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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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5.1. 

 

 

1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου 

 

 

 

«Σχέσεις Σχολείου – Γονέων» 

 

 

 

 

Σχέδιο δράσης 

 

 

 

 

«Συμμετοχή των Γονέων στη Σχολική Ζωή» 
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Τασηόηηηα ηοσ ζτολείοσ 

  

 Στολική Μονάδα: 1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Μσηιλήνης, Περιθέρεια Βορ. 

Αιγαίοσ 

Γιεύθσνζη: Αρίζβη, 81 107, Καλλονή 

Τηλέθωνο: 2253022004   

e-mail:  mail@1nip-kallon.les.sch.gr 

Αριθμός διδαζκόνηων καηά ηο 2011-12: 4    

 

 

Τίηλος Στεδίοσ Γράζης:  «Σσμμεηοτή ηων Γονέων ζηη Στολική Ζωή»  

Γιάρκεια σλοποίηζης ηοσ Στεδίοσ Γράζης:  36 εβδομάδες 

 

Σκοπός ηοσ Στεδίοσ Γράζης 

Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε βειηίσζε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε ζηόρν ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ζρνιείνπ».  

Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ήηαλ: 

o Ταθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ώζηε λα ππάξρεη ζπλερήο 

πιεξνθόξεζε αλάκεζα ζηηο δύν πιεπξέο. 

o Οδεγίεο εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνύλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη. 

o Πξνζθιήζεηο θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε  ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξνληαο εζεινληηθή βνήζεηα. 

o Δπέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ζπίηη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο ησλ παηδηώλ 

εθηόο ζρνιηθνύ πιαηζίνπ. 

o Σπκκεηνρή  ησλ  γνλέσλ ζε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ ,όπνπ απηό επηηξέπεηαη. 

o Οξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθώλ επηζηεκόλσλ. 

o Αιιεινζεβαζκόο κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 

  
Κύρια Αποηελέζμαηα  

 

 Η επηηπρία ησλ ζηόρσλ δηαπηζηώλεηαη από ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ, 

ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηόζν ζε δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο όζν θαη ζηηο 

επηκνξθσηηθέο/ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο αιιά θαη από ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα 

εξσηεκαηνιόγηα. Δπίζεο ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δηαπηζηώλεηαη θαη από ηε ζύγθξηζε ηνπ 
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πνζνζηνύ ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε 

κε πξνεγνύκελεο ρξνληέο. Παξόιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίζεθαλ 

ζηηο αλάγθεο  ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ είρακε ηελ αλάινγε ζπκκεηνρή.  

 Δηδηθόηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ: 

o Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη δηακόξθσζε ελόο ζηαζεξνύ πιαηζίνπ  άηππσλ θαη 

ηππηθώλ κνξθώλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ. 

o Γεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ, ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο  θαη  

εκπηζηνζύλεο. 

o Δλεξγνπνίεζε ηνπ ξόινπ ησλ γνλέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

o Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζε δξάζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

o Απόθηεζε θαη αμηνπνίεζε γλώζεσλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε - παξαθνινύζεζε 

ζεκηλαξίσλ. 

o Γεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ  ηνπηθή 

θνηλσλία. 

o Γεκηνπξγηθόηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

o Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αμηνπνηήζεθαλ πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ ζε ελδνζρνιηθό 

επίπεδν αιιά απνηέιεζαλ θαη βήκα αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία ζε εμσζρνιηθό. 

Τόζν νη γνλείο όζν θαη νη ππόινηπνη πνπ ελεπιάθεζαλ ζηηο δξαζηεξηόηεηέο καο ήξζαλ ζε 

επαθή κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη ηνλ ηξόπν εξγαζίαο κέζα ζε απηή. Δλεκεξώζεθαλ θαη 

βειηίσζαλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηαπαηδαγώγεζεο ησλ παηδηώλ 

ηνπο. Καηαλόεζαλ ηα πξνβιήκαηα θαη αλέιαβαλ ελεξγό ξόιν κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο  ηεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. 

 

Παρουςιάηονται:  

Στοιχεία που αφοροφν το Σχζδιο Δράςθσ που υλοποιικθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ 
Μυτιλινθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2011-2012. Ειδικότερα, παρουςιάηεται το παράρτθμα που 
επιςυνάπτεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ του ςχολείου και αναφζρεται ςτα ακόλουκα: 

o Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ 
o Στρατθγικζσ εφαρμογισ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ 
o Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ 
o Ερωτθματολόγια 
o Ζντυπο Υλικό 

   
 



6 
 

 

  

1
ν
   2/ζ  ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ  ΚΑΛΛΟΝΖ 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΕΩΖ 

 

 

 

Π α ξ ά ξ η  ε  κ α 

 

Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο 

 

Γξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην έηνο 2011 - 2012 

 

Απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ 

 

Δξσηεκαηνιόγηα 

 

Έληππν Τιηθό 
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ 

   Καηά ην 2ν  έηνο  2011-2012  εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο ,   ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηεί ην 1ν 2/ζ Νεπηαγσγείν Καιινλήο, αθνινπζήζεθαλ νη εμήο 

δηαδηθαζίεο  γηα ηελ  πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο : 

Α. πλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ φπνπ : 
-  Έγηλε ελεκέξσζε  απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ   

πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γξάζεο,  βάζε ησλ ζηφρσλ πνπ 
είραλ ηεζεί ην πξνεγνχκελν έηνο  ( 2010 – 2011 ) . 

-  Έγηλε ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηελ  
Πξντζηακέλε  θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ( ζπλνιηθά 4 άηνκα ) . 

- πληνληζηήο ηεο Γξάζεο νξίζηεθε ε πξντζηακέλε θαη κηα   εθπαηδεπηηθφο 
πξαθηηθνγξάθνο. 

- Απνθαζίζηεθε απφ ηελ νινκέιεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεδξηάζεηο 1 - 2 θάζε  
κήλα, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη  γηα ηελ παξαθνινχζεζε  
θάζε δξάζεο-αλαηξνθνδφηεζε θάζε δξάζεο. 

-  Απαξαίηεην θξίζεθε ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ φπνπ ζα θαηαγξάθνληαλ νη δξάζεηο  
φπσο επίζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο . Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηάζεθε 
λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  εξσηεκαηνιφγηα,  δειηία ζπλεληεχμεσλ θαη θφξκεο 
θαηαγξαθήο,  ψζηε λα απνηππψλνληαη θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ . 

  

 Β. Δλεκέξσζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ  απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γξάζεο . 

Παξάιιεια  δεηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγην απφ ηνπο γνλείο λα πξνηείλνπλ θαη νη 

ίδηνη ηνπο ηνκείο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ. 

 

 Γ. Δλεκέξσζε  γηα ην πξφγξακκα ηνπ πιιφγνπ  Γηδαζθφλησλ απφ ηε χκβνπιν 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο,  ηελ Πξντζηακέλε Δπηζηεκνληθήο Καζνδήγεζεο θαη ηνλ 

Κξηηηθφ Φίιν. 

 

 ε  ζπλεδξίαζε θάζε κήλα πξνγξακκαηίδνληαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη κε 

αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο γνλείο ( είηε αηνκηθά είηε κε αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ), δεηνχληαλ πξνηάζεηο γηα ζπκκεηνρή ή εζεινληηθή βνήζεηα 

αληίζηνηρα. ηελ  επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο θαηαζέηνληαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θάζε δξάζεο θαη θαηαγξάθνληαλ ζην εκεξνιφγην ηεο νκάδαο 

ψζηε λα γίλεηε θαιχηεξα ε παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο θαη ε αλαηξνθνδφηεζή 

ηεο. 

