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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 χέδια Δράσης που 

υλοποίησαν σχολικές μονάδες της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι οποίες 

συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ.  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 Κ. Λάμνια, Κ. Δημόπουλο και Γ. Πασιά και ολοκληρώθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2012. την επιλογή και επεξεργασία των κειμένων συμμετείχε η 

εκπαιδευτικός οφού Ευστρατία, ΠΕ60.  
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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, Ρουσάκης 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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Εισαγωγή 

 

Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν του πιλοτικού-ερευνητικού έργου 

«Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη 

διάρκεια της διετίας 2010-2012 σε νηπιαγωγεία της χώρας μας.  

Η έκδοσή του έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει τις φιλότιμες 

προσπάθειες των προσχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και αφετέρου να αποτελέσει μια βάση παραδειγμάτων 

αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης 

στο νηπιαγωγείο. τον τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένα 

παραδείγματα εφαρμογών της αυτοαξιολόγησης, όπως αναπτύχθηκαν 

από τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο της υλοποίησης χεδίων 

Δράσης των σχολείων.  

Ειδικότερα, το υλικό του τόμου έχει ως σκοπό να συμβάλει: α) στη 

μεθοδολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της 

αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και β) στη δημιουργία μιας τράπεζας 

ιδεών σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούν οι διαφορετικές φάσεις 

της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου στις μονάδες της προσχολικής αγωγής.   

Σο υλικό αναφέρεται στην υλοποίηση «χεδίων Δράσης» και 

περιλαμβάνει επιλεγμένα παραδείγματα σχεδίων δράσης που 

εκπόνησαν και εφήρμοσαν τα σχολεία. 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ   

ΧΕΔΙΩΝ 

ΔΡΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

1.  1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Χίου : «Αξιοποίηση του 

αύλειου  χώρου του νηπιαγωγείου» 
   

 

 

 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί, με τίτλο «Αξιοποίθςθ του αφλειου χϊρου του 

νθπιαγωγείου», ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο Αγίου Μθνά 

ςτθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2011-12.  

Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ ιταν θ αναβάκμιςθ και ο εμπλουτιςμόσ του αφλειου 

χϊρου του ςχολείου, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

και τα παιδιά για εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Καταγράφονται θ αναγκαιότθτα 

υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ, τα κριτιρια 

επιτυχίασ τθσ δράςθσ, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του, οι προβλεπόμενοι πόροι και 

τα μζςα υλοποίθςισ του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, οι διαδικαςίεσ 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ κακϊσ επίςθσ και θ ζκκεςθ αποτελεςμάτων του 

ςχεδίου δράςθσ.  
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1ο Νθπιαγωγείο Αγίου Μθνά 

Σίτλοσ χεδίου δράςθσ: Αξιοποίθςθ του αφλειου χϊρου του νθπιαγωγείου 

Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ    

1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ  

Θ ςυςτθματικι διερεφνθςθ κατζλθξε ότι υπάρχει ανεπάρκεια ςχολικϊν χϊρων λόγω τθσ 

παλαιότθτασ του ςχολείου και του μικροφ αρικμοφ αικουςϊν, ενϊ ο αρικμόσ των παιδιϊν 

είναι μεγάλοσ ςε ςφγκριςθ με τισ υπάρχουςεσ αίκουςεσ. Αντικζτωσ, ο αφλειοσ χϊροσ είναι 

πολφ μεγάλοσ ςε ζκταςθ, αλλά δυςτυχϊσ ανεκμετάλλευτοσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ, θ εκμετάλλευςθ τθσ αυλισ του ςχολείου για τθν επζκταςθ 

δομθμζνων μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων αποτελεί για εμάσ μια ςθμαντικι 

προτεραιότθτα. Επίςθσ, τα αποτελζςματα των ςυνεντεφξεων με τα παιδιά του ςχολείου, 

επιβεβαίωςαν τθν άτυπθ παρατιρθςι μασ ότι τα παιδιά είναι πιο χαροφμενα όταν 

παίηουν ςτθν αυλι. Επομζνωσ, ο αφλειοσ χϊροσ κα πρζπει να διαμορφωκεί με τζτοιο 

τρόπο που να ενκαρρφνει και να αναπτφςςει τθ μάκθςθ, να καλλιεργεί τισ ςχζςεισ 

μακθτϊν και να είναι ευχάριςτοσ, φιλικόσ και ακίνδυνοσ για τα παιδιά. Θ αυλι του 

νθπιαγωγείου κζλουμε να χρθςιμοποιείται από εκπαιδευτικοφσ και παιδιά για 

ακαδθμαϊκζσ δραςτθριότθτεσ και όχι μόνο για ψυχοκίνθςθ και παιχνίδι. 

2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ 

Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ ςυνδζεται με παράγοντεσ, όπωσ θ 

αξιοποίθςθ των πόρων του ςχολείου, θ υλικοτεχνικι του υποδομι, θ επάρκεια και 

καταλλθλότθτα του εξοπλιςμοφ και των διακζςιμων μζςων, θ διαμόρφωςθ και θ 

εφαρμογι του αναλυτικοφ προγράμματοσ, θ ενίςχυςθ των ςχζςεων ςχολείου-φορζων, θ 

ανάπτυξθ ικανοτιτων των μακθτϊν, θ υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ-παιδαγωγικισ 

κατάρτιςθσ και εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν. 

3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου 

Το ςχολείο ζχει τθν τεχνογνωςία πάνω ςε πρακτικζσ και δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται 

με τθν ανάπτυξθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ. Κάκε χρόνο εκπονοφνται 

περιβαλλοντικά προγράμματα και πολλζσ από τισ δράςεισ πραγματοποιοφνται εκτόσ 

ςχολικισ τάξθσ (περιβαλλοντικά μονοπάτια, ζρευνα πεδίου, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 

δεντροφφτευςθ, δθμιουργία και φροντίδα λαχανόκθπου και ανκόκθπου, κ.λπ). 

 

Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 
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1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ 

Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ αναβάκμιςθ και ο εμπλουτιςμόσ του αφλειου χϊρου 

του ςχολείου, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα παιδιά 

για εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

 Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αιςκθτικισ του αφλειου χϊρου. 

 Σχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων ςτον αφλειο χϊρο του ςχολείου. 

 Ενίςχυςθ του εξοπλιςμοφ και τθσ οργάνωςθσ του αφλειου χϊρου. 

 Οργάνωςθ του αφλειου χϊρου ςε γωνιζσ ενδιαφερόντων, όπωσ, κουκλόςπιτο, 
γωνιά μακθματικϊν, γωνιά εικαςτικϊν με φυςικά υλικά, φυςικϊν επιςτθμϊν, και 
άλλα. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ φορζων για τθν αξιοποίθςθ του αφλειου χϊρου. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων για τθν παιδαγωγικι αξία των δράςεων που 
πραγματοποιοφνται ςτον αφλειο χϊρο. 
Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ 

 Διαμόρφωςθ  προτάςεων-ςχεδίων για τθν αναμόρφωςθ  του αφλειου χϊρου.   

 Διαμόρφωςθ γωνιϊν ενδιαφερόντων ανά γνωςτικι περιοχι. 

 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ. 

 Ρροςαρμογι και πραγματοποίθςθ δραςτθριοτιτων ςτον αφλειο χϊρο που να 
ανταποκρίνονται ςτουσ ςτόχουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ. 

 Βακμόσ ικανοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων από τα αποτελζςματα 
τθσ δράςθσ. 

 Ανταπόκριςθ των φορζων για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ. 
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

 

1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ 

 Συςτθματικι παρατιρθςθ νθπίων ςτον αφλειο χϊρο του νθπιαγωγείου. 

 Ρραγματοποίθςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ςε ςχζςθ με τθν οργάνωςθ του 
αφλειου χϊρου και τισ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ που μποροφν να προςφερκοφν ςε 
αυτι.  

 Ενθμζρωςθ γονζων για το ςχζδιο δράςθσ που πραγματοποιεί θ ςχολικι μονάδα και 
για το ρόλο του αφλειου χϊρου ςτισ εκπαιδευτικζσ-παιδαγωγικζσ διαδικαςίεσ. 

 Ενθμζρωςθ των φορζων και λοιπϊν ςυντελεςτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ για το 
ςχζδιο δράςθσ. 

 Συγκζντρωςθ υλικοφ από το διαδίκτυο ςχετικά με τθν οργάνωςθ αφλειου χϊρου και 
δραςτθριοτιτων που πραγματοποιοφνται ςε αυτόν. 

 Καταγραφι απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και μζςων που απαιτοφνται για τθ διεξαγωγι 
του ςχεδίου δράςθσ. 

 Ρροςδιοριςμόσ των φορζων που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων 
(ςχολικι επιτροπι, ΟΣΚ, διμοσ). 

 Εμπλοκι των γονζων ςτο ςχζδιο δράςθσ.  

 Ρικανι ςυμμετοχι ιδιωτϊν για τθ διεξαγωγι τθσ δράςθσ. 
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Οι παρεμβάςεισ μπορεί να αφοροφν: 

 Διαμόρφωςθ του αφλειου χϊρου ςε γωνιζσ ενδιαφερόντων, όπωσ, κουκλόςπιτο, 
γωνιά μακθματικϊν, γωνιά εικαςτικϊν με φυςικά υλικά, φυςικϊν επιςτθμϊν, 
φυςικισ και κινθτικισ αγωγισ,  κουκλοκζατρο και άλλα. 

 Ρρομικεια απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τισ παραπάνω γωνιζσ. 

 Δθμιουργία χϊρου ςυγκζντρωςθσ με κακίςματα, τραπζηια και ςτζγαςτρο από 
φυςικά υλικά. 

 Δθμιουργία γωνιάσ μελζτθσ περιβάλλοντοσ (λαχανόκθπο, ανκόκθπο, μικρι 
φάρμα). 

 Βελτίωςθ τθσ αυλισ με δεντροφφτευςθ και κατάλλθλθ διαμόρφωςθ του 
εδάφουσ. 

 Δθμιουργία παιδικισ χαράσ.  
 

2. Οργανωτικζσ δομζσ  

Τθν εποπτεία τθσ παρακολοφκθςθσ των δράςεων ζχει ο  ςφλλογοσ διδαςκόντων. Θ 

ςυνεργαςία κα αναπτυχκεί με το ςφλλογο γονζων, τθν ςχολικι επιτροπι, τον διμο και 

πικανι ςυνεργαςία μπορεί να υπάρξει με ιδιϊτεσ. Επίςθσ, γίνεται κατανομι 

αρμοδιοτιτων ςε κάκε εκπαιδευτικό για τθ διεξαγωγι των επιμζρουσ δράςεων. Τον 

ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν του ςχεδίου δράςθσ αναλαμβάνει θ προϊςταμζνθ του 

ςχολείου. 

3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ 

Οι παρεμβάςεισ για τθ διαμόρφωςθ του αφλειου χϊρου κα γίνονται ςε ϊρεσ που δεν 

λειτουργεί το ςχολείο, ϊςτε να προκλθκεί θ μικρότερθ δυνατι αναςτάτωςθ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αφοφ γίνει θ διαμόρφωςθ του χϊρου, το ωρολόγιο πρόγραμμα 

κα προςαρμοςτεί αναλόγωσ.  

 

Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ 

1. Ανκρϊπινο δυναμικό 

 Εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ 

 Σφλλογοσ γονζων 

 Σχολικι επιτροπι 

 Εκπρόςωποι του Διμου 

 Εκελοντϊν ιδιωτϊν 

 Ειδικοί επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ 

 Σχολικι ςφμβουλοσ 
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2. Χρόνοσ  

Κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ κα υλοποιθκεί θ ενθμζρωςθ των γονζων και τοπικϊν 

φορζων όςον αφορά το ςχζδιο δράςθσ του ςχολείου, θ ςυγκζντρωςθ υλικοφ από το 

διαδίκτυο ςχετικά με τθν οργάνωςθ αφλειων χϊρων και δραςτθριοτιτων που 

πραγματοποιοφνται ςε αυτοφσ, θ ενδοςχολικι επιμόρφωςθ για τθ διαμόρφωςθ του 

αφλειου χϊρου και τισ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ που μποροφν να προςφερκοφν ςε 

αυτι. Ραράλλθλα κα πραγματοποιθκεί θ κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

διερεφνθςθσ ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ με ςτόχο τθ χρθματοδότθςθ ςυγκεκριμζνων 

παρεμβάςεων ςτον αφλειο χϊρο του ςχολείου, θ επικοινωνία με ιδιϊτεσ για τθν  

οικονομικι υποςτιριξθ τθσ δράςθσ του ςχολείου. Κατά τθ διάρκεια τθσ επόμενθσ 

ςχολικισ χρονιάσ και ανάλογα με τουσ οικονομικοφσ πόρουσ και τθ βοικεια που κα 

εξαςφαλίςει θ ςχολικι μονάδα για τθν πραγματοποίθςθ του ςχεδίου, κα υλοποιθκοφν οι 

υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ.  

3. Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο  προβλεπόμενοσ εξοπλιςμόσ κα είναι αντίςτοιχοσ με τον διαμορφοφμενο χϊρο. 

4. Οικονομικοί πόροι 

Το κόςτοσ των απλϊν παρεμβάςεων που αφορά τθν λειτουργικι και αιςκθτικι 

αναβάκμιςθ του αφλειου χϊρου μπορεί να καλυφκεί από τθν ςχολικι επιτροπι και τον 

ςφλλογο γονζων. Το κόςτοσ των εκτεταμζνων παρεμβάςεων που αφορά τισ 

προβλεπόμενεσ καταςκευζσ και τθν προμικεια εξοπλιςμοφ μπορεί να καλυφκεί από το 

ΟΕΚ, τθν τοπικι και περιφερειακι αυτοδιοίκθςθ ι από εκελοντζσ ιδιϊτεσ.  

