεη λα 

επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ; 

        Ναη     όρη 

 

4. Θεσξείηε όηη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ρξεηαδόηαλ γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζή ζαο ζηε 

ζύγρξνλε επνρή πνπ δνύκε θαη κε δεδνκέλν όηη νη καζεηέο/ηξηεο ζπρλά μερλνύλ λα ζαο 

ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά κε ηα δξώκελα ηνπ ζρνιείνπ; 

        Ναη     όρη 

 

5. θνπεύεηε λα ελεκεξώλεζηε από ηελ ηζηνζειίδα καο ζε ηαθηηθή βάζε; 

        Ναη     όρη 

 

6. Θεσξείηε όηη πξέπεη λα γίλνληαη παξόκνηεο δξάζεηο ώζηε νη γνλείο λα έρεηε δηαξθή επαθή 

κε ην ζρνιείν ησλ παηδηώλ ζαο; 

        Ναη      όρη 
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7. Θα ελεκεξώζεηε/ελεκεξώλεηε θαη άιινπο γνλείο γηα απηή ηε δξάζε αιιά θαη γηα θάζε 

επόκελε ώζηε νη γνλείο λα έρεηε δηαξθή πιεξνθόξεζε θαη επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν ησλ 

παηδηώλ ζαο; 

  Πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα    Πεξηζηαζηαθά 

 

 

Δπραξηζηνύκε γηα ηελ παξνπζία ζαο θαη παξαθαινύκε λα επηζθέπηεζζε ζπρλά ηελ 

ηζηνζειίδα καο. 

 

 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ              Ο ΤΛΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ  

ΚΔΛΛΤ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟΤ 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 3εο ΓΡΑΖ 

  

Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην έρεη ζθνπό ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ 

Καζεγεηώλ ώζηε λα θαηαζηεί ν δίαπινο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα 

θαη ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο πην απνηειεζκαηηθόο. 

 

Παξαθαινύκε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα : 

1. Θεσξείηε όηη απηόο ν ηξόπνο ζπλάληεζεο ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ είλαη απνηειεζκαηηθόο;  

        ΝΑΗ         ΟΥΗ 

 

2. Ζ γλσξηκία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ζηε Σάμε ήηαλ επαξθήο;    

         ΝΑΗ    ΟΥΗ 

 

3. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε πνξεία ησλ παηδηώλ ζαο ήηαλ ζαθείο; 

        ΝΑΗ     ΟΥΗ 

 

4. Θα ζέιαηε λα πξνηείλεηε θάπνηνλ άιιν ηξόπν επηθνηλσλίαο, κε δεδνκέλν όηη 

ελεκεξώλεζηε θαη από ηελ ηζηνζειίδα καο, ώζηε λα βξηζθόκαζηε ζε δηαξθή επαθή:  

        ΝΑΗ     ΟΥΗ 

Γξάςηε ηελ πξόηαζε ζαο : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Θα ελεκεξώζεηε θαη άιινπο γνλείο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ 

Καζεγεηώλ λα έρνπλ δηαξθή επαθή καδί ζαο ώζηε λα επηηεπρζεί άξηζηε ζπλεξγαζία γηα ην 

θαιό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο; 

  ΝΑΗ    ΔΗΝΑΗ ΓΤΚΟΛΟ 

Αλ είλαη δύζθνιν, γηα πνην ιόγν; 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δπραξηζηνύκε γηα ηελ παξνπζία ζαο. 

Παξαθαινύκε λα επηζθέπηεζζε ζπρλά ηελ ηζηνζειίδα καο. 

 

 

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ  Ο ΤΛΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ  

ΚΔΛΛΤ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟΤ 

 