 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ζπδεηήζεθαλ  θαη θαηαηέζεθαλ   ζηελ 

ηειηθή ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζχληαμε ηε 

εηήζηαο  έθζεζεο απηναμηνιφγεζεο. 

 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ  ΣΖ  ΓΡΑΖ 



8 
 

Δ  ΥΔΖ  ΜΔ  ΣΟΤ  ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟΤ  ΣΟΥΟΤ 

 

 

ΣΟΥΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ 

 

 

 

 

 

Σαθηηθή 

επηθνηλσλία 

κεηαμύ ζρνιείνπ 

- νηθνγέλεηαο 

ώζηε  λα ππάξρεη 

ζπλερήο 

πιεξνθόξεζε 

αλάκεζα ζηηο 

δύν πιεπξέο. 

 

 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

απφ ηελ πξντζηακέλε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ  κε ζέκα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπ/γείνπ, ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

δσήο, ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκ-καηνο θαη ηελ 

επηθνηλσλία  κε ην Νεπ/γείν.   

 Γηαλνκή εγθπθιίνπ  κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε 

ιεηηνπξγία, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηφζν ησλ γνληψλ, ησλ 

λεπίσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

  Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

απφ ηελ πξντζηακέλε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ  κε ην 

χιινγν Γνλέσλ, κε ζέκα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νεπ/γείνπ ζην 

πξφγξακκα ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηνλ πξνγξακκαηη-ζκφ 

ησλ δξάζεσλ, ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θη εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο γνλείο, γηα ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα. 

 Αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ - ελεκεξώζεσλ 

πνπ  αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ , ηελ πξα-

γκαηνπνίεζε νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

βνεζήζνπλ νη γνλείο, είηε πξνκεζεχνληαο βηβιία,επνπηηθφ 

πιηθφ είηε ζπκκεηέρνληαο νη ίδηνη ζηελ δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Γηαλνκή ελεκεξσηηθώλ ζεκεησκάησλ  θαη ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία,  αηνκηθά, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επίιπζε 

ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί.  

 Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ, ζε αηνκηθό επίπεδν, κία θνξά 

ην κήλα, γηα ηελ  εμέιημή ηνπ παηδηνχ βάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηηο αλάγθεο παξνρήο 

βνήζεηαο. Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ παηδηνχ θαη  

ζπδήηεζε γηα επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ  ζέκαηα 

ζπκπεξηθνξάο.  
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Οδεγίεο εθ 

κέξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ γηα 

ηνπο ηξόπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο νη 

γνλείο κπνξνύλ 

λα 

ζπκκεηάζρνπλ 

ζε καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ζην 

ζπίηη. 

 Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ, κε νκηιία απφ ηνπο 

εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ 

αλάγλσζε βηβιίσλ  θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.  

Οδεγίεο ζηνπο γνλείο  γηα δξαζηεξηφ-ηεηεο ζην ζπίηη 

κεηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ –παξακπζηψλ. 

 Οκηιία - ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, απφ ηνπο 

εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ 

δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο ζην Νεπηαγσγείν θαη ηνλ 

ηξφπν   πνπ κπν-ξνχλ  πνπ κπνξνχλ νη γνλείο λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζην ζπίηη κε παηρλίδηα –

δξαζηεξηφηεηεο .  

 Οκηιία - ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, απφ ηνπο 

εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ - 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζην Νεπηαγσγείν 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ  νη γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ 

θαη ζην ζπίηη κε παηρλίδηα – δξαζηεξηφηεηεο .  

 

 

 

Πξνζθιήζεηο  θαη 

ζπκκεηνρή     

ησλ γνλέσλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  

δξαζηεξηνηήησλ    

ηνπ ζρνιείνπ 

πξνζθέξνληαο 

εζεινληηθή 

βνήζεηα. 

 

 Δζεινληηθή εξγαζία απφ δχν γνλείο  κε αληηθείκελν 

ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πδξνξξνψλ ζηα θηήξηα ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. 

 Δζεινληηθή εξγαζία απφ  γνλείο γηα ηελ πεξηπνίεζε 

ηνπ αχιηνπ ρψξνπ, θιάδεκα ησλ θπηψλ θαη  θνπή ηνπ 

γθαδφλ ζηελ απιή ηνπ Νεπ/γείνπ. 

 Δζεινληηθή εξγαζία απφ  γνλέα καξαγθφ 

επηζθεπάδνληαο εμνπιηζκφ ηνπ Νεπ/γείνπ. 

 πκκεηνρή δχν γνλέσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζπλνδεχνληαο ηα 

παηδηά θαη βνεζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηά ηελ επίζθεςε ζε νηλνπνηείν ηεο πεξηνρήο. 

 πκκεηνρή κεηέξσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, πξνκεζεχνληαο πιηθά γηα 

παξαζθεπή γιπθψλ θαη  θαηαζθεπάδνληαο καδί κε ηα 

παηδηά κνπζηνθνύινπξα, ειηόςσκα, βαζηιόπηηα, 

ιαδαξάθηα θαη θνπινπξάθηα. Σα παηδηά έγηλαλ κηθξνί 

δαραξνπιάζηεο θαη κε ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε  

ησλ κεηέξσλ απφιαπζαλ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο. 

 Δζεινληηθή εξγαζία γνληψλ κε ηελ θαηάζθεπή 

ζηνιώλ γηα ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ 

Νεπ/γείνπ, ηελ παξαζθεπή θαη πξνζθνξά γιπθώλ 

ζηα παηδηά θαηά ηε Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή.  
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 Πξνκήζεηα επνπηηθνύ πιηθνύ, βηβιίσλ, 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακ-κάησλ θαη ζρεδίσλ 

εξγαζίαο. ( βηβιία γηα ηελ ειηά, γηα ηα Υξηζηνχγελλα 

δηαθνζκεηηθφ αληηθείκελν απφ μχιν ειηάο, θαηαζθεπή 

απφ παηέξα κνιπβνζήθεο απφ μχιν ειηάο ). 

 Καηαζθεπή απφ ηνπο γνλείο δηαθνζκεηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ, γιπθψλ θαη πξνζθνξά δηθψλ ηνπο  

δηαθνζκεηηθψλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ζε 

Υξηζηνπγελληάηηθν  Bazar. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ 

θαηαζθεπάζηεθαλ απφ παηέξα βάζεηο απφ μχιν 

ειηάο κε ηα νπνία έθηηαμαλ ηα λήπηα θεξνπήγηα. 

 πκκεηνρή δύν γνλέσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε 

δξαζηε-ξηφηεηα ηνπ Νεπ/γείνπ, ζπλνδεχνληαο ηα 

παηδηά θαη βνε-ζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηά ηελ επίζθε-ςε ζε αξηνπνηείν θαη ζε 

νδνληηαηξείν. 

 πκκεηνρή παηέξα αξηνπνηνύ ζε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δείρλνληαο ζην αξηνπνηείν ηνπ ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ςσκηνχ. Σα παηδηά 

ελεπιάθεζαλ θαη απηά ζηε δηαδηθαζία θαζψο έγηλαλ θη 

απηά κηθξνί αξηνπνηνί. 

 πκκεηνρή νδνληηάηξνπ, ζείαο λεπίνπ ζε 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δείρλνληαο ζην 

νδνληηαηξείν ηνπο θαλφ-λεο γηα ηελ ζηνκαηηθή  πγηεηλή 

θαη πεξηπνίεζε ησλ δνλ-ηηψλ.  Σα παηδηά  δέρηεθαλ ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηε ζπκβνπ-ιεπηηθή απφ ηελ νδνληίαηξν 

γηα ηελ πγηεηλή ησλ δνληηψλ ηνπο. 