5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

 Θμερολόγιο εβδομαδιαίασ καταγραφισ δραςτθριοτιτων 

 Ρροτάςεισ διαμόρφωςθσ χϊρου από επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ  

 Φόρμεσ καταγραφισ υλικϊν και εξοπλιςμοφ 

 Φφλλο ςυςτθματικι παρατιρθςθσ νθπίων 
6. Πθγζσ  

 Κάτοψθ αφλειου χϊρου 

 Βιβλίο υλικοφ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

 Ελλθνικι και ξζνθ βιβλιογραφία  

 Ρλθροφορίεσ από το διαδίκτυο για τον αφλειο χϊρο 
 

Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 
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Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ  3ο 

Τρίμθνο 

2010-

2011 

Μαρ-

Μαι  

1ο 

Τρίμθνο 

2011-

2012 

Σεπ-

Νοεμ 

2ο 

Τρίμθνο 

2011-

2012 

Δεκ-Φεβ  

3ο 

Τρίμθνο 

2011-

2012 

Μαρ-

Μαι 

 

Ρραγματοποίθςθ 

ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ  

    

Συςτθματικι παρατιρθςθ 

νθπίων 

    

Ενθμζρωςθ γονζων, φορζων 

και λοιπϊν ςυντελεςτϊν 

    

Συγκζντρωςθ υλικοφ από το 

διαδίκτυο  

    

Επικοινωνία-ςυνεργαςία με 

υποςτθρικτικοφσ φορείσ 

    

Σχεδιαςμόσ των 

παρεμβάςεων 

    

Ρρομικεια απαιτοφμενου 
εξοπλιςμοφ  
 

    

Διαμόρφωςθ του αφλειου 
χϊρου 

    

Ραρακολοφκθςθ-

ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ 

    

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ     

 

 

Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ  
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1. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ 

 

Θ πρόοδοσ τθσ δράςθσ παρακολουκείται από το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν που 

ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. Τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων 

ςφμφωνα με τον αρχικό ςχεδιαςμό και το χρονοδιάγραμμα παρακολουκεί ο ςυντονιςτισ 

του ςχεδίου δράςθσ, ο οποίοσ επιςθμαίνει τισ παρεκκλίςεισ και τα προβλιματα που 

παρουςιάηονται κατά τθν πορεία τθσ υλοποίθςθσ ςτο ςφλλογο διδαςκόντων. Εάν 

χρειαςτεί κα προβοφμε ςε διορκωτικζσ κινιςεισ, εγκαταλείπονται οριςμζνεσ δράςεισ ι 

αντικζτωσ εμπλουτίηονται. Πλεσ οι ενζργειεσ ελζγχονται από το θμερολόγιο καταγραφισ 

εβδομαδιαίων δραςτθριοτιτων, τα πρακτικά του ςυλλόγου διδαςκόντων και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ. 

 

Α. Συςτθματικι παρατιρθςθ νθπίων ςτον αφλειο χϊρο.  

Οι παρατθριςεισ καταγράφονται ςε ειδικό ζντυπο «Φφλλο ςυςτθματικισ παρατιρθςθσ 

νθπίου». 

Β. Ρραγματοποίθςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ  

Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων ςτο 

θμερολόγιο του ςχολείου. 

Γ. Ενθμζρωςθ γονζων, φορζων και λοιπϊν ςυντελεςτϊν 

Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων ςτο 

θμερολόγιο του ςχολείου. 

Δ. Συγκζντρωςθ υλικοφ από το διαδίκτυο.  

Το υλικό κα αποκθκευτεί ψθφιακά. 

Ε. Επικοινωνία-ςυνεργαςία με υποςτθρικτικοφσ φορείσ 

Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςυναντιςεων ςτο 

θμερολόγιο του ςχολείου. 

ΣΤ. Σχεδιαςμόσ των παρεμβάςεων 

Καταγράφονται τυχόν δυςκολίεσ και τρόποι αντιμετϊπιςθσ τουσ και παρακολουκείται θ 

τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

Η. Ρρομικεια απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ  

Διαπιςτϊνεται από το βιβλίο υλικοφ του ςχολείου 

Θ . Διαμόρφωςθ του αφλειου χϊρου 
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Ραρακολουκείται θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και εξετάηονται πικανζσ 

τροποποιιςεισ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 

2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ  

 

Στόχοσ 1: Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αιςκθτικισ του αφλειου χϊρου. 

Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ βελτίωςθ και εμπλουτιςμό του με γωνιζσ 

ενδιαφερόντων που κα ζχουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό. 

 

Στόχοσ 2: Ενίςχυςθ του εξοπλιςμοφ και τθσ οργάνωςθσ του αφλειου χϊρου. 

Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθν επίτευξθ τθσ προμικειασ του 

απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 

 

Στόχοσ 3: Οργάνωςθ του αφλειου χϊρου ςε γωνιζσ ενδιαφερόντων, όπωσ, κουκλόςπιτο, 

γωνιά μακθματικϊν, γωνιά εικαςτικϊν με φυςικά υλικά, φυςικϊν επιςτθμϊν, και άλλα. 

Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθν δθμιουργία των γωνιϊν, κακϊσ και τθν 

παιδαγωγικι τουσ αξιοποίθςθ από τα παιδιά του νθπιαγωγείου.  

 

Στόχοσ 4: Ευαιςκθτοποίθςθ φορζων για τθν αξιοποίθςθ του αφλειου χϊρου. 

Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθν καταγραφι τθσ επικοινωνίασ με τουσ 

φορείσ και τθ διαπίςτωςθ του βακμοφ ανταπόκριςθσ ανάπτυξθσ και ςυνεργαςίασ. 

Στόχοσ 5: Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων για τθν παιδαγωγικι αξία των δράςεων που      

πραγματοποιοφνται ςτον αφλειο χϊρο. Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από το  

διάλογο και ανταλλαγι των απόψεων ςε ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ.  

 

Στόχοσ 6. Εφαρμογι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτον αφλειο χϊρο. 

Θ εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από το ζντυπο εβδομαδιαίου ςχεδιαςμοφ 

δραςτθριοτιτων με τισ καταγεγραμμζνεσ δραςτθριότθτεσ.  

Θ. Ζκκεςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ  
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Ραρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων 

εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ 

του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ 

δείκτεσ, βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του 

ςχεδίου δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ. 
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2. 1ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας: 

«Ενίσχυση καλών πρακτικών επικοινωνίας και 

συνεργασίας εκπαιδευτικών - μαθητών» 
   

 

 

  

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με τίτλο «Ενίςχυςθ καλϊν πρακτικϊν επικοινωνίασ 

και ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν- μακθτϊν» ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε από το 1ο 

Νθπιαγωγείο Δεμενίκων ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.  

Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ ιταν θ ενίςχυςθ καλϊν πρακτικϊν επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ  εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, θ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ, 

αλλθλεγγφθσ και μάκθςθσ που κα ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ και ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ παιδαγωγικισ πράξθσ.  

Καταγράφονται ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ, τα κριτιρια επιτυχίασ τθσ 

δράςθσ, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του, οι προβλεπόμενοι πόροι και τα μζςα 

υλοποίθςισ του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, οι διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ 

και αξιολόγθςθσ κακϊσ επίςθσ και θ ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ.  
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1ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αταϊας  

ΣΛΣΛΟ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: Ενίςχυςθ καλϊν πρακτικϊν επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν μακθτϊν 

 

κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ 
Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ ιταν θ ενίςχυςθ καλϊν πρακτικϊν επικοινωνίασ και     

ςυνεργαςίασ  εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, θ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ, 

αλλθλεγγφθσ και μάκθςθσ που κα ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ και ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ παιδαγωγικισ πράξθσ. 

2. Ειδικοί ςτόχοι  του ςχεδίου δράςθσ 
α.  Επιμόρφωςθ – Ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου για  τθν 

καλλιζργεια     ςχζςεων καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ και 

μεταξφ των μακθτϊν. 

β. Συνδιαμόρφωςθ  πλαιςίου ενδοςχολικισ ςυμπεριφοράσ εκπαιδευτικϊν – 

μακθτϊν. Ευαιςκθτοποίθςθ- καλλιζργεια ςυνεργατικϊν πρακτικϊν. 

γ. Συμμετοχι εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Δραςτθριότθτεσ για τθν ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο Δθμοτικό Σχολείο. 

δ . Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν και γονζων ςτα πλαίςια του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, ςυνδυαςτικά με άλλθ δράςθ μασ που αφορά ςτθν  

ενίςχυςθ των ςχζςεων Σχολείου – Γονζων. Ενδεικτικά αναφζρουμε: πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και δραςτθριότθτεσ του Σχολείου. 

 

Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ 

1.Εφαρμογι κατάλλθλων και αποτελεςματικϊν πρακτικϊν από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ για τθ δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ 

ςτθ ςχολικι ηωι. 

2. Ενιςχφεται θ ςτάςθ των μακθτϊν προσ τουσ κανόνεσ τθσ ςχολικισ ηωισ. 
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3. Αυξάνεται θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ ςε εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ. 

4. Αναπτφςςονται τρόποι επικοινωνίασ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν και γονζων που 

ενιςχφουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και διαμορφϊνουν ζνα ανοιχτό 

περιβάλλον με μεγαλφτερθ αυτονομία, αυτενζργεια, καινοτόμο δράςθ. 

 

ΧΡΟΝΟΔΛΑΓΡΑΜΜΑ   ΔΛΑΔΛΚΑΛΩΝ   ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΑΝΑΦΟΡΑ  Ε  ΑΤΣΕ-  

ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΕΛ   ΜΕΣΑ ΣΘΝ     ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ    ΣΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 Ρραγματοποιικθκε  επιμόρφωςθ-  ενθμζρωςθ  των εκπαιδευτικϊν   του  
ςχολείου  για  τθν  καλλιζργεια  ςχζςεων  καλισ  επικοινωνίασ  και  
ςυνεργαςίασ  μεταξφ τουσ  και  μεταξφ  των  μακθτϊν. 

 Συνδιαμόρφωςθ   πλαιςίου  ενδοςχολικισ  ςυμπεριφοράσ  εκπαιδευτικϊν- 
μακθτϊν. Ευαιςκθτοποίθςθ- καλλιζργεια  ςυνεργατικϊν πρακτικϊν.  

1. Ραιχνίδια  γνωριμίασ εκπαιδευτικϊν- μακθτϊν. Απόδοςθ  του  ονόματόσ τουσ  
με  διάφορουσ τρόπουσ. 

2. Συηιτθςθ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν για τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ. Οι 
δραςτθριότθτεσ  αυτζσ πραγματοποιικθκαν τισ  πρϊτεσ  μζρεσ  τθσ  ςχολικισ  
χρονιάσ,  χρειάςτθκε  δε να  επανζλκουμε  πολλζσ  φορζσ  για να  ζχουμε  μια  
ιςότιμθ καταγραφι  κανόνων ι  να κάνουμε  τροποποιιςεισ για τθ  
λειτουργικότθτα  τθσ  τάξθσ. 

3. Ραιχνίδια   γνωριμίασ εκπαιδευτικϊν- μακθτϊν. Ραρουςίαςι   τουσ  μζςα   
από το   αγαπθμζνο     τουσ  παιχνίδι. Φωτογραφίηομαι  με αυτό και το 
ηωγραφίηω. 

4. Δραςτθριότθτεσ  ςυναιςκθματικισ  αγωγισ.  

 Γνωρίηουμε  τα ςυναιςκιματά  μασ. Ραιχνίδια  για να μου  περάςει  ο κυμόσ:  
( τον ηωγραφίηω, παίρνω βακιζσ ανάςεσ και το ςυηθτϊ…)  

 Φωτογραφίηομαι  όταν είμαι : κυμωμζνοσ. Χαροφμενοσ, με  τον αςτείο εαυτό 
μου. Δθμιουργία πίνακα με τισ φωτογραφίεσ. 

 Ηωγραφίηω  τουσ  φόβουσ μου και τουσ  πετϊ ςτον καλό 

 Κινζηικοσ δράκοσ. Τα παιδιά  καταςκεφαςαν αυτόν με τθ βοικεια  των  
εκπαιδευτικϊν  από υλικά  ανακφκλωςθσ.  

5. Δθμιουργία  ομάδων, ( μικρϊν  ςτθν αρχι). 

6. Καταγραφι  κανόνων  για  εκπαιδευτικοφσ – μακθτζσ που  αφοροφν ςτθν  
οργάνωςθ  ομαδικϊν παιχνιδιϊν  και το  μοίραςμα  ρόλων ςε  περίπτωςθ  
δραματοποίθςθσ  παραμυκιοφ, μφκου…( ψθφοφορία για αποφυγι  
εκριξεων). 

7. Δθμιουργία   ομάδων. 

8. Ρεριςςότερο παιχνίδι, ατομικό και  ομαδικό μασ μασ  χάριςε θ εναςχόλθςι 
μασ  με το πολιτιςτικό πρόγραμμα: << το παιχνίδι από το χκεσ ςτο ςιμερα>> 

9. Ζγιναν κοινζσ  δραςτθριότθτεσ με εκπαιδευτικοφσ-μακθτζσ και των δφο  
τμθμάτων όπωσ: καταςκευι με πθλό παιχνιδιϊν τθσ  Αρχαίασ Ελλάδασ  και  
δφο   

10. κεατρικά, (ςτθ γιορτι  των Χριςτουγζννων: τα παιχνίδια  ηωντανεφουν και ςτο 
τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ:  αναβίωςθ αρχαιοελλθνικϊν παιχνιδιϊν, 
παραδοςιακϊν  και  ςφγχρονων). 
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 Ρραγματοποιικθκαν  ςυνδυαςτικά με το παραπάνω πολιτιςτικό πρόγραμμα, 
δραςτθριότθτεσ που αφοροφςαν  ςτθν ομαλι  μετάβαςθ των  νθπίων από 
Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό ςχολείο. 

1. Ανταλλαγι  ηωγραφιϊν  με παιδιά τθσ Β’ τάξθσ του Δθμοτικοφ    
ςχολείου  Δεμενίκων. Ακολοφκθςε απλι επίςκεψθ  γνωριμίασ. 

2. Ρρόςκλθςθ  από τα νιπια για  τθ γιορτι τθσ  Αποκριάσ. Συμμετοχι  
των παιδιϊν του Δθμοτικοφ  ςε αναβίωςθ  εκιμικϊν – 
παραδοςιακϊν παιχνιδιϊν: γαϊτανάκι, το πιπζρι…   που ζγινε ςτο 
νθπιαγωγείο. 

3. Ραιχνίδια  ςτθν αυλι του  Δθμοτικοφ Σχολείου με τουσ μακθτζσ τθσ 
Α’ τάξθσ, του νθπιαγωγείου και των εκπαιδευτικϊν των δφο 
μονάδων. 

 Συνεργαςία  εκπαιδευτικϊν- μακθτϊν και γονζων ςτα πλαίςια  του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Συμμετείχαν ςε πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, για 
παράδειγμα : ζνασ γονζασ  ιταν υπεφκυνοσ για τθν θχθτικι κάλυψθ των 
εκδθλϊςεων αφοφ είχε τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, μια  γιαγιά  παρουςίαςε  
παιχνίδια… 

         

Αξιολόγθςθ του χεδίου Δράςθσ 

Στόχοσ  1: Επιμόρφωςθ –ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου για τθν 

καλλιζργεια ςχζςεων καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ και μεταξφ 

των μακθτϊν. 

Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια Επιτυχίασ  

Διαπιςτϊκθκε  ότι  θ  επιμόρφωςθ- ενθμζρωςθ  των εκπαιδευτικϊν 

ανατροφοδοτεί τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Δείχνει  άλλουσ   δρόμουσ και   

τρόπουσ  αξιοποίθςθσ  των γνϊςεων   που  ζχει κάκε ζνασ.  

Στόχοσ  2: Συνδιαμόρφωςθ πλαιςίου ενδοςχολικισ ςυμπεριφοράσ εκπαιδευτικϊν 

– μακθτϊν. Ευαιςκθτοποίθςθ – καλλιζργεια ςυνεργατικϊν πρακτικϊν. 

Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια Επιτυχίασ 

Από  τθν καταγραφι  των απαντιςεων των παιδιϊν ςε ερωτιματα  ςχετικά  με τθν 

τιρθςθ κανόνων , διαπιςτϊκθκε  θ αποδοχι  ςε μεγάλο βακμό . Ζγινε  αναφορά 

από τα ίδια τα παιδιά ςε περιπτϊςεισ, που  οι  κανόνεσ μασ βοικθςαν να 

πραγματοποιθκεί  κάποιο παιχνίδι  ι να δοκεί ζνασ ρόλοσ. 

Στόχοσ  3. Συμμετοχι εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Δραςτθριότθτεσ για τθν ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο Δθμοτικό Σχολείο. 

Ρροςζγγιςθ ςτα Κριτιρια Επιτυχίασ 

Ραρατθρικθκε  ενκουςιαςμόσ  ςε κάκε  δραςτθριότθτα που αφοροφςε  το  

εκπαιδευτικό πρόγραμμα : << το παιχνίδι από Χκεσ  ςτο  ςιμερα>>. Κυρίωσ δε για 
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τισ  επιςκζψεισ μασ ςτο  Δθμοτικό Σχολείο και τισ  κοινζσ δραςτθριότθτεσ. Πλα  

γίνονταν  γριγορα  και  με τον καλφτερο τρόπο… , προςκλιςεισ, ηωγραφιζσ, ιδζεσ  

και  προτάςεισ.  

Στόχοσ  4: Συνεργαςία εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν και γονζων ςτα πλαίςια του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, ςυνδυαςτικά με άλλθ δράςθ μασ που αφορά ςτθν 

ενίςχυςθ των ςχζςεων ςχολείου – γονζων . Ενδεικτικά αναφζρουμε : πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και δραςτθριότθτεσ του ςχολείου. 

Ρροςζγγιςθ ςτα Κριτιρια Επιτυχίασ 

Θ  εναλλαγι  και  ποικιλομορφία των δραςτθριοτιτων κρατοφν αμείωτο το 

ενδιαφζρον των παιδιϊν και κάνουν πιο ουςιαςτικι  τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. Πταν ςε  όλθ  αυτι τθν προςπάκεια  ςυμμετζχουν και οι γονείσ τθν 

κάνουν ακόμα πιο πλοφςια  …    
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3. 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Χίου :  

«Βελτίωση Διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των παιδιών»    
 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με αντικείμενο τισ «Σχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν» 
ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε από το 2ο Νθπιαγωγείο Αγίου Μθνά ςτθν Ρεριφζρεια 
Βορείου Αιγαίου κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2011-12.  
 
Βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ ιταν θ βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων 
των παιδιϊν και θ μθ βίαιθ επίλυςθ των ςυγκροφςεων τουσ. Επίςθσ ο ςεβαςμόσ των 
άλλων παιδιϊν τθσ ομάδασ και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ.  
 
Καταγράφονται θ αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του 
ςχεδίου δράςθσ, τα κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του, 
οι προβλεπόμενοι πόροι και τα μζςα υλοποίθςισ του, το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ κακϊσ επίςθσ και οι διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ.  
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2ο Νηπιαγωγείο Αγίοσ Μηνά 

Σίτλοσ ςχεδίου δράςθσ :  

Βελτίωςθ Διαπροςωπικϊν ςχζςεων μεταξφ των παιδιϊν 

 

Α. Αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ  

 

Α1. Θ διαδικαςία αποτφπωςθσ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτθ ςχολικι μασ μονάδα, 

μασ ζκανε να ςκεφτοφμε πολφ ςε ςχζςθ με τισ μεταξφ των μακθτϊν ςχζςεισ και πϊσ 

αυτζσ κα μποροφςαν να βελτιωκοφν. Μασ απαςχόλθςε πολφ θ λεκτικι βία του τφπου 

«δε ςε ζχω φίλο» που χρθςιμοποιείται από αρκετά παιδιά κακϊσ επίςθσ και θ χριςθ 

αρνθτικϊν ςεξιςτικϊν διακρίςεων (αγόρια που όχι μόνο αρνοφνται να παίξουν με 

κορίτςια αλλά κλαίνε όταν κάκονται ςτο ίδιο τραπζηι μαηί τουσ). Επίςθσ, κεωροφμε ότι 

πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςε παιδιά απομονωμζνα που δυςκολεφονται να 

παίξουν. 

Α2.  Σφνδεςθ με άλλουσ τομείσ 

Αυτόσ ο τομζασ δεν είναι καινοφργιοσ για μασ, αφοφ μια από τισ προτεραιότθτεσ του 

ςχολείου μασ είναι θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και προαγωγι τθσ 

ςυναιςκθματικισ αςφάλειασ όλων των παιδιϊν. Μετά από τζςςερεισ ςυναντιςεισ με τθ 

ςυνάδελφο όμωσ αποφαςίςαμε να επζμβουμε βελτιωτικά ςε εκείνο το κομμάτι που ιδθ 

ζχουμε δουλζψει κι ζχουμε ξεκινιςει τισ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ και νιϊκουμε ότι 

είμαςτε επαρκείσ να υποςτθρίξουμε. 

 

Β κοπόσ- τόχοι του χεδίου Δράςθσ 

Β1. Ο ςκοπόσ είναι θ βελτίωςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων των παιδιϊν και θ μθ βίαιθ 

επίλυςθ των ςυγκροφςεων τουσ. Επίςθσ ο ςεβαςμόσ των άλλων παιδιϊν τθσ ομάδασ και 

θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. 

 

Β2. Ειδικότεροι Στόχοι 

 

 Επιμόρφωςθ – Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων των μακθτϊν 

 Επιμόρφωςθ – Ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου 

 Εφαρμογι εργαλείου «καρζκλεσ των ςυγκροφςεων» 
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 Καταγραφι και ανάλυςθ των διενζξεων των παιδιϊν 

 Σχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων για τθ ςφςφιξθ των κοινωνικϊν ςχζςεων των παιδιϊν 

 Διερεφνθςθ με θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ των πρακτικϊν που εφαρμόηουν οι γονείσ 
ςτισ ςυναιςκθματικζσ εκδθλϊςεισ των παιδιϊν τουσ κακϊσ και των τρόπων που 
διαχειρίηονται τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των παιδιϊν τουσ. 

 

Γ. ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΣΤΧΛΑ ΣΘ ΔΡΑΘ 

1. Συμμετοχι των γονζων ςε θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ 

2. Συμμετοχι των γονζων ςτθν επιμόρφωςθ. 

3. Συλλογι αξιοποιιςιμων πλθροφοριϊν για τα αίτια των διενζξεων από το εργαλείο 

καρζκλεσ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων 

4. (Συμμετοχι των παιδιϊν ςτο εργαλείο. Δε κα μετριςω τι λζνε αλλά αν το 

χρθςιμοποιοφν δθλαδι ότι πάνε παιδιά ςτισ καρζκλεσ, ποια) 

5. Αναπτφςςονται τρόποι επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων για κζματα που 

αφοροφν τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ  και ςυμπεριφορά των παιδιϊν (Κζλω να το 

βγάλω) 

6. Οι εκπαιδευτικοί ςχεδιάηουν και εφαρμόηουν κατάλλθλεσ πρακτικζσ για τθ βελτίωςθ 

των διαπροςωπικϊν ςχζςεων των παιδιϊν 

7. εξάλειψθ/μείωςθ φαινομζνων ςωματικισ και λεκτικισ βίασ κακϊσ και αρνθτικϊν 

διακρίςεων (Κζλω να το βγάλω) 

8. Ρροϊκθςθ ςφςφιξθσ κοινωνικϊν ςχζςεων μεταξφ όλων των παιδιϊν 

 

Δ. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

1. ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ 

Α. Συλλογι πλθροφοριϊν από τουσ γονείσ μζςω θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ. Στθν αρχι 

τθσ χρονιάσ ςυλλζγουμε πλθροφορίεσ από θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ που ζχει 

καταςκευαςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα των ειδικϊν ψυχικισ υγείασ που κα 

αναλάβει αργότερα τα ςεμινάρια με τουσ γονείσ των μακθτϊν. Οι πλθροφορίεσ από τισ 

ςυνεντεφξεισ κα αξιοποιθκοφν από τουσ ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ. 

Β. Επιμόρφωςθ Γονζων από ομάδα ειδικϊν ψυχικισ υγείασ οποφ ςε ςυνεργαςία με το 

Σφλλογο Διδαςκόντων και τουσ Γονείσ ενθμερϊνουν για τθ ςυχνότθτα και τισ 

διαδικαςίεσ τθσ επιμόρφωςθσ.  

Γ. Σχεδιαςμόσ Δραςτθριοτιτων για τθν προϊκθςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των 

παιδιϊν και του κετικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ από ιςτοςελίδεσ, αρκρογραφία και 

βιβλιογραφία.  
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Δ. Εφαρμογι Δραςτθριοτιτων για τθν προϊκθςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των 

παιδιϊν και του κετικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ.  

Ε. Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτθ μθ βίαιθ επίλυςθ των ςυγκροφςεϊν τουσ. Τα παιδιά 

εκπαιδεφονται ςε τεχνικζσ διαλόγου και ενεργθτικισ ακρόαςθσ μζςα από μια 

διαδικαςία που ονομάηεται ςτθ βιβλιογραφία «καρζκλεσ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων». 

ΣΤ. Ζντυπο Εβδομαδιαίου Σχεδιαςμοφ Δραςτθριοτιτων και Βιβλίο Σχολικισ Ηωισ.  

Η. Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν  

 

2. ΟΓΑΝΩΤΛΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

Τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ζχει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ςε ςυνεργαςία 

με τουσ γονείσ. Αξιοποιοφνται επίςθσ ειδικοί επιςτιμονεσ, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ). 

 

3. ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ ΣΕ ΕΡΛΡΕΔΟ ΣΧΟΛΕΛΟΥ 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κα χρειαςτεί να πραγματοποιθκεί επιμορφωτικό 

ςεμινάριο για τισ νθπιαγωγοφσ ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ 

 

Ε. Πόροι – Μζςα του χεδίου Δράςθσ 

1. Ανκρϊπινο Δυναμικό 

 Νθπιαγωγοί του 2ου Νθπιαγωγείου Αγ. Μθνά 

 Γονείσ των Μακθτϊν 

 Ειδικοί Ψυχικισ Υγείασ  

 Σχολικι Σφμβουλοσ 
 

2. Χρόνοσ 

Θ δράςθ πραγματοποιείται ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, ςφμφωνα με το 

αντικείμενο των διαφόρων ενεργειϊν. 

 

3. Υλικοτεχνικι Υποδομι  

Ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι, ςυςκευι αποκικευςθσ δεδομζνων 
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4. Οικονομικοί Ρόροι 

Αμοιβζσ ειδικϊν επιςτθμόνων 

Αμοιβζσ επιμορφωτϊν  

Αγορά Βιβλίων 

Αγορά υλικοφ ψυχοκίνθςθσ και κοινωνικοςυναιςκθματικισ αγωγισ για αςκιςεισ 

εμπιςτοςφνθσ και χαλάρωςθσ (ςτρϊματα, μπάλεσ, κορδζλεσ, κλπ) 

 

5. Εργαλεία Ραρακολοφκθςθσ  και Αξιολόγθςθσ  

Συνεντεφξεισ Γονζων 

Θμερολόγιο Σχολικισ Ηωισ 

Ζντυπα Εβδομαδιαίου Σχεδιαςμοφ Δραςτθριοτιτων 

Ψθφιακζσ καταγραφζσ τθσ χριςθσ του εργαλείου «καρζκλεσ επίλυςθσ των 

ςυγκροφςεων»  

 

6. Ρθγζσ 

Διαδίκτυο 

Καλζσ πρακτικζσ από προγράμματα που εξελίχκθκαν ςε άλλα ςχολεία, πανεπιςτιμια, 

ερευνθτικά προγράμματα, από ιςτοςελίδεσ, ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια, άρκρα. 

 

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ 

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ 1ο τρίμθνο 2ο τρίμθνο 3ο τρίμθνο 

Συνζντευξθ με γονείσ  Х   

Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν  Х   

Επιμόρφωςθ Γονζων x x x 

Εφαρμογι Δραςτθριοτιτων Х Х Х 

Ραρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ 

Δράςθσ 

Х Х Х 

Αξιολόγθςθ   Х 
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Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ του 

ςχεδίου δράςθσ  

Η1. Ραρακολοφκθςθ – Ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν 

Α. Συλλογι  πλθροφοριϊν από τουσ γονείσ μζςω θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ. Κατά το 

πρϊτο τρίμθνο του 2011-2012 ςυλλζγουμε πλθροφορίεσ από θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ 

που ζχει καταςκευαςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα των ειδικϊν ψυχικισ υγείασ που 

κα αναλάβει αργότερα τα ςεμινάρια με τουσ γονείσ των μακθτϊν. Οι πλθροφορίεσ από 

τισ ςυνεντεφξεισ κα αξιοποιθκοφν από τουσ ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ. 

Β. Επιμόρφωςθ Γονζων από ομάδα ειδικϊν ψυχικισ υγείασ. Οι ςυναντιςεισ 

καταγράφονται ςτο θμερολόγιο Σχολικισ Ηωισ.  

Γ. Σχεδιαςμόσ Δραςτθριοτιτων οι δραςτθριότθτεσ ςχεδιάηονται και καταγράφονται ςτο 

Ζντυπο Εβδομαδιαίου Σχεδιαςμοφ Δραςτθριοτιτων  

Δ. Εφαρμογι Δραςτθριοτιτων επίςθσ καταγράφεται ςτο Ζντυπο Εβδομαδιαίου 

Ρρογραμματιςμοφ Δραςτθριοτιτων, και κατά περίπτωςθ ςτο Θμερολόγιο Σχολικισ 

Ηωισ. 