 Πξνκήζεηα  ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε δηάθνξα πιηθά γηα 

θαηαζθεπέο . 

 Αλάιεςε απφ κεηέξεο, εθ πεξηηξνπήο, ηεο 

θαζαξηόηε-ηαο ηνπ ηκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

ζην Νεπ/γείν. 

 πκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε θηιαλζξσπηθή δξάζε 

πξνζθέξνληαο ηξφθηκα, ξνχρα, παηρλίδηα, ζην 

ζρνιείν, γηα ην ζχιινγν  ζίηηζεο ειηθησκέλσλ  

«ηηίδσ». 

 πκκεηνρή γνλέσλ ζε δξάζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ γηα 

θαζαξηζκφ καδί κε ηα παηδηά, ηεο παξαιίαο ηεο 

θάιαο Καιινλήο ηελ εκέξα πεξηβάιινληνο. Ζ ελεξγή 



11 
 

ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε πεξηβαιινληηθή δξάζε 

έδσζε θαη ζηα παηδηά ην παξάδεηγκα ηεο πξνζσπηθήο 

καο ζπκβνιήο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο 

φισλ καο. 

 πκκεηνρή θαη βνήζεηα από παηέξα ζηελ 

θαηαζθεπή ζθεληθώλ γηα ηελ θαινθαηξηλή γηνξηή ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ. 

πκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ ζε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ,  όπνπ 

απηό 

επηηξέπεηαη. 

 Οξγάλσζε απφ ην ζχιινγν γνλέσλ εθδήισζε  

ρνξνύ γηα ηα παηδηά, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

Υξηζηνπγελ-ληάηηθν  Bazar, θαη ηα ρξήκαηα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ δηαηέζεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ ζπιιφγνπ «   Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ». 

 Πξνγξακκαηηζκφο,  δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε 

απφ ην χιινγν Γνλέσλ απνθξηάηηθνπ ρνξνύ γηα ηα 

παηδηά θαη παξαζθεπή εδεζκάησλ απφ ηνπο γνλείο.  

 

 

 

 

 

Οξγάλσζε 

ζπδεηήζεσλ κε 

ηε  ζπκκεηνρή 

εηδηθώλ 

επηζηεκόλσλ. 

 

 Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία από ηε ρνιηθή  

ύκβνπιν   Πξνζρνιηθήο Αγσγήο , Κιενπάηξα Γηαλλν-

πνχινπ κε ζέκα: «Ζ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην 

Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ ρνιείν». πδεηήζεθαλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζην Νεπηαγσγείν θαη 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ  θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ 

κπνξνχλ λα ηα βνεζήζνπλ νη γνλείο ζην ζπίηη . 

 Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία  από ςπρνιόγν, 

Γηψηα  Σακηάκε, κε ζέκα « Ζ ζπκβνιή ησλ νξίσλ ζηε 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ». Μεηά ηελ νκηιία 

αθνινχζεζε ζπδήηεζε φπνπ νη γνλείο δήηεζαλ βνήζεηα θαη 

απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο – Γηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο γνλείο. 

 Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία  από ηελ Πξντζηα-

κέλε Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, 

ηαπξνχια  Λπθηαξδνπνχινπ,  κε ζέκα   « Γεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε γνλείο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο 

- Καιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο ». Ζ αλάπηπμε θαη επέθ-

ηαζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε θαη  κε ηνπνζεηήζεηο θαη απφ ηνπο 

γνλείο φπνπ θαηαβιήζεθε  πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ φινη 

νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη εξσηήζεηο απφ ηε κεξηά ησλ 

γνληψλ  -  Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο γνλείο. 

Αιιεινζεβαζκό

ο κεηαμύ γνλέσλ 

θαη 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 H επηθξάηεζε ηνπ θαινύ θιίκαηνο ζηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδεη ηελ πνξεία θαη εμέιημε θάζε δξάζεο 

σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. 
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  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΣΩΝ  ΓΡΑΔΩΝ 

Δ  ΥΔΖ  ΜΔ  ΣΑ  ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΑ  ΚΡΗΣΖΡΗΑ  ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

1νο  ηόρνο :   Σαρηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ώζηε  λα ππάξρεη 

ζπλερήο πιεξνθόξεζε αλάκεζα ζηηο δύν πιεπξέο . 

        

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ 

ζηφρνπ ήηαλ ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά . Τπήξρε ζπλερήο ελεκέξσζε από ηελ πιεπξά 

ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνπο γνλείο : 

 κέζσ ησλ ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ηνπο γνλείο 

( γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο απηναμνιφγεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, ην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ,  ηελ επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν). 

Έγηλαλ  : 3 ζπλαληήζεηο . 

 κέζσ ησλ  εγθπθιίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ( ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 

ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα γνληψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ) . 

Γηαλεκήζεθαλ :  2 εγθύθιηνη . 

 κέζσ ησλ αηνκηθώλ ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ  κε ηνπο γνλείο,  κία θνξά ην 

κήλα , 

      ( γηα ελεκέξσζε ηεο πξνφδνπ, ζπκπεξηθνξάο, portfolio) . 

Έγηλαλ  :  6  ζπλαληήζεηο . 

 κέζσ ησλ αλαθνηλώζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζέκαηα ιεηηνπξγηθά, εθπαηδεπηηθά ( είηε  

ήηαλ αλαξηεκέλα ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, είηε δηαλέκνληαλ αηνκηθά ). 

 κέζσ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ( γηα ελεκέξσζε ή επίιπζε θάπνηνπ 

πξνβιήκαηνο ). 

 κέζσ ησλ άηππσλ ζπλαληήζεσλ . 

 κέζσ ηεο δηαλνκήο ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ. 

 

 Γηαλεκήζεθαλ :  5 έληππα.  

 

 



13 
 

   

   Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο δξάζεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθό.  

   Έλαο κηθξφο αξηζκφο  γνληψλ αλαιθάβεησλ ( αιινδαπνί θαη αζίγγαλνη ),  ζηελ πεξίπησζε 

ησλ  γξαπηψλ ελεκεξψζεσλ  νδήγεζε ζε αλαηξνθνδφηεζε  ηεο δξάζεο θαη φπνπ 

ρξεηαδφηαλ γηλφηαλ  εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε. 

   ηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ,  φζνλ αθνξά ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο αηνκηθέο ζπλαληήζεηο, απφ ην ζχλνιν ησλ γνληψλ  πξνζήιζαλ πεξίπνπ 

νη κηζνί.  Παξ’ φιεο  ηηο αλαθνηλψζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ ζρνιείνπ δελ παξαηεξή-ζεθε 

κεγαιύηεξε πξνζέιεπζε. 

  

 

 

2νο  ηόρνο :  Οδεγίεο εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη   

γνλείο  κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην 

ζπίηη. 

 

       Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

δεχηεξνπ  ζηφρνπ  κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζεηηθά σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

Γξάζεο .  

 

Έγηλε ελεκέξσζε  θαη εκπινθή ησλ γνληώλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο : 

 κέζσ ησλ ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ηνπο γνλείο 
( ελεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο, ελεκέξσζε γηα ηε 
δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν, ελεκέξσζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
καζεκαηηθψλ ζην Νεπηαγσγείν θαη νδεγίεο γηα ην πψο κπνξνχλ νη γνλείο λα 
ζπκκεηέρνπλ  

             ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη). 

            Έγηλαλ  : 3 ζπλαληήζεηο . 
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3νο  ηόρνο :  Πξνζθιήζεηο  θαη ζπκκεηνρή   ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ   

πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ    ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξνληαο 

εζεινληηθή βνήζεηα. 

              Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

ηξίηνπ ζηφρνπ  ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά.  Τπήξμε  κεγάιε αληαπόθξηζε από  γνλείο γηα 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνζθνξά εζεινληηθήο βνήζεηαο : 

 κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνληώλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο   
      ( ζπκκεηνρή κεηέξσλ  θαη γηαγηάο ζε  καγεηξηθή,  δαραξνπιαζηηθή ) 

Έγηλαλ : 5  δξαζηεξηόηεηεο 

 

 κέζσ ηεο εκπινθήο ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο   ( ζείαο νδνληηάηξνπ, παηέξα 
αξηνπνηνχ, ζπλνδψλ ζε επηζθέςεηο )  

            Έγηλαλ : 3  δξαζηεξηόηεηεο 

 κέζσ ηεο πξνζθνξάο πιηθώλ (πιηθά γηα θαηαζθεπέο, γηα θαζαξηφηεηα, επνπηηθφ 
πιηθφ ) 

 

 κέζσ ηεο πξνζθνξάο εζεινληηθήο βνήζεηαο  ( θαζαξηζκφο πδξνξξνψλ, θνπήο 
γθαδφλ,  
επηζθεπψλ – ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, θαζαξηφηεηα ηνπ ηκαηηζκνχ, βνήζεηα ζηελ 

θαηαζθεπή ζθεληθψλ, θαηαζθεπή ζηνιψλ ) 

 

Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο δξάζεο σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο  βάζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθό.  

Σν πνζνζηφ επηηπρίαο  ηεο δξάζεο βάζε ηεο παξνπζίαο ησλ γνληψλ ζηηο ζπλαληήζεηο 

 ( πεξίπνπ νη  κηζνί )  δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθό, παξά ηηο αλαθνηλψζεηο  απφ ηε κεξηά 

ηνπ ζρνιείνπ.  

   Απφ ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλαληήζεηο ζρεδφλ φινη αθνινχζεζαλ ηηο 

νδεγίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηείραλ θαη ζην ζπίηη κε δξαζηεξηφηεηεο κε αθνξκή ηελ 

αλάγλσζε , ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά. Όινη ζρεδφλ νη γνλείο αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ, ζπδήηεζαλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα ην πεξηερφκελν, θαη 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηρλνγξάθεζε  ηεο ηζηνξίαο απφ ην παηδί . Έλα κηθξφ πνζνζηφ 

αθηέξσζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε γισζζηθά παηρλίδηα κε αθνξκή ηελ ηζηνξία πνπ 

δηάβαζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηελ αθήγεζε ηνπ παηδηνχ.  

   Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ζεηηθά . 
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Έγηλαλ :  10 εζεινληηθέο ζπκκεηνρέο . 

 κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ( πξνζθνξά θαηαζθεπψλ θαη 
αληηθεηκέλσλ γηα θηιαλζξσπηθή εθδήισζε, βνήζεηα ζε πεξηβαιινληηθή δξάζε ) 
Έγηλαλ : 2  δξάζεηο 

 

     Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ ήηαλ πξαγκαηηθά επηηπρέο  ηφζν 

σο πξνο ηελ   πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο  φζν θαη σο πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ησλ γνληψλ. Τπήξμε  αληαπόθξηζε απφ αξθεηνχο γνλείο γηα ζπκκεηνρή  θαη 

πξνζθνξά εζεινληηθήο βνήζεηαο ,  είηε θαηφπηλ πξφζθιεζεο απφ ην ζρνιείν , είηε  

κεηά απφ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο . Σν ζεηηθό 

απνηέιεζκα  ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθό ζηελ έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο .   Ζ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο  γηα ζπκκεηνρή θαη βνήζεηα ήηαλ κεγαιύηεξε απφ άιιεο θνξέο θαη 

θαηαλεκήζεθε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ζρνιηθήο δσήο 

    

 

4νο   ηόρνο :  πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε  

                        ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,  όπνπ απηό επηηξέπεηαη. 

     Θεηηθή ήηαλ ε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ν νπνίνο αλέιαβε  πξσηνβνπιία θαη ζε 

ζπλελλφεζε  κε ην ζρνιείν ζπκκεηείρε ζε ιήςε απνθάζεσλ : 

 κέζσ ηεο νξγάλσζεο εθδειώζεσλ ( ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρνξνχ, θηιαλζξσπηθνχ 
bazaar,  
απνθξηάηηθνπ ρνξνχ ) 

           Έγηλαλ : 2  εθδειώζεηο. 

         

5νο  ηόρνο :  Οξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ηε  ζπκκεηνρή εηδηθώλ επηζηεκόλσλ. 

       Ζ Γξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρώο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

     κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπδεηήζεσλ κε ζπκκεηνρή εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ( νκηιία ηεο 

ζρνιηθήο ζπκβνχινπ, ςπρνιφγνπ θαη ηεο Πξντζηακέλεο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο ). 

 

Ζ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ φπνπ νη γνλείο ζπκκεηείραλ  κε ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο 

ηνπο, είλαη    θξηηήξην επηηπρίαο ηεο δξάζεο.   Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ήηαλ 

ζεηηθά αθνχ ελίζρπζαλ ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ  θνηλσλία  θαη έηπραλ ηεο 

αληαπφθξηζεο ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ γνληψλ. 
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Έγηλαλ :  3  νκηιίεο 

   

    Ζ επίηεπμε ηνπ πέκπηνπ ζηφρνπ σο πξνο ηε δηνξγάλσζε  νκηιηψλ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή. Ζ ζπκκεηνρή φκσο γνληψλ  ζηηο νκηιίεο δελ ήηαλ ε αλακελόκελε 

δεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ έγηλε απφ ηνπο ίδηνπο.  Παξ’ φιν πνπ έγηλε 

αλαηξνθνδόηεζε ηεο δξάζεο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη αλάινγεο αλαθνηλψζεηο ε δξάζε 

δελ ζεκείσζε  ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  Σν κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ 

ήηαλ απνζαξξπληηθό . Σν ζεηηθό απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα 

είλαη ε ηθαλνπνίεζε φζσλ παξαθνινχζεζαλ θαη ε επηζπκία  ηνπο λα επαλαιεθζνχλ 

αλάινγεο δξάζεηο. 

 

6νο ηόρνο :  Αιιεινζεβαζκόο κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 

     

      Σν ζεηηθό θιίκα κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γνληψλ θαη ν αιιεινζεβαζκόο 

βνήζεζαλ   ζηελ    εμέιημε ηεο δξάζεο θαη έπαημαλ  θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε  θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν, έθαλαλ ην 

πξφγξακκα ηεο « ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ ζηε ζρνιηθή δσή»  πην νπζηαζηηθφ,  κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο . 

  

 

 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΟΝΔΩΝ 

       Αγαπεηνί  γνλείο. 

       Με ην μεθίλεκα ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζαο παξνπζηάδνπκε έλα 
εξσηεκαηνιφγην πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ζαο βνεζήζεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 
αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ ζαο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζαο κε ην ζρνιείν. 

                                              Αο αλαξσηεζεί ν θαζέλαο: 

 Α. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γιώζζαο 

1. Αθνχσ πξνζεθηηθά θαη δείρλσ ελδηαθέξνλ ζε φ,ηη κνπ ιέεη ην παηδί κνπ;  
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2. Απαληψ ζε εξσηήζεηο ηνπ παηδηνχ κνπ;  
3. Απαληψ ζην παηδί κνπ κε πιήξεηο πξνηάζεηο ή ζεσξψ πνιιά πξάγκαηα απηνλφεηα;  
4. πδεηψ κε ην παηδί κνπ απηά πνπ βιέπεη ζηελ ηειεφξαζε;  
5. πδεηψ κε ην παηδί κνπ πάλσ ζηηο εκπεηξίεο πνπ θνπβαιά απφ ην ζρνιείν;  
6. Δλζαξξχλσ ην παηδί κνπ λα γξάθεη;  
7. Γηαβάδσ ηζηνξίεο, παξακχζηα ή άιιν ζην παηδί κνπ;  
8. Γίλσ ηελ επθαηξία ζην παηδί κνπ λα κε βιέπεη λα δηαβάδσ;  
9. Δπηζθέπηνκαη κε ην παηδί κνπ εθζέζεηο βηβιίσλ;  
10. Φέξλσ βηβιία ζην παηδί κνπ, αγνξάδσ βηβιία κε ην παηδί κνπ γη απηφ ην ίδην;  
11. Μαζαίλσ ζην παηδί κνπ λα θξνληίδεη ηα βηβιίν ηνπ;  
12. Δμεγψ ζην παηδί κνπ ην γηαηί πξέπεη λα γίλεη θάηη έηζη ή αιιηψο , ψζηε λα ζπλδέεη ηελ 

αηηία κε ην απνηέιεζκα θαη λα γίλεη ηθαλφ ζηνπο ζπιινγηζκνχο;  
13. Τπνζηεξίδσ ην παηδί κνπ λα ελδηαθέξεηαη θαη λα ππεξεηεί θνηλέο επζχλεο θαη 

ζπκθέξνληα θαη φρη κφλν ηα ηνπ εαπηνχ ηνπ;  
14. Βνεζψ ην παηδί κνπ λα έρεη νκαιή ζρέζε κε ηελ θχζε θαη λα ηελ πξνζηαηεχεη ηφζν 

φζν απηφ είλαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ; 

 Β. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο 

1. Δλζαξξχλσ ην παηδί κνπ ζηα καζεκαηηθά;  
2. Γεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ λα θαιιηεξγνχλ ηελ καζεκαηηθή 

ζθέςε;  
3. Παίξλσ ην παηδί κνπ γηα ςψληα, ψζηε λα γίλεηαη ε πξψηε εθαξκνγή ησλ καζεκαηηθψλ 

ζηε δσή;  
4. Γηδάζθσ ηε ζνθία ηεο νηθνλνκίαο κε ην λα ηεθκεξηψλσ γηαηί πξέπεη λα αγνξάζσ 

απηφ ην πξντφλ θη φρη θάπνην άιιν;  
5. Γηδάζθσ ζην παηδί κνπ λα εθηηκά ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηελ εξγαζία πνπ θξχβεη 

θάζε αγαζφ;   

 

 

Γ. ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία. 

1. Υακνγειψ ζπρλά ζην ζπίηη;  
2. Δπαηλψ ην παηδί κνπ γηα φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πνπ απνβιέπνπλ ζε ζεηηθέο 

πξάμεηο;  
3. πδεηψ καδί ηνπ γηα ηα ιάζε ηνπ, γηα ην θαιφ γηα ην θαθφ, γηα ην αιεζηλφ θαη ην 

ςεχηηθν, γηα ην σξαίν θαη ην άζρεκν;  
4. Απνθεχγσ λα ην ζπγθξίλσ κε άιια παηδηά;  
5. Τπνζηεξίδσ ην παηδί κνπ λα γίλεη ππεχζπλν θαη ην ελζαξξχλσ λα δνθηκάδεη λέα 

πξάγκαηα;  

Απνθεχγσ λα ζπδεηψ κπξνζηά ζην παηδί κνπ γηα ηα ιάζε πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, 
έρεη θάλεη ν δάζθαινο, ζπδεηψληαο απηά κφλν κε ην δάζθαιν, απνθεχγνληαο έηζη ηε 
ζχγθξνπζε ζηα πξφηππα; 

  Γ. ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο. 

1.     Παξαθνινπζψ ηηο ζπλειεχζεηο ησλ γνλέσλ; 
2.     Γλσξίδσ ην ζθνπφ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ; 
3.     Πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ σο εζεινληήο; 
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4.     Βνεζψ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο; 

 Δ. Γεληθόηεξα 

 1.      ηέιλσ ην παηδί κνπ ζην ζρνιείν θαζεκεξηλά θαη ζηε ψξα ηνπ; 
2.      Βάδσ ην παηδί κνπ ζην θξεβάηη, θαη ζε κηα ινγηθή ψξα; 
3.      Δθθξάδσ κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν; 
4.      Δπηθνηλσλψ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηαθηηθά, καζαίλνληαο γηα ηελ πξφνδν ηνπ 
παηδηνχ  κνπ; 

5.      Παξαθνινπζψ ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ θέξλεη ην παηδί κνπ ζην ζπίηη; 

        Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, πηζηεχνπκε φηη ζα βνεζήζνπλ ζηε 
βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κηα θνηλή 
θαηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 
γνλέσλ θαη ζρνιείνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ 
παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπεκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη 
ελφο ζηαζεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δσή.  

ΚΑΛΖ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

-  Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο απφ ην Νεπηαγσγείν ; 

   ………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………….. 

-  Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ γνληψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ ; 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 -  Με πνηνπο ηξφπνπο ζα ζέιαηε λα βειηησζεί; 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

- Θα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε απφ ηηο Νεπηαγσγνχο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε   

  ζπκπεξηθνξά  θαη ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο ζην Νεπηαγσγείν ; 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………. 
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- Γηαηί άιιν ζα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε απφ ηηο Νεπηαγσγνχο ; 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………. 

-  Κάζε πφηε ζα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε ; 

   Κάζε εβδνκάδα 

   Κάζε  κήλα 

   Κάζε ηξεηο κήλεο 

 

-  Θα ζέιαηε λα παξαθνινπζήζεηε επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ηνπ 

   Νεπηαγσγείνπ απφ εηδηθνχο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην παηδί ζαο ; 

   Αλ λαη , κε πνηα ζπρλφηεηα ; 

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

-  Πνην απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα ζα ζαο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν λα ελεκεξσζείηε ; 
 

 Γηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ – αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ  - 
επηζεηηθφηεηα …………………………………………………………………….. 

 Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία  ηνπ 
παηδηνχ………………………………………………………………………….. 

 πλαηζζεκαηηθή αγσγή, αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο………………………. 

 Γηαηξνθή…………………………………………………………………………… 

 Υξφληεο αζζέλεηεο. ……………………………………………………………….. 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, θίλεηξα γηα κάζεζε…. 

 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο………………………………………………………….. 

 Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Απαληήζεηο ζε δχζθνιεο 
εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ…………………………………………………………. 

 Δξγαζίεο πνπ κπνξψ λα θάλσ ζην ζπίηη………………………………………. 

-    Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ  νξγαλψλεη ην Νεπηαγσγείν ;   Αλ  λαη, 

κε πνηφ ηξφπν ;    

   ………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………. 
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-    Θα κπνξνχζαηε  λα βνεζήζεηε εζεινληηθά ζε αλάγθεο πνπ έρεη ην ζρνιείν; 

     Αλ λαη, πξνηείλεηε θάπνηνλ ηξφπν πνπ κπνξείηε λα ην θάλεηε. 

      ………………………………………………………………………………………. 