Ε. Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτθ μθ βίαιθ επίλυςθ των ςυγκροφςεϊν τουσ. Οι εκπαιδευτικοί 

καταγράφουν με ψθφιακό τρόπο και αποκθκεφουν ςε εξωτερικζσ ςυςκευζσ 

αποκικευςθσ τθ διευκζτθςθ που κάνουν τα παιδιά ςτισ ςυγκροφςεισ τουσ μζςω των 

«καρεκλϊν επίλυςθσ των ςυγκροφςεων» 

ΣΤ. Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν καταγράφεται ςτο θμερολόγιο Σχολικισ Ηωισ. 

 

Η2. Αξιολόγθςθ Σχεδίου Δράςθσ 

Στόχοσ 1: Επιμόρφωςθ-ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςε ςχζςθ με τθν 

προαγωγι των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ, εκπαιδευτικοφσ 

γονείσ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ βελτίωςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων των παιδιϊν.  

Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ: καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ. 

Συμμετοχι εκπαιδευτικϊν ςτα ςεμινάρια. 

    

Στόχοσ 2: Επιμόρφωςθ – Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων των μακθτϊν από ειδικοφσ ψυχικισ 

υγείασ.  Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ: καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ, 

ςυμμετοχι γονζων ςτισ ςυναντιςεισ.  

 

Στόχοσ 3: Εφαρμογι εργαλείου «καρζκλεσ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων». Ρροςζγγιςθ 

ςτα κριτιρια επιτυχίασ: Να χρθςιμοποιοφν τα παιδιά τισ καρζκλεσ επίλυςθσ των 
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ςυγκροφςεων ωσ μζςο μθ βίαιθσ επίλυςθσ των διενζξεϊν τουσ. Καταγραφζσ με 

ψθφιακά μζςα.   

 

Στόχοσ 4: Σχεδιαςμόσ και εφαρμογι δραςτθριοτιτων για τθ ςφςφιξθ των κοινωνικϊν 

ςχζςεων και τθ βελτίωςθ τθσ ψυχικισ υγείασ των παιδιϊν. Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια 

επιτυχίασ: Οι καταγραφζσ των εβδομαδιαίων ςχεδιαςμϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ 

επίςθσ και οι καταγραφζσ των δραςτθριοτιτων που τελικά εφαρμόςτθκαν, μζςα από τα 

αντίςτοιχα ζγγραφα.  

 

Στόχοσ 5: Διερεφνθςθ με θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ των πρακτικϊν που εφαρμόηουν οι 

γονείσ ςτισ ςυναιςκθματικζσ εκδθλϊςεισ των παιδιϊν τουσ κακϊσ και των τρόπων που 

διαχειρίηονται τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των παιδιϊν τουσ. Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια 

επιτυχίασ: Θ ςυμμετοχι των γονζων ςτισ θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ.  

 

Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ 

Ραρατίκεται θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου δράςθσ ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ και ομάδων 

εργαςίασ, διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, 

παρεκκλίςεισ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε 

διάφορουσ δείκτεσ, βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν 

εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, 

προοπτικζσ.  
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4. 1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου :  

«χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου - γονέων»    
 

 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με τίτλο «Συμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι 
ηωι» διαμορφϊκθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ ςτθ Λζςβο.  
 
Βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ ιταν θ ενδυνάμωςθ των ςχζςεων ςχολείου και 
οικογζνειασ και ςτόχοσ θ ενεργόσ ςυμμετοχι των γονζων ςτισ δραςτθριότθτεσ του 
ςχολείου.  
 
Ρεριγράφονται θ αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του 
ςχεδίου δράςθσ, τα κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του, 
οι προβλεπόμενοι πόροι και τα μζςα υλοποίθςισ του, το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ, οι διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ κακϊσ επίςθσ και θ 
ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ.  
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1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέζβοσ  

Σίτλοσ χεδίου δράςθσ:  υμμετοχι  των  γονζων  ςτθ  ςχολικι  ηωι 

Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

 
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ  
Από τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι θ 
επικοινωνία και θ ςυνεργαςία μεταξφ ςχολείου και γονζων είναι πολφ 
ικανοποιθτικι χωρίσ ιδιαιτζρα προβλιματα. Θ ςυμμετοχι όμωσ των γονζων 
ςτισ δράςεισ του ςχολείου είναι περιοριςμζνθ και υπάρχει επικυμία από τθν 
πλειοψθφία των γονζων να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ ςχολικι ηωι και ςτισ 
δραςτθριότθτεσ του ςχολείου. 
         Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε θ διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου 

ςυνεργαςίασ που κα κατευκφνει και διευκολφνει  τθν εμπλοκι και τθν ενεργό 

ςυμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι. 

 

2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ 

 Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ ςυνδζεται με παράγοντεσ που 

αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και ςυντονιςμό ςχολικισ ηωισ, τθ βελτίωςθ των ςχζςεων 

μεταξφ ςχολείου και γονζων, τθ ποιότθτα διδαςκαλίασ, τθν ανάπτυξθ 

υποςτθρικτικϊν πρακτικϊν, εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων και 

τθν εφαρμογι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ του Νθπιαγωγείου.  

 

2. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου 
 Ζχει παρατθρθκεί ότι  κατά τθν διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ και ενϊ το 

Ρρόγραμμα αυτοαξιολόγθςθσ τθσ Σχολικισ μασ Μονάδασ βρίςκεται ςε εξζλιξθ, θ 

εμπλοκι και ενεργόσ ςυμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι και ςτισ δράςεισ του 

ςχολείου  είναι πάρα πολφ ικανοποιθτικι.  

o Ραρακολουκοφν πρόγραμμα 50 ωρϊν που παρζχεται ςτθ Σχολι Γονζων τθν 
οποία ίδρυςε και ζκεςε ςε λειτουργία θ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ 
του Υπουργείου Ραιδείασ 

o Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ οργανϊνουν ακλθτικό απόγευμα  με τθν 
εκελοντικι προςφορά γονζων γυμναςτϊν. 

o Συμμετζχουν ςτισ γιορτζσ – Χριςτουγζννων, Αποκριάσ, 25θσ Μαρτίου, 
Αποχαιρετιςτιρια – με καταςκευζσ ςτολϊν και προςφορά εδεςμάτων . 

o Συνόδευςαν τα παιδιά ςτθν επίςκεψι τουσ ςτο Μουςείο Απολικωμζνου Δάςουσ  
και ςτο Μουςείο τθσ Ελιάσ. 

o Ρροςζφεραν ειδικζσ γνϊςεισ που ςυνδζονταν με το επάγγελμά τουσ – 
επίςκεψθ γονζα πυροςβζςτθ με το όχθμα τθσ πυροςβεςτικισ . 

o Ρρομικευςαν το νθπιαγωγείο με υλικό  - που ιταν  άχρθςτο ςτο ςπίτι – 
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για καταςκευζσ. 
o Βοικθςαν ςτθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων και ςχεδίων εργαςίασ.   
o Συμμετζχουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςτθν διαδικαςία 

δανειςμοφ  και ανάγνωςθσ των βιβλίων τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ. 
 
 
 

Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

 

1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ 

 Ο βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ βελτίωςθ και θ ενδυνάμωςθ 
των ςχζςεων μεταξφ ςχολείου και γονζων με ςτόχο τθν ενεργό ςυμμετοχι 
των γονζων ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.  
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

 Τακτικι επικοινωνία μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ, ϊςτε να υπάρχει ςυνεχισ 
πλθροφόρθςθ ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ. 

 Οδθγίεσ εκ μζρουσ του ςχολείου για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι γονείσ 
μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτο ςπίτι. 

 Ρροςκλιςεισ και ςυμμετοχι των γονζων ςτθν ανάπτυξθ  του προγράμματοσ 
δραςτθριοτιτων του ςχολείου προςφζροντασ εκελοντικι βοικεια. 

 Επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το ςπίτι για τθν προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ των 
παιδιϊν εκτόσ ςχολικοφ πλαιςίου. 

 Συμμετοχι  των  γονζων ςε λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθ λειτουργία του 
ςχολείου ,όπου αυτό επιτρζπεται. 

 Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν επιςτθμόνων. 

 Αλλθλοςεβαςμόσ μεταξφ γονζων και εκπαιδευτικϊν. 
 

Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ 

 
1. Αποδοχι και εφαρμογι του πλαιςίου  ςυχνισ και αμφίπλευρθσ 

επικοινωνίασ από εκπ/κοφσ και γονείσ . 
2. Ενίςχυςθ ςτο ςπίτι των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που απζκτθςε 

πρόςφατα το παιδί ςτο νθπιαγωγείο, επζκταςθ αυτϊν ςε άλλουσ τομείσ 
και τρόποι εμπζδωςθσ.  

3. Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γονζων  με εκελοντικι εργαςία ςτισ δράςεισ 
του νθπιαγωγείου. 

4. Ενκάρρυνςθ και παρότρυνςθ των παιδιϊν να παρατθροφν  και να 
ςχολιάηουν τον κόςμο γφρω τουσ, διατυπϊνοντασ   ερωτιςεισ και 
κάνοντασ υποκζςεισ και προβλζψεισ για τισ καταςτάςεισ που ςυναντοφν. 

5. Επικζντρωςθ ςυηθτιςεων ςε κζματα παιδαγωγικά, ηθτιματα που 
ςχετίηονται με οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, οργάνωςθ εκδθλϊςεων και 
γιορτϊν και γενικά παροχι κάκε είδουσ βοικειασ για τθν ομαλι και 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
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6. Επιμόρφωςθ γονζων ςε κζματα : ψυχοπαιδαγωγικά, αντιμετϊπιςθσ 
ςυμπεριφοράσ παιδιϊν, υγείασ, αςφάλειασ, διατροφισ, ανάπτυξθσ, 
ςυνεργαςίασ ςχολείου – οικογζνειασ, μετάβαςθσ του παιδιοφ ςτο 
δθμοτικό – ςχολικι ετοιμότθτα, ενίςχυςθ τθσ αυτοαντίλθψθσ – 
αυτοεκτίμθςθσ. 

7. Διατιρθςθ κετικοφ κλίματοσ για μια επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ 
οικογζνειασ και νθπιαγωγείου.  

 
 

Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

 
1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ 
1.1. Σακτικι επικοινωνία μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ, ϊςτε να υπάρχει 

ςυνεχισ πλθροφόρθςθ ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ. 

 

Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυγκεντρϊςεων των γονζων από τθν Ρροϊςταμζνθ 
και το διδακτικό προςωπικό του νθπιαγωγείου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ, ςχετικά με τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του 
νθπιαγωγείου, τθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, τισ απαιτιςεισ του ςχολικοφ 
προγράμματοσ, τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν, τα κακικοντα και τισ 
υποχρεϊςεισ του διδακτικοφ προςωπικοφ, τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ 
των γονζων, τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ με το νθπιαγωγείο, τθν πρόοδο των 
νθπίων, κζματα υγείασ και αςφάλειασ   και   γενικότερα  ςωςτισ  ανάπτυξθσ  
των παιδιϊν, οργανωτικά  κζματα (υλικά που κα χρειαςτοφν, ςτολζσ για 
γιορτζσ κ.λπ.), λειτουργία δανειςτικισ βιβλιοκικθσ, λειτουργία ολοιμερων 
τμθμάτων, ανάπτυξθ Αναλυτικοφ  Ρρογράμματοσ, εφαρμογι Ρρογραμμάτων 
ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, μετάβαςθ των παιδιϊν από τθν οικογζνεια ςτο 
νθπιαγωγείο και ςτθ ςυνζχεια ςτο δθμοτικό, ςχολικισ ετοιμότθτασ, 
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για το παιδί, ςυνεργαςίασ με τουσ εκπ/κοφσ, 
παροχισ  ειδικισ βοικειασ ςε οικογζνειεσ που τθν ζχουν ανάγκθ και 
κατάλλθλθσ φροντίδασ ςε παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ, κ.λπ. 
         Εμπλουτίηονται οι τρόποι επικοινωνίασ των γονζων με: ςυνεντεφξεισ, 
ερωτθματολόγια, ςθμειϊματα, ενθμερωτικά φυλλάδια για διάφορα κζματα 
(π.χ. εςωτερικόσ κανονιςμόσ ςχολείου, λειτουργία ολοιμερου, δανειςτικισ 
βιβλιοκικθσ, προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, κ.ά.) ατομικζσ 
ςυναντιςεισ και ςυηθτιςεισ, τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ, προκακοριςμζνεσ 
ςυγκεντρϊςεισ με το ςφνολο των γονζων, ολιγόλεπτεσ επικοινωνίεσ όταν οι 
γονείσ ζρχονται να πάρουν τα παιδιά τουσ,  προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ 
για τθν επίλυςθ προβλθμάτων, άνοιγμα του ςχολείου - εκτόσ διδακτικοφ 
ωραρίου - μια ςυγκεκριμζνθ θμζρα κάκε μινα (για εξυπθρζτθςθ 
εργαηομζνων γονζων ), πίνακασ ανακοινϊςεων, θμερολόγιο – τετράδιο 
επικοινωνίασ για κάκε παιδί, πραγματοποίθςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων 
με ειδικοφσ. 
  
1.2.    Οδθγίεσ εκ μζρουσ του ςχολείου για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι γονείσ 
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μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτο ςπίτι. 