    

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

-Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ζέκα : 

« Ζ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ» ; 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

-αο ηθαλνπνίεζε ν ηξφπνο πνπ αλαπηχρζεθε ην ζέκα; 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Έρνπλ θαιπθζεί νη απνξίεο ζαο ; 

Ναη   ………                 Όρη     

 

Αλ φρη, ηη άιιν πεξηκέλαηε λα αθνχζεηε ; 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

-αο βνήζεζε ε ζπλάληεζε λα δηαπηζηψζεηε αλ ην παηδί ζαο είλαη έηνηκν  

λα πάεη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν; 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

-Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζείηε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ  

αο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ; 

Αλ λαη, ελεκεξσζήθαηε απφ ηελ νκηιία γηα ην ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα θάλεηε ;  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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- Απφ ηελ νκηιία επηζεκάλαηε ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ ζαο θαη ηη πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ψζηε ε κεηάβαζή ηνπ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν 

λα είλαη νκαιή ;  

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 -  πκθσλείηε φηη ε « ζέζπηζε νξίσλ » ζπκβάιεη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ; 

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

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

 -  Απφ ηελ νκηιία πνπ έγηλε ηη πηζηεχεηε φηη  εθαξκφδεηε ζην δηθφ ζαο παηδί ; 

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

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

-   Ση φρη ; 

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

…………………………………………………………………………………………… 

-   Πηζηεχεηε φηη ζαο βνήζεζε ε νκηιία ζην λα βειηηψζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζαο ; 

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

 Αλ    ΝΑΗ ,   πείηε καο ηη ζα πξνζπαζήζεηε λα βειηηψζεηε  θαη κε πνην ηξφπν. 

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

……………………………………………………………………………………………… 

-   Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ε νκηιία – ζπδήηεζε  ;  

 

        Ναη   Ορη 

 

-    Αλ φρη πείηε καο πσο ζα  ζέιαηε  λα γίλεη ; Ση άιιν πεξηκέλαηε λα αθνχζεηε; 

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

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

    ………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

-  Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη σο ηψξα; 

 

     Λίγν  

     Αξθεηά  

     Πνιχ 

 

-   αο ελδηέθεξε ε ζεκαηνινγία ησλ ζπδεηήζεσλ ; 

     

       Ναη       Ορη  

-  Αλ ΟΥΗ ηη άιιν ζέκα ζα ζαο ελδηέθεξε λα εληαρζεί ζηηο ζπδεηήζεηο ; 

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

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

-  Δίζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ; Θα ζέιαηε λα γίλνπλ :  

     

    Πεξηζζφηεξεο     Ληγφηεξεο  

 

-  Καζψο παξαηεξήζεθε κηθξή πξνζέιεπζε γνλέσλ ζηηο ζπλαληήζεηο ζα καο ελδηέθεξε   λα 

κάζνπκε ηνπο ιφγνπο ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρή ζαο. 

 Αθαηάιιειε ψξα . 
 

 Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο. 
 

 Διιηπήο ελεκέξσζε απφ ην ρνιείν. 
 

 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. 
 

 Αδπλακία πξφζβαζεο ζην Νεπηαγσγείν ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 Άιινο ιφγνο  
……………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………….................................. 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 -   Θα ζέιακε ηε γλψκε ζαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νκηιίαο « Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζε γνλείο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο - Καιιηέξγεηα ηεο  απηνεθηίκεζεο » . αο 

ελδηέθεξε 

 

        Πνιχ 

        Λίγν  

        Καζφινπ 

 

-   ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ην παηδί ζαο αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα ;   

     Αλ  λαη , πνηα πηζηεχεηε φηη κπνξνχλ λα  εμνκαιπλζνχλ . 

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

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

-   Αλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε ην παηδί ζαο ηη απφ απηά πνπ αθνχζαηε  

ζα  κπνξνχζαηε λα εθαξκφζεηε ψζηε λα βειηησζεί ην θιίκα κεηαμχ ζαο ;                                     

   …………………………………………………………………………………………………. 

-   Ννκίδεηε φηη ε απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ  ζαο ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγεζεί  πεξηζζφηεξν ;  

    Αλ  λαη , κε πνηφλ ηξφπν λνκίδεηε φηη ζα ηα θαηαθέξεηε ; 

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

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

     -   Θα ζέιαηε λα γίλνπλ άιιεο ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο ; Αλ λαη, αλαθέξεηε 

θάπνηα απφ απηά πνπ ζαο απαζρνινχλ θαη ζα ζέιαηε λα ηα ζπδεηήζεηε : 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΗΚΟ 

 

1
Ο
  ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ  ΚΑΛΛΟΝΖ 

 

ΓΛΩΑ, ΑΝΑΓΝΩΖ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 

 

 Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα αγαπήζνπλ ην βηβιίν. Φξνληίζηε ψζηε ζην ζπίηη λα 
ππάξρνπλ πνιιά βηβιία θαη γξαθηθή χιε. Φξνληίδεηε ψζηε ηα παηδηά ζαο λα 
έρνπλ ηα δηθά ηνπο βηβιία θαη ην δηθφ ηνπο έληππν πιηθφ. 
 

 Πξνζθέξεηε πνιιέο επθαηξίεο γηα αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο εληφο θαη εθηφο 
ζπηηηνχ. 
 

 Καιιηεξγείηε ζην ζπίηη ζεηηθφ θιίκα απέλαληη ζηελ αλάγλσζε, δηαβάδνληαο νη 
ίδηνη βηβιία. 

 

 Να δηαβάδεηε ζπρλά βηβιία ζηα παηδηά ζαο θαη κε ηα παηδηά ζαο. 
 

 Να δείρλεηε κε ην δάρηπιν ηε γξακκαηνζεηξά πνπ δηαβάδεηε. 
 

Πξνηάζεηο γηα ηελ αλάγλσζε ελφο παξακπζηνχ  
 
Πξηλ ηελ αλάγλσζε 
Γείμηε ζηα παηδηά ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ θαη δεηήζηε ηνπο λα πξνβιέςνπλ 
ην πεξηερφκελν(γηα ηη πξάγκα λνκίδεηο φηη κηιάεη απηφ ην βηβιίν;) 
Πξνηξέςηε ηα, λα δηαβάζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ή λα αλαγλσξίζνπλ ζε 
απηφλ γλσζηέο ηνπο ιέμεηο ή γξάκκαηα. 
Παξνηξχλεηε ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, νη νπνίεο 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ (π.ρ. Δζχ έρεηο δεη αιεπνχ;) 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο 
Παξνηξχλεηε ηα παηδηά λα ζρνιηάδνπλ ηελ ηζηνξία θαζψο ηελ αθνχλ (π.ρ. Ση 
ιέηε λα έγηλε; Ση είπαλ ν θφξαθαο κε ηελ αιεπνχ;) 
Αλαιχζηε φηη είλαη απαξαίηεην, έλλνηεο θαη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δελ 
θαηαιαβαίλνπλ. 
Απεπζχλεηε πφηε-πφηε εξσηήζεηο, γηα λα ειέγμεηε θαηά πφζν ηα παηδηά 
θαηαλννχλ ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο. 
Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα πξνβιέςνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηη ζα 
ζπκβεί αξγφηεξα (ηη ιέηε φηη ζα γίλεη;) 
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Μεηά  ηελ  αλάγλσζε 
 
Δπαλαιάβεηε ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο (ζθεληθφ : πνπ δηαδξακαηίζηεθε ε ηζηνξία, ζηφρν,   

ηη  ήζειε ε αιεπνχ λα πεηχρεη;) 

           Βνεζήζηε ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο 

βαζηθνχο   πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, κε παξφκνηα γεγνλφηα ηηο δηθήο ηνπο δσήο. 

           Να ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ. 

           Να δσγξαθίζνπλ εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην θείκελν , λα «εμεξεπλήζνπλ» 

γξάκκαηα θαη  ιέμεηο  ή λα αληηγξάςνπλ κεξηθέο απ’ απηέο. 

            Να ζπλζέζνπλ κηα παξφκνηα δηθηά ηνπο ηζηνξία. 

 Δκπιέμηε ηα παηδηά ζε ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

γξάςηκν (πρ. Μηα ιίζηα γηα ςψληα, κηα ζπληαγή, κηα επρεηήξηα θάξηα, έλα ζεκείσκα 

γηα ηνλ κπακπά). Γξάθεηε κπξνζηά ζηα παηδηά ‘θσλαρηά’ πρ. Πξέπεη λα θάλσ κηα 

ιίζηα κε ηα ςψληα γηα λα κελ μεράζσ ηη πξέπεη λα αγνξάζσ. Δλζαξξχλεηε ην παηδί 

λα ζπκκεηέρεη κε κηα δσγξαθηά. 

 

 Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά λα πεηξακαηίδνληαη κε ηα γξάκκαηα (καγλεηηθά, θνκκέλα απφ 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θιπ). 

 

 Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά λα γξάθνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ζηελ άκκν, κε 

καξθαδφξνπο, κε κνιχβη, κε δπκάξη, πιαζηειίλε θιπ). 

 

 Παίμηε παηρλίδηα κε γξάκκαηα θαη ηηο θσλέο ηνπο «α» θαη ΟΥΗ ΑΛΦΑ  πρ. Φάρλσ κηα 

ιέμε πνπ αξρίδεη απφ «α» κέζα ζην δσκάηην, ςάρλσ ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο κνπ 

ή ησλ νλνκάησλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθεκεξίδα, ζηηο ζπζθεπαζίεο 

πξντφλησλ, ζε πεξηνδηθά. 

 

 Μηιάηε ηνπ γηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε. 

 

 Δλζαξξχλεηε ην παηδί ζαο λα ζαο κηιάεη θάλνληάο ηνπ αλνηρηέο εξσηήζεηο «Πσο 

έγηλε…;» «Γηαηί λνκίδεηο….;». 

 

 Αλ κηιάηε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο, ρξεζηκνπνηείηε εθείλε πνπ κηιάηε 

θαιχηεξα κε ην παηδί ζαο. 

 

 ΑΚΟΤΣΔ κε ελδηαθέξνλ φηαλ ην παηδί ζαο κηιάεη. 

 

 Γίλεηε ρξφλν ζην παηδί ζαο λα ηειεηψζεη απηφ πνπ πξνζπαζεί λα πεη. Με ην 

δηαθφπηεηε ή κελ νινθιεξψλεηε εθείλν πνπ πξνζπαζεί λα πεη. 

 

 Πξνζπαζείηε λα κε δηνξζψλεηε ηελ νκηιία ηνπ παηδηνχ ελψ κηιάεη, αιιά φηαλ 

επαλαιακβάλεηε εθείλν πνπ είπε, ιέγεηέ  ην ζσζηά. 

 

 Σξαγνπδήζηε ηξαγνχδηα ή θηηάμηε δηθά ζαο. 

 

 Παίμηε παηρλίδηα κε νκνηνθαηαιεμίεο θαη αηλίγκαηα. 

 

 Γεκηνπξγήζηε καδί κηα ηζηνξία (κπνξείηε λα ηελ αξρίζεηε εζείο θαη λα δεηήζεηε έπεηηα 

απφ ην παηδί λα ηελ ηειεηψζεη). 
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1
Ο
  ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ  ΚΑΛΛΟΝΖ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΟ ΠΗΣΗ 

 

      Σα καζεκαηηθά ηα ρξεζηκνπνηνχκε πάξα πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο αιιά 

ζπλήζσο είκαζηε ηφζν απαζρνιεκέλνη πνπ  δελ ην  θαηαιαβαίλνπκε. Κάζε θνξά πνπ 

ππνινγίδνπκε πφζν λεξφ ζα ρξεηαζηνχκε φηαλ γεκίδνπκε ηνλ βξαζηήξα ή ππνινγίδνπκε πφζα   

ρξήκαηα  ζα  πιεξψζνπκε φηαλ ςσλίδνπκε ζην ζνππεξ κάξθεη,   φηαλ ρσξίδνπκε ηε  πίηζα ζε 

ίζα θνκκάηηα ή κνηξάδνπκε ηα ζεξβίηζηα γηα ην θαγεηφ, ρξεζηκνπνηνχκε ηα καζεκαηηθά κε 

έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν. 

 

    Παξαθάησ αλαθέξνληαη θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ελαζρφιεζε ησλ 

παηδηψλ κε ηα καζεκαηηθά: 

   Σαθηνπνηψληαο ηα παηρλίδηα - Σν παηδί καζαίλεη ζην ζπίηη ηνπ λα ηαθηνπνηεί 

ηα πξάγκαηά ηνπ, ηα παηρλίδηα ηνπ. Ζ ηαθηνπνίεζε είλαη έλα είδνο ηαμηλφκεζεο 

Μπνξνχκε λα θάλνπκε δηάθνξεο εξγαζίεο κε ηα παηδηά γηα λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο ηαμηλφκεζεο: 

1. Μηα πνιχ απιή πεξίπησζε ηαμηλφκεζεο είλαη λα δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά 

λα μερσξίζνπλ ίδηα αληηθείκελα. Π.ρ. κπνξνχλ λα βάινπλ ζε κηα άθξε φινπο 

ηνπο καξθαδφξνπο θαη ζε κηα άιιε φιεο ηηο μπινκπνγηέο.   

2. Μηα πην ζχλζεηε πεξίπησζε ηαμηλφκεζεο είλαη λα ηα μερσξίζνπκε κε βάζε 

θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ρξψκα, κέγεζνο, ζρήκα. Π.ρ. ζε κηα άθξε ηνπο 

κηθξνχο καξθαδφξνπο θαη μπινκπνγηέο θαη ζε κηα άιιε ηνπο κεγάινπο. Δπίζεο 

ζα κπνξνχζακε λα ηνπο μερσξίζνπκε αλάινγα κε ην ρξψκα ηνπο. 

3.  Θα κπνξνχζακε λα ζπιιέμνπκε θάπνηα αληηθείκελα θαη λα ηα μερσξίζνπκε 

κε κηα άιιε ηδηφηεηα. Π.ρ. αλ καδέςνπκε αληηθείκελα πνπ επηπιένπλ θαη 

πξάγκαηα πνπ δελ επηπιένπλ κπνξνχκε λα ηα κπεξδέςνπκε θαη λα 

δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά λα ηα ηαμηλνκήζνπλ 

 Γξάθνληαο ην φλνκα καο – Γξάθνπκε ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

καο. Κπθιψλνπκε ην φλνκα πνπ έρεη ηα πεξηζζφηεξα γξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα 

κπνξνχλ ηα παηδηθά λα βάινπλ δίπια απφ θάζε φλνκα ηνλ αξηζκφ ησλ 

γξακκάησλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ απφ θάησ ηα νλφκαηα αξρίδνληαο 

απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην κεγαιχηεξν. 
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 Γηαβάδνληαο παξακχζηα, βηβιία γλψζεσλ, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο ή άιια 

έληππα. Με ηα βηβιία θαη γεληθφηεξα κε ηα έληππα κέζα δελ θαιιηεξγνχκε 

κφλν ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηηο καζεκαηηθέο. 

Δληνπίδνπκε ηνπο αξηζκνχο ζηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ ,«ζε πνηα ζειίδα έρνπκε 

κείλεη;», «πφζεο ζειίδεο έρεη απηφ ην βηβιίν ;», «αλάγλσζε» ηνπ θαηξνχ-

ζεξκνθξαζίαο ζηελ εθεκεξίδα, εληνπίδνπκε ηηο ηηκέο πψιεζεο ,εκεξνκελίεο 

θιπ. 