 
 Α.  Οι γονείσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτο 
ςπίτι, ηθτϊντασ ςυμβουλζσ από το διδακτικό προςωπικό του νθπιαγωγείου. 
Ζτςι οι γονείσ πρζπει πρϊτα να μάκουν να επικοινωνοφν με το παιδί τουσ , να 
ακοφν τι ζχει να τουσ πει, να ακοφν τα ςυναιςκιματά του, τισ ανθςυχίεσ του,  
τα κζλω του, τισ ιςτορίεσ του, να μιλιςουν μαηί του για τα παιχνίδια του, για 
τισ εμπειρίεσ του, για τα προβλιματά του. 
Β.  Ο χρόνοσ εναςχόλθςθσ των γονζων με τα παιδιά ςτο ςπίτι πρζπει να είναι 
αρκετόσ και εποικοδομθτικόσ  χωρίσ να καταπιζηεται το νιπιο και να του 
ςτερεί το παιχνίδι. 
Γ.   Οι  γονείσ μποροφν  να  ενιςχφςουν ςτο  ςπίτι τισ γνϊςεισ και  τισ  
δεξιότθτεσ  
που απόκτθςε πρόςφατα το παιδί ςτο νθπιαγωγείο όπωσ:  
o Να αναπτφςςει τθν  λεπτι κινθτικότθτα 
o Να αναπτφςςει  τισ γλωςςικζσ ικανότθτζσ του 
o Να επικοινωνεί και να εκφράηεται με διαφόρουσ τρόπουσ 
o Να χρθςιμοποιεί τθν φανταςία του και τθν περιζργεια του 
o Να μετρά και να απαρικμεί αντικείμενα 
o Να ομαδοποιεί, να ταξινομεί και να ςειροκετεί αντικείμενα 
o Να ςυγκρίνει μεγζκθ ( μικοσ, φψοσ, όγκο, πλικοσ ) 
o Να πειραματίηεται και να εξερευνά 
o Να παίηει με τα άλλα παιδιά , να μοιράηεται, να υποχωρεί, να ακοφει και 

να ςζβεται τουσ άλλουσ 
o Να υπακοφει ςε κανόνεσ 
o Να εκφράηει τα ςυναιςκιματά του 
Δ.  Για  τθν  ανάπτυξθ των  γλωςςικϊν  ικανοτιτων  των  παιδιϊν  οι  γονείσ   
μποροφν να βοθκιςουν: 
o Λζγοντασ το όνομα ενόσ  γράμματοσ και προφζροντασ τον ιχο του. 
o Διαβάηοντασ  λζξεισ που το παιδί βλζπει ςυχνά ςτα βιβλία, ςε πινακίδεσ, 

ςε μαγαηιά, ςτο ςπίτι.  
o Συνδυάηοντασ λζξεισ με τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ. 
o Δείχνοντασ με το δάχτυλο τισ λζξεισ που διαβάηουν κατά τθν κατεφκυνςθ 

τθσ ανάγνωςθσ. 
o Μακαίνοντασ ςτο παιδί ποιθματάκια, τραγουδάκια, γλωςςοδζτεσ, 

αινίγματα. 
o Χρθςιμοποιϊντασ εφκολεσ λζξεισ και δθμιουργϊντασ ομοιοκαταλθξία. 
o Καταγράφοντασ τθν αφιγθςθ του παραμυκιοφ τθσ δανειςτικισ 

βιβλιοκικθσ. 
o Καταγράφοντασ τθν αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ δίνοντασ ςυγκεκριμζνεσ 

εικόνεσ. 
Ε.   Συνζχιςθ εργαςιϊν ςτο ςπίτι όπωσ:  
o Ανάγνωςθ του βιβλίου τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ. 
o Ηωγραφικι μιασ εικόνασ από το παραμφκι τθσ δανειςτικισ βιβλιοκικθσ 
o Συγκζντρωςθ υλικοφ για ζνα ςχζδιο εργαςίασ. 
o Καταγραφι ι ηωγραφικι μιασ επίςκεψθσ με τουσ γονείσ ςε ζνα χϊρο – 



 32 

ςχετικό με το ςχζδιο εργαςίασ - . 
o Ραραςκευι μιασ ςυνταγισ που γράφτθκε ςτο ςχολείο. 
o Γραφι τθσ πρόςκλθςθσ για τα γενζκλια του παιδιοφ ι τθσ πρόςκλθςθσ ςε 

μια ςχολικι γιορτι. 
o Δθμιουργία λίςτασ υγιεινοφ  πρωινοφ ι  γεφματοσ του παιδιοφ. 
τ.   Κακθμερινζσ   δραςτθριότθτεσ   ςτο   ςπίτι   μποροφν   να   αποτελζςουν  
πλοφςιεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ και τρόποι εμπζδωςθσ για τα παιδιά, όπωσ: 
o Στρϊςιμο τραπεηιοφ - μακθματικά ,  αντιςτοιχία  
o Διάβαςμα βιβλίων - γλωςςικι  ικανότθτα , ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 
o Οικογενειακό άλμπουμ - προφορικόσ λόγοσ,  περιγραφι , παρατιρθςθ 
o Μετά από μια επίςκεψθ - παιχνίδι ρόλων, παρατιρθςθ 
o Τακτοποιοφμε τα ψϊνια- περιγραφι,  ταξινόμθςθ, αναγνϊριςθ 

ςυμβόλων, αρίκμθςθ 
o Μαγείρεμα-λεπτι κινθτικότθτα, ςυνεργαςία, υπευκυνότθτα, αλλθλουχία                         

διαδικαςιϊν 
o Ραιδικό δωμάτιο-ταξινόμθςθ  παιχνιδιϊν και  αντικειμζνων,  προφορικόσ 

λόγοσ,  λεπτι κινθτικότθτα, υπευκυνότθτα 
o Αναδρομι τθσ θμζρασ που πζραςε  -  αντίλθψθ του χρόνου, προφορικόσ  

λόγοσ, περιγραφι καταςτάςεων και ςυναιςκθμάτων 
o Ραιχνίδι με το νερό  -  ανάπτυξθ λογικισ και κριτικισ ςκζψθσ, 

παρατιρθςθ, περιγραφι 
  
1.3. Προςκλιςεισ και ςυμμετοχι των γονζων ςτθν ανάπτυξθ  του προγράμματοσ 

δραςτθριοτιτων του ςχολείου προςφζροντασ εκελοντικι βοικεια. 

 
Οι γονείσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου ςε      
εκελοντικι βάςθ, όπωσ: 
o Να προςφζρουν εκελοντικι εργαςία ςε γιορτζσ με καταςκευι ςτολϊν, 

εδεςμάτων, κακϊσ και ςε εκδθλϊςεισ  του νθπιαγωγείου π.χ. οργάνωςθ 
ακλθτικοφ απογεφματοσ. 

o Να ςυνοδεφουν τα παιδιά ςε εξόδουσ από το νθπιαγωγείο ςτο πλαίςιο 
τθσ ανάπτυξθσ ςχεδίων εργαςίασ, π.χ. ςε εκδρομζσ – περιπάτουσ  ( δάςοσ, 
κάλαςςα, αλυκζσ, υγροβιότοπουσ ) και επιςκζψεισ ( μουςείο, 
ελαιοτριβείο , δθμοτικό ςχολείο, πλατεία χωριοφ ) 

o Να αφθγθκοφν ζνα παραμφκι, να τραγουδιςουν ζνα παραδοςιακό 
τραγοφδι  και να βοθκιςουν ςτθ καταςκευι  μιασ ςυνταγισ. 

o Να μεταφζρουν ςτα παιδιά τα ικθ και ζκιμα από διαφορετικζσ περιοχζσ 
(εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ) κακϊσ και τον τρόπο ηωισ ςτισ ιδιαίτερεσ τουσ 
πατρίδεσ . 

o Να προςφζρουν ειδικζσ γνϊςεισ που ςυνδζονται με το επάγγελμά τουσ ι 
με αγαπθμζνεσ εραςιτεχνικζσ εναςχολιςεισ. 

o Να παίξουν ςτθν αυλι ζνα παιχνίδι που ζπαιηαν όταν ιταν παιδιά. 
o Να φροντίςουν για προμικειεσ του νθπιαγωγείου με υλικό  που μπορεί 

να είναι άχρθςτο ςτο ςπίτι. 
o Να βοθκιςουν ςτθν αγορά υλικϊν για τθν εκτζλεςθ μιασ ςυνταγισ. 
o Να βοθκιςουν ςτθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ για τθν υλοποίθςθ εκπ/κϊν 
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προγραμμάτων και ςχεδίων εργαςίασ.   
o Να οργανϊςουν με τα παιδιά και το διδακτικό προςωπικό μια ζκκεςθ 

μετά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ ςχεδίου εργαςίασ.   
o Να ςυνειςφζρουν ςτθν προςπάκεια ενθμζρωςθσ των γονζων του 

νθπιαγωγείου ςε κζματα ανάπτυξθσ και ανατροφισ των παιδιϊν ςαν 
ειςθγθτζσ. 

 
1.4. Επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το ςπίτι για τθν προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ των 

παιδιϊν εκτόσ ςχολικοφ πλαιςίου. 

 
Οι γονείσ μποροφν να προκαλοφν τα παιδιά να παρατθροφν και να 
ςχολιάηουν τον κόςμο γφρω τουσ προωκϊντασ τθ μάκθςθ εκτόσ ςχολείου, 
όπωσ: 
o Να τουσ δείχνουν τισ επιγραφζσ και τισ πινακίδεσ που ςυναντοφν ςτο 

δρόμο 
o Να γράφουν μαηί με τα παιδιά τθ λίςτα και να τα παίρνουν μαηί τουσ για 

ψϊνια 
o Να αγοράηουν εφθμερίδεσ και περιοδικά, να παρατθροφν τουσ τίτλουσ 

και να ςχολιάηουν εικόνεσ 
o Να τουσ δείχνουν τθν αλλθλογραφία  που ζρχεται ςτο ςπίτι 
o Να επιςκζπτονται μαηί διάφορεσ υπθρεςίεσ 
o Να επιςκζπτονται μαηί το βιβλιοπωλείο για να επιλζξει το παιδί ζνα 

βιβλίο 
o Να προμθκευτοφν τα ανάλογα υλικά για τθν παραςκευι μιασ ςυνταγισ 
o Να επιλζγουν ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι διαβάηοντασ τισ οδθγίεσ 
o Να παίηουν ςτθν παιδικι χαρά , ςτο πάρκο, ςτθ κάλαςςα 
o Να προτρζπουν τα παιδιά να παρατθροφν τθ φφςθ, τα καιρικά φαινόμενα 

, τθν ανάπτυξθ των φυτϊν, κ.ά. 
o Να παίηουν παιχνίδια ρόλων μετά από μια επίςκεψθ ι μια εκδιλωςθ π.χ. 

γιατρό, νονά/ό, γαμπρό/νφφθ, μαμά/μπαμπά, μικρό αδερφάκι, 
δαςκάλα/ο, κ.ά. 

o Να επιςκεφτοφν το δθμοτικό ςχολείο 
 
1.5. υμμετοχι  των  γονζων ςε λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθ 

λειτουργία του ςχολείου, όπου αυτό επιτρζπεται. 

 
 Μζςα από ςυναντιςεισ γονζων με το διδακτικό προςωπικό κα επικεντρωκεί 
θ ςυηιτθςθ ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, για τα οποία πρζπει να λθφκοφν 
αποφάςεισ.  Οι αποφάςεισ αυτζσ κα αφοροφν: 
1. παιδαγωγικά κζματα 
2. δθμιουργία ςυλλόγου γονζων 
3. ηθτιματα που ςχετίηονται με οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ 
4. οργάνωςθ εκδθλϊςεων και γιορτϊν  
5. προςφορά υλικϊν για τθν βελτίωςθ του εξοπλιςμοφ και των 

εγκαταςτάςεων του νθπιαγωγείου 
6. ςυντιρθςθ παιδικισ χαράσ και ςχολικοφ κιπου 



 34 

7. προςφορά τθσ ανάλογθσ ςυμπαράςταςθσ και υποςτιριξθσ προσ το 
διδακτικό προςωπικό 

8. ενθμζρωςθ του προςωπικοφ  για τθν κουλτοφρα τθσ τοπικισ κοινωνίασ 
9. και γενικά παροχι κάκε είδουσ βοικειασ για τθν ομαλι και εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
 
1.6. Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν επιςτθμόνων. 

 
Οργάνωςθ ενόσ πλαιςίου ενθμζρωςθσ των γονζων για τθν επιμόρφωςι τουσ 
από ειδικοφσ επιςτιμονεσ - οι οποίοι ςυνειςφζρουν ςτθν προςπάκεια των 
ςχολείων για ενθμζρωςθ των γονζων - ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν 
ανάπτυξθ και τθν ανατροφι των παιδιϊν  όπωσ: 
o ψυχοπαιδαγωγικά 
o αντιμετϊπιςθσ ςυμπεριφοράσ παιδιϊν 
o κζματα υγείασ, αςφάλειασ, διατροφισ και ανάπτυξθσ  
o ςυνεργαςίασ ςχολείου – οικογζνειασ 
o μετάβαςθσ του παιδιοφ ςτο δθμοτικό – ςχολικι ετοιμότθτα 
o ενίςχυςθ τθσ αυτοαντίλθψθσ – αυτοεκτίμθςθσ. 
Τα κζματα μπορεί να εμπλουτιςκοφν ανάλογα με τισ  επικυμίεσ των γονζων. 
 
1.7. Αλλθλοςεβαςμόσ μεταξφ γονζων και εκπαιδευτικϊν.      

Επιδιϊκεται θ διαμόρφωςθ κετικοφ κλίματοσ και θ ανάπτυξθ καλϊν 
πρακτικϊν μεταξφ γονζων και νθπιαγωγείου για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 
όλθσ προςπάκειασ που γίνεται  για τθν ενεργι ςυμμετοχι των γονζων ςτθ 
ςχολικι ηωι και ςτισ δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου. Ειδικότερα οι γονείσ 
πρζπει να ςζβονται και να δζχονται τθ γνϊμθ και τισ παρατθριςεισ των 
εκπ/κϊν για τθν ςυμπεριφορά του παιδιοφ και οι εκπ/κοί να ςζβονται τουσ 
γονείσ και να εκτελοφν το ζργο τουσ χωρίσ παρεμβάςεισ. 
 

2. Οργανωτικζσ δομζσ  
 Τθν κφρια ευκφνθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ ζχει θ Ρροϊςταμζνθ του 

νθπιαγωγείου και το διδακτικό προςωπικό. Ουςιαςτικό ρόλο διαδραματίηει ο 

Σφλλογοσ Γονζων. Το προςωπικό – 4 νθπιαγωγοί -  κα αποτελζςει τθν ομάδα 

εργαςίασ του νθπιαγωγείου με ςυντονίςτρια τθν Ρροϊςταμζνθ.  Εάν παραςτεί 

ανάγκθ και ανάλογα με το περιεχόμενο των επιμζρουσ δράςεων, μπορεί να 

δθμιουργθκοφν 2 ομάδεσ εργαςίασ  με 2 νθπιαγωγοφσ θ κάκε μια  και εκπροςϊπουσ 

των γονζων. Ο κάκε ςυντονιςτισ αναλαμβάνει τθν γενικότερθ οργάνωςθ , 

διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ του. Στισ 

ομάδεσ μπορεί να ςυμμετζχει και θ ςχολικι Σφμβουλοσ. Αξιοποιοφνται επίςθσ και 

ειδικοί επιςτιμονεσ. 

 

3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ 
Δεν προβλζπονται ιδιαίτερεσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου. Οι κφριεσ δράςεισ   

εντάςςονται   ςτο   εργαςιακό   ωράριο   και  τισ   διακζςιμεσ  ϊρεσ   των  

εκπαιδευτικϊν. Οι ενθμερϊςεισ, επιμορφϊςεισ  και ςυγκεντρϊςεισ των γονζων  κα 
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γίνονται εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου.  

 

Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ 

 

1. Ανκρϊπινο δυναμικό 

o Οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ 
o Ο Σφλλογοσ Γονζων 
o Τα νιπια 
o Σχολικοί Σφμβουλοι 
o Ειδικοί επιςτιμονεσ 
 

2. Χρόνοσ  

         Οι  κφριεσ δράςεισ του ςχεδίου εντάςςονται ςτο εργαςιακό ωράριο και τισ 

διακζςιμεσ ϊρεσ των εκπ/κϊν.  Οι ενθμερϊςεισ, επιμορφϊςεισ  και ςυγκεντρϊςεισ 

των γονζων  κα γίνονται εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου. Οι ςυναντιςεισ των ομάδων 

εργαςίασ κα γίνονται ςε χρόνο που δεν κα διαταράςςεται θ εφρυκμθ λειτουργία του 

νθπιαγωγείου. Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ κα αρχίςει με τθν ζναρξθ 

τθσ ςχολικισ χρονιάσ και κα ςυνεχιςτεί μζχρι το τζλοσ τθσ. 

 

3.Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

o Ο εξοπλιςμόσ του νθπιαγωγείου κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ του 
ςχεδίου δράςθσ (υπολογιςτισ, εκτυπωτισ, φωτοτυπικό, φωτογραφικι μθχανι, 
καςετόφωνο, τθλεόραςθ – video, ζπιπλα, εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό) 

o Οι  εκδθλϊςεισ  και  οι  γιορτζσ  γίνονται  ςτθν  αίκουςα  εκδθλϊςεων του 
νθπιαγωγείου, ςτον αφλειο χϊρο και ςτο γιπεδο.  

o Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ γίνονται ςτο χϊρο τθσ τραπεηαρίασ 
o Οι ςυγκεντρϊςεισ γονζων πραγματοποιοφνται ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ 
o Οι μετακινιςεισ των νθπίων γίνονται είτε με το ςχολικό λεωφορείο του Διμο 

(για κοντινζσ αποςτάςεισ ) είτε με τουριςτικά λεωφορεία ( για μακρινζσ )  
o Τα αναλϊςιμα υλικά διακζτει το νθπιαγωγείο μζςω τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και  

μζροσ αυτϊν προςφζρουν οι ίδιοι οι γονείσ. 
 

4. Οικονομικοί πόροι 

         Οι οικονομικοί πόροι που κα απαιτθκοφν εξαρτϊνται από το είδοσ και το 

περιεχόμενο  των  δραςτθριοτιτων που κα αναπτυχκοφν.  Κα  καλυφκοφν  από  τθ 

Σχολικι Επιτροπι και από τον Σφλλογο Γονζων. Θ υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςθσ 

μπορεί να περιλαμβάνει: 

o Δαπάνεσ μετακίνθςθσ ( αςφαλισ μεταφορά παιδιϊν )  
o Δαπάνεσ για τα ζντυπα, τθ γραφικι φλθ και τα υλικά που απαιτοφνται για τθν 
o εκπόνθςθ των ςχεδίων εργαςίασ 
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o Δαπάνεσ  διοργάνωςθσ  εκδθλϊςεων,  εκκζςεων   με  ζργα  των  παιδιϊν,  
o εορτϊν, κεατρικϊν δρϊμενων κτλ. 

 

5. Εργαλεία  παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

o Θμερολόγια καταγραφισ (ςυναντιςεων, προγραμματιςμζνων δράςεων, 
ςχολείου κλπ.) 

o Φόρμεσ παρατιρθςθσ  

o Συνεντεφξεισ παιδιϊν 

o Συνεντεφξεισ  γονζων  

o Ερωτθματολόγια για τουσ γονείσ των νθπίων  

o Ερωτθματολόγια για τουσ γονείσ μετά από επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με 
ειδικοφσ  

o Ερωτθματολόγια  προσ  τουσ εκπαιδευτικοφσ και  τουσ  γονείσ  για   τθν 
αξιολόγθςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν του Σχεδίου Δράςθσ 

o Δελτία ενθμζρωςθσ  

o Φάκελο αξιολόγθςθσ των νθπίων (portfolio). 

 

6. Πθγζσ  

o Βιβλίο Ρράξεων Ρροϊςταμζνθσ  

o Βιβλίο Ρράξεων Συλλόγου διδαςκόντων 

o Βιβλίο Ρράξεων Σχολικισ Επιτροπισ 

o Ρρακτικά Συλλόγου γονζων 

o Θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ 

o Θμερολόγιο νθπιαγωγοφ 

o Ατομικοί φάκελοι νθπίων 

o Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ 

o Οδθγόσ Γονζα 

o Αναλυτικό Ρρόγραμμα Νθπιαγωγείου  

o Εςωτερικόσ κανονιςμόσ νθπιαγωγείου 

o Δράςεισ μακθτικισ κοινότθτασ 

o Υλικό Σχολικισ Συμβοφλου 

o Υλικό Συμβοφλου Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ 

o Αξιολόγθςθ του Εκπ/κοφ Ζργου ςτθν Ρροςχολικι Αγωγι ( τόμοι ΛΛΛ, ΛV ) 

o Γονείσ, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Επιςτιμονεσ 

 

 



 37 

 

Σ. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ 

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ  Δράςεισ / ενζργειεσ 

1ο τρίμ. 

Σεπ-

Νοεμ. 

2ο τρίμ. 

Δεκ-

Φεβ 

3ο τρίμ. 

Μαρ-

Μαίου 

Ενθμζρωςθ του ςυλλόγου γονζων για κζματα τθσ 

ςχολικισ ηωισ και τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο. 
   

Διαμόρφωςθ πλαιςίου επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ    

Ανάπτυξθ δράςεων ςυνεργαςίασ για ςυμμετοχι 

γονζων ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτο ςπίτι 
   

Ανάπτυξθ δράςεων ςυνεργαςίασ για προϊκθςθ τθσ 

μάκθςθσ εκτόσ ςχολικοφ πλαιςίου 
   

Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με ειδικοφσ    

Συμμετοχι του ςυλλόγου γονζων ςε δράςεισ τθσ 

μακθτικισ κοινότθτασ με εκελοντικι προςφορά 
   

Ραρακολοφκθςθ- Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ    

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ    

 

Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

 
 

Η1.  Παρακολοφκθςθ – Ανατροφοδότθςθ  Ενεργειϊν 

1. Σακτικι επικοινωνία μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ, ϊςτε να υπάρχει ςυνεχισ 

πλθροφόρθςθ ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ. 

Θ    δράςθ   παρακολουκείται   με καταγραφζσ - των τυπικϊν και άτυπων 

ςυγκεντρϊςεων κακϊσ και όλων των τρόπων επικοινωνίασ με τουσ γονείσ - ςτο 

θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ του ςχολείου κακϊσ και ςτο προςωπικό θμερολόγιο των 

εκπ/κϊν κάκε τμιματοσ. Μπορεί επίςθσ να διερευνθκεί ο βακμόσ κατανόθςθσ εκ 

μζρουσ των γονζων, μζςα από τθ ςυηιτθςθ που ακολουκεί τθσ ενθμζρωςθσ ι και 

ερωτθματολογίων. Επιςθμαίνονται προβλιματα και ανακεωριςεισ που κεωροφνται 

αναγκαίεσ. 

2.  Οδθγίεσ εκ μζρουσ του ςχολείου για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι γονείσ 

μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτο ςπίτι. 
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Θ    δράςθ   παρακολουκείται  με   καταγραφζσ  των  ςυναντιςεων   γονζων και   

εκπ/κϊν  ςτο  θμερολόγιο  ςχολικισ ηωισ,  με  φόρμεσ  παρατιρθςθσ,  δελτία 

ενθμζρωςθσ  και με αποκωδικοποίθςθ των ερωτθματολογίων και ςυνεντεφξεων των 

γονζων για να διαπιςτωκεί θ κατανόθςθ των οδθγιϊν, ο βακμόσ υλοποίθςισ τουσ και θ 

αποτελεςματικότθτά τουσ. Ακόμθ παρακολουκείται με τθν ςυμπλιρωςθ φφλλων 

γνωριμίασ των παιδιϊν  ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και με ςυνεντεφξεισ προσ τα 

ίδια τα παιδιά ωσ προσ  τθν αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου τουσ. 

Θ καταγραφι των ςυμπεραςμάτων  ςε ςυνδυαςμό με τισ τυπικζσ και τισ άτυπεσ 

ςυνεδριάςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ τάξθσ και βάςθ των ςτόχων που ζχει κζςει κάκε 

τμιμα, οδθγοφν ςτθν αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ κακϊσ και ςτθν ανακεϊρθςθ  τθσ 

επιμζρουσ δράςθσ, με ςτόχο τθν βελτίωςθ των ικανοτιτων των παιδιϊν. 

3. Προςκλιςεισ και ςυμμετοχι των γονζων ςτθν ανάπτυξθ  του προγράμματοσ 

δραςτθριοτιτων του ςχολείου προςφζροντασ εκελοντικι βοικεια. 

Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ του ςχολείου 

και ςτο βιβλίο πρακτικϊν του Συλλόγου Γονζων, όλων των δραςτθριοτιτων και 

εκδθλϊςεων που πραγματοποιικθκαν. Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ τόςο 

των γονζων όςο και των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ 

ςυμπλθρωματικϊν δράςεων μποροφν να δοκοφν ερωτθματολόγια. 

Σε ςυνδυαςμό με τισ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ ομάδασ εργαςίασ και βάςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ τθσ δράςθσ, εκτιμϊνται τα αποτελζςματα και αποφαςίηετε   θ 

ςυνζχιςθ ι ςε περίπτωςθ  αρνθτικϊν αποτελεςμάτων θ ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ  

με νζουσ ςτόχουσ και πρακτικζσ. 

4.   Επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το ςπίτι για τθν προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ των 

παιδιϊν εκτόσ ςχολικοφ πλαιςίου. 

Θ δράςθ παρακολουκείται από τθν ομάδα εργαςίασ με ςυνεντεφξεισ των γονζων ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα, φόρμεσ παρατιρθςθσ, δελτία ενθμζρωςθσ  και με 

ερωτθματολόγια προσ αυτοφσ. Μπορεί επίςθσ να διερευνθκεί ο βακμόσ κατανόθςθσ εκ 

μζρουσ των παιδιϊν, μζςα από ςυνεντεφξεισ  και τθ ςυηιτθςθ που ακολουκεί (μζςα 

ςτθν τάξθ) των επιμζρουσ δράςεων. 

 

5.   υμμετοχι  των  γονζων ςε λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθ λειτουργία του 

ςχολείου, όπου αυτό επιτρζπεται. 

Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο τθσ 

ςχολικισ ηωισ του ςχολείου, ςτο Βιβλίο Ρράξεων τθσ Ρροϊςταμζνθσ , ςτο  Βιβλίο 

Ρράξεων του Συλλόγου Διδαςκόντων, ςτο Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Γονζων κακϊσ 

και με καταγραφζσ των δράςεων και των εκδθλϊςεων  που πραγματοποιικθκαν. 

Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων και τθσ ανάγκθσ 

υλοποίθςθσ ςυμπλθρωματικϊν δράςεων μπορεί να διανεμθκοφν δειγματολθπτικά 
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ερωτθματολόγια προσ  τουσ γονείσ. 

6.   Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν επιςτθμόνων. 

Θ δράςθ παρακολουκείται  με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο τθσ 

ςχολικισ ηωισ του ςχολείου και τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων από τουσ γονείσ 

ςχετικά με κζματα που επικυμοφν να επιμορφωκοφν. 

Στο τζλοσ των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ, 

διανζμεται ςχετικό ερωτθματολόγιο ςτουσ γονείσ. Επιςθμαίνονται  προβλιματα και 

ανακεωριςεισ που κεωροφνται αναγκαίεσ. 

7.   Αλλθλοςεβαςμόσ μεταξφ γονζων και εκπαιδευτικϊν. 

Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφι  ςτο θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ  του ςχολείου, 

ςτο  Βιβλίο Ρράξεων τθσ Ρροϊςταμζνθσ, ςτο  Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου 

Διδαςκόντων κακϊσ και ςτο Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Γονζων. Ακόμθ με τθ 

ςυμπλιρωςθ ανϊνυμων ερωτθματολογίων από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ ελζγχεται ο 

βακμόσ ικανοποίθςθσ αμφοτζρων ςχετικά με τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία τουσ. 

 
Η2. Αξιολόγθςθ του χεδίου Δράςθσ 
τόχοσ 1:   Σακτικι επικοινωνία μεταξφ ςχολείου και οικογζνειασ, ϊςτε να 
υπάρχει ςυνεχισ πλθροφόρθςθ ανάμεςα ςτισ δφο πλευρζσ. 
Ρροςζγγιςθ  ςτα κριτιρια επιτυχίασ 
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται  με τθν  αποδοχι και 
εφαρμογι του πλαιςίου  ςυχνισ και αμφίπλευρθσ επικοινωνίασ από εκπ/κοφσ 
και γονείσ . 
Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο τθσ ςχολικισ ηωισ του ςχολείου 
κακϊσ και από το προςωπικό θμερολόγιο των εκπ/κϊν κάκε τμιματοσ και 
αφοροφν τον αρικμό των τυπικϊν και άτυπων ςυναντιςεων που 
πραγματοποιικθκαν, τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων προσ τουσ 
γονείσ, τθν ανάρτθςθ ανακοινϊςεων ςτο αντίςτοιχο πίνακα, τθν 
αποκωδικοποίθςθ των ερωτθματολογίων και ςυνεντεφξεων, κ.λπ. 
 
τόχοσ 2:    Οδθγίεσ εκ μζρουσ του ςχολείου για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι 

γονείσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτο ςπίτι. 

Ρροςζγγιςθ  ςτα κριτιρια επιτυχίασ 
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου προςεγγίηεται με τθν ενίςχυςθ ςτο ςπίτι 
των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που απζκτθςε πρόςφατα το παιδί ςτο 
νθπιαγωγείο, τθν επζκταςθ αυτϊν ςε άλλουσ τομείσ και  τουσ τρόπουσ 
εμπζδωςθσ. 
Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ, τισ φόρμεσ παρατιρθςθσ, τα 

δελτία ενθμζρωςθσ  και με αποκωδικοποίθςθ των ερωτθματολογίων και ςυνεντεφξεων 

των γονζων, κακϊσ και από τον φάκελο αξιολόγθςθσ των νθπίων (portfolio). 

τόχοσ 3: Προςκλιςεισ και ςυμμετοχι των γονζων ςτθν ανάπτυξθ  του προγράμματοσ 
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δραςτθριοτιτων του ςχολείου προςφζροντασ εκελοντικι βοικεια. 

Ρροςζγγιςθ  ςτα κριτιρια επιτυχίασ 
Θ   επιτυχία   του  ςυγκεκριμζνου   ςτόχου   διαπιςτϊνεται  από   τθν   αφξθςθ   
τθσ ςυμμετοχισ των γονζων  με  εκελοντικι  εργαςία  ςτισ  δράςεισ του  
νθπιαγωγείου. 
Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ του ςχολείου και το βιβλίο 

πρακτικϊν του Συλλόγου Γονζων  κακϊσ και  ςτοιχεία από  ερωτθματολόγια και  

ςυνεντεφξεισ. 