 

 Μηα βφιηα ζην πάξθν, πεξίπαηνη, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, θηλεκαηνγξάθνο, 

ζέαηξν, ή άιιεο εθδειψζεηο γίλνληαη αθνξκή λα ζπδεηήζνπκε γηα δηάθνξα 

πξάγκαηα φπσο:  ρξνληθή ζεηξά γεγνλφησλ (Πξψηα πήγακε εθεί, κεηά είδακε 

απηφ, ηέινο θάλακε εθείλν θιπ), αξηζκεηηθέο πξάμεηο ,επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, αμία λνκηζκάησλ  

 

 Δκπιέμηε ηα παηδηά ζηελ φιε δηαδηθαζία πρ. Δπηινγή αξηζκνχ ιεσθνξείνπ 

πνπ ζα ρξεηαζηείηε, πφζα εηζηηήξηα, πσο ηα πξνκεζεπφκαζηε, εηζηηήξηα 

εηζφδνπ, αγνξά αλαςπθηηθνχ ή ηξνθίκσλ, ππνινγηζκφο εμφδσλ. πδεηείζηε 

καδί ηνπο θαηά ηελ επηζηξνθή γηα φια απηά πνπ θάλαηε (ρξνληθή ζεηξά 

γεγνλφησλ). 

 

 Βγαίλνληαο γηα ςψληα- Οη αγνξέο είλαη πνιχ νηθείνο ηξφπνο γηα λα θάλνπκε 

καζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο πρ. Δπηζήκαλζε ησλ ηηκψλ, ζχγθξηζε ηηκψλ, 

πνζφηεηα ζηε ζπζθεπαζία, ππνινγηζκφο ρξεκάησλ θιπ. 

 

       πδεηήζεηο θαηά ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ, πεξηγξαθή ζρνιηθψλ ή άιισλ εμσζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ρξνληθή ζεηξά γεγνλφησλ θ.α.) πρλά πνιινί γνλείο παξαπνληνχληαη φηη ηα 

παηδηά ηνπο δελ ηνπο κηιάλε ζην ζπίηη γηα ην ζρνιείν ή γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ, 

Δζείο άξαγε κηιάηε καδί ηνπο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο; Γψζηε εζείο έλα παξάδεηγκα. 

Αξρίζηε λα πεξηγξάθεηε ζηα παηδηά ζαο γηα ηηο δηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο. Πρ. Πσο πεξάζαηε 

ηελ κέξα ζαο φζν απηά ήηαλ ζην ζρνιείν, πνην πξφβιεκα αληηκεησπίζαηε θαη πσο ην 

ιχζαηε, πνηνπο ζπλαληήζαηε θιπ. ηε ζπλέρεηα δεηήζηε ηνπο λα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο . 
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ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ 

 

ΣΗ ΕΖΣΑΔΗ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ ΣΟΤ 

 

Με θνβάζηε λα είζηε ζηαζεξνί καδί κνπ. Απηφ ζα κε θάλεη λα ληψζσ πεξηζζφηεξε 

ζηγνπξηά. 

Με κε παξαρατδεχεηε. Ξέξσ πνιχ θαιά, πσο δελ πξέπεη λα κνπ δίλεηε νηηδήπνηε 

δεηψ. αο δνθηκάδσ γηα λα δσ. 

Με κε θάλεηε λα ληψζσ κηθξφηεξν απ’ φηη είκαη. Απηφ κε ζπξψρλεη λα παξηζηάλσ 

θακηά θνξά ην ζπνπδαίν παηδί. 

Με κνπ θάλεηε παξαηεξήζεηο κπξνζηά ζηνλ θφζκν αλ κπνξείηε. Θα πξνζέμσ 

πεξηζζφηεξν απηφ πνπ ζα κνπ πείηε, αλ κνπ κηιήζεηε ήξεκα κηα ζηηγκή πνπ ζα είκαζηε νη 

δπν καο. 

Με κνπ δεκηνπξγείηε ην ζπλαίζζεκα πσο ηα ιάζε κνπ είλαη ακαξηήκαηα. 

Μπεξδεχνληαη έηζη κέζα κνπ φιεο νη αμίεο πνπ έρσ κάζεη λα αλαγλσξίδσ. 

Με κε πξνζηαηεχεηε απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ κνπ. Υξεηάδεηαη θακηά θνξά λα 

πάζσ γηα λα κάζσ. 

Με δίλεηε κεγάιε ζεκαζία ζηηο κηθξναδηαζεζίεο κνπ. Κακηά θνξά δεκηνπξγνχληαη ίζα 

- ίζα γηα λα θεξδίζσ ηελ πξνζνρή πνπ δεηνχζα. 

Με κνπ θάλεηε ζπλερψο παξαηεξήζεηο γηαηί ηφηε ζα ρξεηαζηεί λα πξνζηαηέςσ ηνλ 

εαπηφ κνπ θάλνληαο ηνλ θνπθφ. 

Με κνπ δίλεηε επηπφιαηεο ππνζρέζεηο. Νηψζσ πνιχ πεξηθξνλεκέλνο φηαλ δελ ηηο 

θξαηάηε. 

Μελ ππεξηηκάηε ηελ ηηκηφηεηά κνπ. πρλά νη απεηιέο ζαο κε ζπξψρλνπλ ζηελ ςεπηηά. 

Μελ πέθηεηε ζε αληηθάζεηο. Με κπεξδεχεηε έηζη αθάληαζηα θαη κε θάλεηε λα ράλσ 

ηελ πίζηε κνπ ζε ζαο. 

Με κε αγλνείηε φηαλ ζαο θάλσ εξσηήζεηο, γηαηί ζα αλαθαιχςεηε πσο ζα αξρίζσ λα 

παίξλσ ηηο πιεξνθνξίεο κνπ απφ άιιεο πεγέο. 

Μελ πξνζπαζείηε λα κε θάλεηε λα πηζηέςσ πσο είζηε ηέιεηνη ή αιάλζαζηνη. Δίλαη κηα 

δπζάξεζηε έθπιεμε γηα κέλα, φηαλ αλαθαιχπησ πσο δελ είζηε νχηε ην έλα νχηε ην άιιν. 
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Με δηαλνεζείηε πνηέ πσο ζα πέζεη ε ππφιεςε ζαο αλ κνπ δεηήζεηε ζπγγλψκε. Μηα 

ηίκηα αλαγλψξηζε ελφο ιάζνπο ζαο, κνπ δεκηνπξγεί πνιχ ζεξκά ζπλαηζζήκαηα απέλαληί 

ζαο. 

Μελ μερλάηε πσο κνπ αξέζεη λα πεηξακαηίδνκαη. Υσξίο απηφ δε κπνξψ λα δήζσ. αο 

παξαθαιψ παξαδερηείηε ην. 

Μελ μερλάηε πφζν γξήγνξα κεγαιψλσ. Θα πξέπεη λα ζαο είλαη δχζθνιν λα 

θξαηήζεηε ην ίδην βήκα κε κέλα, αιιά πξνζπαζήζηε ζαο παξαθαιψ. 

Μελ μερλάηε , πσο δε ζα κπνξέζσ λα αλαπηπρζψ ρσξίο πνιχ θαηαλφεζε θαη αγάπε. 

Απηφ φκσο δε ρξεηάδεηαη λα ην πσ, έηζη δελ είλαη; Γηαηί, γη απηφ έπιαζε ν ζεφο ηνπο γνλείο. 

 

 

 