τόχοσ 4: Επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το ςπίτι για τθν προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ των 

παιδιϊν εκτόσ ςχολικοφ πλαιςίου. 

Ρροςζγγιςθ  ςτα κριτιρια επιτυχίασ 
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου προςεγγίηεται με τθν ενκάρρυνςθ και 
παρότρυνςθ των παιδιϊν να παρατθροφν  και να ςχολιάηουν τον κόςμο γφρω 
τουσ, διατυπϊνοντασ   ερωτιςεισ και κάνοντασ υποκζςεισ και προβλζψεισ για τισ 
καταςτάςεισ που ςυναντοφν. 
Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ, τισ  ςυνεντεφξεισ των 

γονζων, τισ φόρμεσ παρατιρθςθσ, τα δελτία ενθμζρωςθσ , τα  ερωτθματολόγια  κακϊσ  

και  από τον  φάκελο  αξιολόγθςθσ  των  νθπίων  (portfolio). 

τόχοσ 5: υμμετοχι  των  γονζων ςε λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθ λειτουργία 

του ςχολείου, όπου αυτό επιτρζπεται. 

Ρροςζγγιςθ  ςτα κριτιρια επιτυχίασ 
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται με τθν  επικζντρωςθ 
ςυηθτιςεων ςε κζματα παιδαγωγικά, ηθτιματα που ςχετίηονται με οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ, οργάνωςθ εκδθλϊςεων και γιορτϊν και γενικά παροχι κάκε 
είδουσ βοικειασ για τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ του ςχολείου,  το Βιβλίο 

Ρράξεων τθσ Ρροϊςταμζνθσ , το  Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Διδαςκόντων και το 

βιβλίο πρακτικϊν του Συλλόγου Γονζων  κακϊσ και από τα δειγματολθπτικά 

ερωτθματολόγια προσ  τουσ γονείσ. 

τόχοσ 6:   Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν επιςτθμόνων. 

Ρροςζγγιςθ  ςτα κριτιρια επιτυχίασ 
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται από τον βακμό ςυμμετοχισ  
των γονζων ςε ςεμινάρια και τθν ανάγκθ επιμόρφωςθσ τουσ  ςε κζματα: 
ψυχοπαιδαγωγικά, αντιμετϊπιςθσ ςυμπεριφοράσ παιδιϊν, υγείασ, αςφάλειασ, 
διατροφισ, ανάπτυξθσ, ςυνεργαςίασ ςχολείου – οικογζνειασ, μετάβαςθσ του 
παιδιοφ ςτο δθμοτικό – ςχολικι ετοιμότθτα, ενίςχυςθ τθσ αυτοαντίλθψθσ – 
αυτοεκτίμθςθσ. 
Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από ερωτθματολόγια που ςυμπλθρϊνουν οι γονείσ και αφοροφν 

τθν ικανοποίθςθ και ενθμζρωςι τουσ από τα κζματα των ςυναντιςεων κακϊσ και 

ςτοιχεία από το θμερολόγιο των εκπαιδευτικϊν που αφοροφν τον αρικμό των 

ςυναντιςεων και το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γονζων ςτισ ςυγκεντρϊςεισ. 
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τόχοσ 7:   Αλλθλοςεβαςμόσ μεταξφ γονζων και εκπαιδευτικϊν. 

Ρροςζγγιςθ  ςτα κριτιρια επιτυχίασ 
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται  από τθν διατιρθςθ 
κετικοφ κλίματοσ για μια επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ οικογζνειασ και 
νθπιαγωγείου. 
Αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο ςχολικισ ηωισ  του ςχολείου ,το  
Βιβλίο Ρράξεων τθσ Ρροϊςταμζνθσ , το  Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου 
Διδαςκόντων, το Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Γονζων κακϊσ  και με 
αποκωδικοποίθςθ των ερωτθματολογίων των γονζων. 
 

Θ. Ζκκεςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ  

 

Με τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου δράςθσ κα παρατεκεί  θ ζκκεςθ με τα 
αποτελζςματα του ςχεδίου ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται κζματα, όπωσ: 
διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, διευκζτθςθ 
προβλθμάτων χρόνου, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, παρεκκλίςεισ του αρχικοφ 
ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου, επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ, 
βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του 
ςχεδίου δράςθσ, γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ, προοπτικζσ. 
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5. 13ο Νηπιαγωγείο Πατρών :  

«χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου - γονέων»    
 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με τίτλο «Συμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι 
και ενδυνάμωςθ των ςχζςεων εκπαιδευτικϊν-γονζων» διαμορφϊκθκε από το 13ο 
Νθπιαγωγείο Ρατρϊν.  
 
Βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ ιταν θ βελτίωςθ τθσ αμφίδρομθσ ουςιαςτικισ 
επικοινωνίασ εκπαιδευτικϊν - γονζων ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι παρανοιςεισ 
και οι ςυγκροφςεισ, να αναπτφςςονται ςχζςεισ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ 
τουσ με απϊτερο ςκοπό μζςω τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ των γονζων ςτισ 
δραςτθριότθτεσ του ςχολείου να λειτουργιςει θ ςχολικι μονάδα όςο το δυνατόν 
πιο αποτελεςματικά για τον μακθτι.  
 
Ρεριγράφονται θ αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του 
ςχεδίου δράςθσ, τα κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ, θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του, 
οι προβλεπόμενοι πόροι και τα μζςα υλοποίθςισ του, το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ, οι διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ κακϊσ επίςθσ και θ 
ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ.  
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13ο Νηπιαγωγείο Παηρών  

Σίτλοσ χεδίου δράςθσ: υμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι και 

ενδυνάμωςθ των ςχζςεων εκπαιδευτικϊν-γονζων 

Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 

Από τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ διαπιςτϊκθκε ότι θ 

επικοινωνία είναι αμφίδρομθ και ικανοποιθτικι μεταξφ του ςχολείου και των 

γονζων αλλά δεν υπιρχαν πολλζσ δυνατότθτεσ για ενεργι ςυμμετοχι των 

γονζων ςε δραςτθριότθτεσ του ςχολείου. Ρεριςςότερεσ δυςκολίεσ 

αντιμετωπίηουν οι νθπιαγωγοί κυρίωσ να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ ςε 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν και να δεχκοφν 

ενεργθτικότερθ ςυμμετοχι και παρουςία 

των γονζων ςτο ςχολείο. Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε θ 

διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ που κα κατευκφνει και κα διευκολφνει 

τθν εμπλοκι και τθν ενεργό ςυμμετοχι των γονζων ςε μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ και ευρφτερα ςτθ ςχολικι ηωι. 

2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ 

Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου ςυνδζεται με παράγοντεσ που αφοροφν ςτθν 

οργάνωςθ και ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ, τθ βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ 

ςχολείου και γονζων και τθν ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν και αντιςτακμιςτικϊν 

πρακτικϊν και παρεμβάςεων προσ όφελοσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και του 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο. 

3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ 

Αξιοποιοφνται προθγοφμενεσ δράςεισ του ςχολείου, προςπάκειεσ και 

δραςτθριότθτεσ  

Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ* 

1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ 

Η βελτίωςθ τθσ αμφίδρομθσ ουςιαςτικισ επικοινωνίασ εκπαιδευτικϊν - γονζων 

ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι παρανοιςεισ και οι ςυγκροφςεισ,, να 

αναπτφςςονται ςχζςεισ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τουσ με απϊτερο ςκοπό 

μζςω τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ των γονζων ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου 

να λειτουργιςει θ ςχολικι μονάδα όςο το δυνατόν πιο αποτελεςματικά για τον 

μακθτι. 
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2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

 Ενίςχυςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ γονζων και 
εκπαιδευτικϊν και καλλιζργεια τθσ δεξιότθτασ τθσ ενςυναίςκθςθσ από όλουσ 
τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ δράςθ ενιλικεσ  

 Διαμόρφωςθ ενόσ ςτακεροφ πλαιςίου άτυπων και τυπικϊν μορφϊν 
ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων. 

 Ενεργθτικι ςυμμετοχι των γονζων ςτισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου. 
 

*Οι ςτόχοι εμπλουτίςτθκαν ωσ προσ τα εξισ: από τθ ςυμμετοχι του ςχολείου 

ςτθν πιλοτικι εφαρμογι του Νζου Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, 

προζκυψε θ ανάγκθ ενεργοφσ εμπλοκισ των γονζων ςτθν ανάπτυξθ του τομζα 

κοινωνικισ και προςωπικισ ανάπτυξθσ των νθπίων όπωσ αυτοί περιγράφονται 

ςτο Νζο Αναλυτικό 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν. 

Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ 

1. Αποδοχι και εφαρμογι του πλαιςίου αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ από εκπαιδευτικοφσ και γονείσ 

2. Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γονζων και κθδεμόνων ςε δράςεισ του ςχολείου* 

3. Βελτίωςθ του βακμοφ εμπιςτοςφνθσ των γονζων προσ το ςχολείο 

 

* Στα πλαίςια τθσ αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχισ των γονζων ςε δράςεισ του ςχολείου 

κα μποροφςαμε να αναφζρουμε: 

α. Τθν παρακολοφκθςθ από το Νθπιαγωγείου εντόσ του χϊρου του ςχολείου τθσ 

κεατρικισ Ραράςταςθσ «Παραμφκια να τα φασ ςτο πιάτο» θ οποία ςτθρίηεται 

ςτο ομότιτλο βιβλίο του ςυγγραφζα –εκπαιδευτικοφ Βαγγζλθ Θλιόπουλου. 

β. Τθν επίςκεψθ του Ράςχαλθ Τςαροφχα, με τθν ιδιότθτα του ωσ ςυγγραφζασ 

παιδικϊν βιβλίων, για να παρουςιάςει το βιβλίο του «Ο Μπίλθσ ο Καντίλθσ τρζχει 

ςτο Paris Dakar» 

Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ* 

1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ 

ΕΝΕΡΓΕΛΕ/ΔΡΑΕΛ 

Για το προτεινόμενο ςχζδιο δράςθσ απαραίτθτεσ κεωροφνται οι ακόλουκεσ 

δράςεισ: 

1.1. Προετοιμαςία και ςχεδιαςμόσ για τθν υλοποίθςθ ςτο ςχολείο του 
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Προγράμματοσ 

υμβουλευτικισ Γονζων 

 Θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, ωσ θ κφρια εκπαιδεφτρια - εμψυχωτισ 
ςτθ Συμβουλευτικι Γονζων, πραγματοποιεί ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ των 
νθπίων για να οριοκετιςουν το περιεχόμενο του προγράμματοσ και να 
ορίςουν τθ ςυχνότθτα, τισ ϊρεσ και μζρεσ που κα υλοποιείται το πρόγραμμα. 

1.2. Ενθμζρωςθ γονζων για κζματα ςχολικι ηωισ από τθ χολικι φμβουλο 

 Οργάνωςθ ενθμερωτικισ ςυνάντθςθσ των γονζων από τθ Σχολικι Σφμβουλο 
ςχετικά με τθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, τισ απαιτιςεισ του ςχολικοφ 
προγράμματοσ, τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν. 

1.3. Τλοποίθςθ Προγράμματοσ υμβουλευτικισ Γονζων 

Υλοποίθςθ προγράμματοσ Συμβουλευτικισ Γονζων διάρκειασ 20 ωρϊν….. Το 

πρόγραμμα κα το παρακολουκοφν από κοινοφ οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί του 

ςχολείου 

1.4. χεδιαςμόσ και διαμόρφωςθ πλαιςίου επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

ςχολείου και γονζων 

Οργανϊνεται ζνα ενιαίο πλαίςιο ενθμζρωςθσ των γονζων με ενίςχυςθ τθσ 

αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων. Εμπλουτίηονται οι τρόποι 

ενθμζρωςθσ των γονζων για τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου με τθν αξιοποίθςθ 

νζων τεχνολογιϊν (π.χ. αφοφ δθμιουργθκεί με τθ βοικεια των γονζων 

ιςτοςελίδα του ςχολείου μασ κα γίνεται ανάρτθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ 

ςχολικισ μονάδασ, του προγράμματοσ των ςυναντιςεων με τουσ γονείσ, 

ανταλλαγι απόψεων για τθν περαιτζρω ςυνεργαςία) και ενθμερϊνονται ζγκαιρα 

για τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ κα μποροφν να ςυμμετζχουν. Ραράλλθλα 

πραγματοποιικθκαν από τθν Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου ….. και τθν 

εκπαιδευτικό ……ςυνεδρίεσ ατομικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ  ςτουσ γονείσ 

των νθπίων, προκειμζνου να γίνει δυνατι θ ςυμμετοχι του μεγαλφτερου 

δυνατοφ αρικμοφ γονζων, ακόμα και αυτϊν οι οποίοι δεν κα είναι δυνατόν να 

ςυμμετάςχουν ςτισ ςυνεδρίεσ τθσ ομαδικισ ςυμβουλευτικισ. 

Σχετικά με τον άξονα τθσ Υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ κα ιταν ςωςτό να 

τονίςουμε ότι θ υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ πραγματοποιικθκε ταυτόχρονα 

είτε ςτθν ολομζλεια είτε ατομικά και ςτα 3 τμιματα του νθπιαγωγείου. Τζλοσ, κα 

μποροφςε να επιςθμανκεί ότι θ ενεργθτικι εμπλοκι των γονζων ςε όλα τα 

ςτάδια προετοιμαςίασ και υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ λειτοφργθςε 

καταλυτικά ωσ προσ τθν ενδυνάμωςθ τόςο των ςχζςεων όςο και τθσ αμφίδρομθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και γονζων ςτον μζγιςτο βακμό. 

1.5. Ενεργοποίθςθ των γονζων ςε δράςεισ τθσ ςχολικισ ηωισ - Ανοιχτό μάκθμα 

για τουσ γονείσ 

Ενκαρρφνεται θ ςυνεργαςία των γονζων με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ  
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α. ςε δράςεισ του ςχολείου (αρχίηοντασ με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτισ καινοτόμεσ 

δράςεισ)  

β. ςτθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων  

γ. τθν από κοινοφ με τουσ εκπαιδευτικοφσ αντιμετϊπιςθ κεμάτων που αφοροφν 

τθ 

ςχολικι ηωι. 

Ζνασ γονιόσ ο οποίοσ είναι μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ ΡΕ20 κα αναλάβει να 

ςχεδιάςει και να δθμιουργιςει τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και ςτθν ςυνζχεια 

κα οριςτεί θ ομάδα που κα διαχειρίηεται τθν ιςτοςελίδα (ιςάρικμθ ςυμμετοχι 

γονζων και εκπαιδευτικϊν). 

Επίςθσ ςτο Α κλαςικό τμιμα κα λειτουργιςει πιλοτικά το «Ανοιχτό Μάκθμα» 

όπου αφοφ ςυνδιαμορφωκεί με τουσ γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ το πλαίςιο 

και οι όροι, κα μποροφν να παρακολουκιςουν ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ τισ 

θμεριςιεσ δραςτθριότθτεσ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ. 

2. Οργανωτικζσ δομζσ 

Τθν κφρια ευκφνθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ τθν ζχουν οι 

εκπαιδευτικοί του ςχολείου. Ουςιαςτικό ρόλο διαδραματίηουν οι γονείσ και 

κθδεμόνεσ των νθπίων. Τον ςυντονιςμό των επιμζρουσ διαδικαςιϊν τον ζχει θ 

Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου μαηί τουσ 5 εκπροςϊπουσ των γονζων. ….. 

3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ 

Δεν προβλζπονται ιδιαίτερεσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου, παρότι το 

πρόγραμμα Συμβουλευτικισ Γονζων κα υλοποιείται απογευματινζσ ϊρεσ. Οι 

εκπαιδευτικοί του ςχολείου δεν ζχουν κάποιο πρόβλθμα για τθν απογευματινι 

παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ αρκεί βζβαια το άλλο ςχζδιο δράςθσ που 

παραπάνω παρουςιάηεται (ενδοςχολικι επιμόρφωςθ) να υλοποιείται μζςα ςτα 

πλαίςια του εργαςιακοφ τουσ ωραρίου. Αυτό βζβαια προχποκζτει ότι κα 

διευκετθκεί από τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ τθσ περιοχισ μασ (Δ/ντθσ Εκπαίδευςθσ 

Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ, Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Ελλάδασ) το 

πρόβλθμα τθσ εκάςτοτε νθπιαγωγοφ τθσ απογευματινισ βάρδιασ ςτο ολοιμερο 

τμιμα του Νθπιαγωγείου ϊςτε να παρακολουκεί τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ 

12:30 – 14:00. Σε περίπτωςθ που δε κα μπορζςει να διευκετθκεί το 

προαναφερόμενο πρόβλθμα τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ δεν προτίκενται οι 

νθπιαγωγοί να παρακολουκιςουν το πρόγραμμα Συμβουλευτικισ Γονζων με ό,τι 

αυτό ςυνεπάγεται για τθν εξζλιξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ. 

* Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ των ςτόχων επαναπροςδιορίηεται για να ςυνάδει 

με τθ κζςπιςθ των ευρφτερων ςτόχων που ζχουν τεκεί μετά από τθ διερεφνθςθ 

του Σχεδίου δράςθσ τθσ ςυμμετοχισ των γονζων και τθσ ενδυνάμωςθσ των 

ςχζςεων εκπαιδευτικϊν-γονζων και ειδικότερα ςε ςχζςθ με τθν εμπλοκι του 
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Σχολείου ςτο Ρρόγραμμα Αυτοαξιολόγθςθσ και ςτθν Εφαρμογι του Νζου 

Ριλοτικοφ Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. 

Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ 

1. Ανκρϊπινο δυναμικό 

 Θ Ρροϊςταμζνθ του Σχολείου (κάτοχοσ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ 
Επιμόρφωςθσ ςτθν Συμβουλευτικι και τον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό). 

 Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου, (όπου θ εκπαιδευτικόσ …. είναι κάτοχοσ του 
Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Επιμόρφωςθσ ςτθν Συμβουλευτικι και τον 
Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό) 

 Οι γονείσ των νθπίων 

 Ο κ. …..εκπαιδευτικόσ ΡΕ 20, ο οποίοσ κα ςχεδιάςει και κα δθμιουργιςει τθν 

 ιςτοςελίδα 

 Ο Δρ. κ. Λωςιφ Φραγκοφλθσ, κριτικόσ φίλοσ  
2. Χρόνοσ 

Θ Συμβουλευτικι Γονζων κα υλοποιικθκε απογευματινζσ ϊρεσ, κάκε δεφτερθ 

Τετάρτθ κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ. Επίςθσ κα απαιτθκεί πρόςκετοσ χρόνοσ 

για τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ γονείσ ςε ςχζςθ με τθν ενεργθτικι 

ςυμμετοχι τουσ ςε δράςεισ του ςχολείου κακϊσ και για τθν πραγματοποίθςθ 

των ςυνεδριϊν ατομικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθ ςτουσ γονείσ των νθπίων 

και των τριϊν τμθμάτων του Νθπιαγωγείου. 

3. Τλικοτεχνικι Τποδομι 

 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ 

 Διακζςιμοσ υπολογιςτισ μόνο ςτο Α κλαςικό τμιμα με ςφνδεςθ ςτο 
διαδίκτυο. 

4. Οικονομικοί πόροι 

 Καλυπτόμαςτε από τουσ Οικονομικοφσ Ρόρουσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
αντίςτοιχθ ενότθτα του Σχεδίου Δράςθσ  

5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

Θμερολόγια καταγραφισ δραςτθριοτιτων, ερωτθματολόγια και ςυνεντεφξεισ 

αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ, ςυναντιςεισ αναςτοχαςμοφ και ανατροφοδότθςθσ 

6. Πθγζσ 

Μελζτεσ, Υλικό από τισ Σχολζσ Γονζων του ΛΔΕΚΕ, διεκνισ βιβλιογραφικζσ 

αναφορζσ 

7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν με ανάπτυξθ ενδοςχολικϊν ςυνεργατικϊν 

πρακτικϊν με το κεςμό του μζντορα 
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1ο τρίμ. : Σεπ-Νοεμ 

2ο τρίμ. : Δεκ-Φεβ 

3ο τρίμ. :  Μαρ-Μαι 

Ρροετοιμαςία και ςχεδιαςμόσ για τθν υλοποίθςθ ςτο ςχολείο του Ρρογράμματοσ 

Συμβουλευτικισ Γονζων 

Ενθμζρωςθ γονζων για κζματα ςχολικι ηωισ από τθ Σχολικι Σφμβουλο 

Υλοποίθςθ Ρρογράμματοσ 

Συμβουλευτικισ Γονζων 

Σχεδιαςμόσ και διαμόρφωςθ πλαιςίου επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςχολείου 

και γονζων 

Ενεργοποίθςθ των γονζων ςε δράςεισ 

τθσ ςχολικισ ηωισ - Ανοιχτό μάκθμα για τουσ γονείσ 

Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και 

αξιολόγθςθσ 

του ςχεδίου δράςθσ 

Παρακολοφκθςθ – Ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν 

α. Προετοιμαςία και ςχεδιαςμόσ για τθν υλοποίθςθ ςτο ςχολείο του 

Προγράμματοσ 

Συμβουλευτικισ Γονζων 

Στο θμερολόγιο που τθρείται ςτο ςχολείο καταγράφονται οι τελικζσ απόψεισ των 

γονζων ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του Ρρογράμματοσ 

τθσ Συμβουλευτικισ Γονζων όπωσ 

β. Ενθμζρωςθ γονζων για κζματα ςχολικι ηωισ από τθ Σχολικι Σφμβουλο 

Στο θμερολόγιο που τθρείται ςτο ςχολείο καταγράφονται οι απόψεισ τθσ 

Σχολικισ Συμβοφλου, οι απόψεισ των γονζων και τα ςυμπεράςματα ςτα οποία 

κατζλθξαν. 

γ. Υλοποίθςθ Προγράμματοσ Συμβουλευτικισ Γονζων 

Θ δράςθ παρακολουκείται με τθν αντίςτοιχθ καταγραφι ςτο θμερολόγιο του 

ςχολείου τθσ ανατροφοδότθςθσ που δίνεται: 

α. από τουσ εκπαιδευτικοφσ 
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β. από τουσ γονείσ ςτο τζλοσ τθσ κάκε ςυνάντθςθσ. 

δ. Σχεδιαςμόσ και διαμόρφωςθ πλαιςίου επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ςχολείου 

και γονζων 

Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων των ομάδων 

εργαςίασ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου 

ε. Ενεργοποίθςθ των γονζων ςε δράςεισ τθσ ςχολικισ ηωισ -Ανοιχτό μάκθμα για 

τουσ γονείσ 

Στα πλαίςια τθσ ενεργοποίθςθσ των γονζων ζγιναν δράςεισ όπου ςυντζλεςαν 

ςτθν ενεργι εμπλοκι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν 

ςτο ςχολικό χϊρο. 

α. Τθν παρακολοφκθςθ από το Νθπιαγωγείου εντόσ του χϊρου του ςχολείου τθσ 

κεατρικισ παράςταςθσ «Ραραμφκια να τα φασ ςτο πιάτο» θ οποία ςτθρίηεται 

ςτο ομότιτλο βιβλίο του ςυγγραφζα – εκπαιδευτικοφ Βαγγζλθ Θλιόπουλου. 

β. Τθν επίςκεψθ του Ραςχάλθ Τςαροφχα,, με τθν ιδιότθτα του ωσ ςυγγραφζασ 

παιδικϊν βιβλίων, για να παρουςιάςει το βιβλίο του ‘‘ Ο Μπίλθσ ο Καντίλθσ 

τρζχει ςτο Parris Dakar’’.  

Θ δράςθ παρακολουκείται με ςχετικι καταγραφι ςτο θμερολόγιο του ςχολείου, 

τόςο των καταγεγραμμζνων απόψεων των γονζων όςο και των απόψεων των 

εκπαιδευτικϊν. Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων 

και τθσ ανάγκθσ υλοποίθςθσ ςυμπλθρωματικϊν δράςεων μπορεί να 

διανεμθκοφν δειγματολθπτικά ερωτθματολόγια προσ τουσ μακθτζσ και τουσ 

γονείσ. 

Εξωτερικι Αξιολόγθςθ του χεδίου Δράςθσ 

Ο Επίκουροσ Κακθγθτισ τθσ Διδακτικισ Δρ. κ. Λωςιφ Φραγκοφλθσ ςε ςυνεργαςία 

με τθν Ρροϊςταμζνθ του 130υ Νθπιαγωγείου ανζλαβαν να ςχεδιάςουν και να 

υλοποιιςουν τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ του Σχεδίου Δράςθσ. 
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6. 7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Λέσβου:  

«χολείο και οικογένεια»    
 

 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με τίτλο «Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων» 

διαμορφϊκθκε από το 7ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ ςτθν περιφζρεια Βορείου Αιγαίου με 

ςκοπό τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν ςχζςεων με τουσ γονείσ.  

Οι ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ είναι:  

1) θ ανίχνευςθ και καταγραφι εμποδίων ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου – γονζων, 2) θ 
οργάνωςθ από τθν πλευρά του ςχολείου αποτελεςματικϊν τρόπων επικοινωνίασ διπλισ 
κατεφκυνςθσ, μζςω τθσ οποίασ κα καλλιεργθκοφν «ςτο δίπολο γονείσ- ςχολείο»  ςχζςεισ 
αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και αλλθλοβοικειασ με κοινό γνϊμονα τθν ομαλι γνωςτικι, 
ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ του μακθτι,  
3) θ παροχι ενθμζρωςθσ, κακοδιγθςθσ και βοικειασ ςτισ οικογζνειεσ των μακθτϊν μασ,  
4) θ εκελοντικι ςυμμετοχι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ του ςχολείου,  
5) θ ςυμμετοχι των γονζων ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικϊν με κζματα διοίκθςθσ του 
ςχολείου και  
6)  θ ςυνεργαςία με τθν κοινότθτα. 
 

 

7ο Νηπιαγωγείο Μσηιλήνης Λέζβοσ  

ΣΛΣΛΟ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: «χολείο και οικογζνεια: δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο 

και αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των 

μακθτϊν μασ». 

 

κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ  

Σκοπόσ του Σ.Δ. και παράλλθλα βαςικι επιδίωξθ του ςχολείου είναι θ εγκακίδρυςθ 

επικοινωνίασ και θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν ςχζςεων με τουσ γονείσ, με απϊτερο ςτόχο τθ 

βελτίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ με τα παιδιά τουσ. Ρρόκειται για μία ςυνολικι ςχολικι 

προςζγγιςθ, θ οποία απαιτεί τθν ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ με απϊτερο ςτόχο και αιτοφμενο: τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και 

κοινωνικι ανάπτυξθ του μακθτι, που αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ ςτθ ςχζςθ γονζων – 

εκπαιδευτικϊν. 



 51 

 Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

1) Ανίχνευςθ και καταγραφι εμποδίων ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου – γονζων. 

2) Οργάνωςθ από τθν πλευρά του ςχολείου αποτελεςματικϊν τρόπων επικοινωνίασ διπλισ 

κατεφκυνςθσ, μζςω τθσ οποίασ κα καλλιεργθκοφν «ςτο δίπολο γονείσ- ςχολείο»  ςχζςεισ 

αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και αλλθλοβοικειασ με κοινό γνϊμονα τθν ομαλι γνωςτικι, 

ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ του μακθτι. 

3) Ραροχι ενθμζρωςθσ, κακοδιγθςθσ και βοικειασ ςτισ οικογζνειεσ των μακθτϊν μασ. 

4) Εκελοντικι ςυμμετοχι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ του ςχολείου 

5) Συμμετοχι των γονζων ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικϊν με κζματα διοίκθςθσ του 

ςχολείου 

6)  Συνεργαςία με τθν κοινότθτα. 

Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ 

Το Σ.Δ. κεωρείται επιτυχθμζνο, όταν επιτευχκοφν οι ςτόχοι, που ζχουν τεκεί κατά τον 

ςχεδιαςμό του. Ωσ βαςικά κριτιρια επιτυχίασ κεωροφνται τα ακόλουκα: 

 Οι γονείσ κα πρζπει να μάκουν να ςυνεργάηονται με το ςχολείο και να κεωροφν τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςχολικι ηωι τμιμα του ρόλου τουσ, ωσ γονζων. 

 Το ςχολείο επίςθσ κα πρζπει να μάκει να ςυνεργάηεται με τουσ γονείσ, αναγνωρίηοντάσ 

τουσ το ρόλο τουσ ςτθ μορφωτικι και εκπαιδευτικι διαδικαςία των παιδιϊν. 

 Οι γονείσ να ςυμμετζχουν ςτο Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, ο οποίοσ 

αναλαμβάνοντασ περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ,  κα τουσ εκπροςωπεί ςτα ςυλλογικά 

όργανα τθσ εκπαίδευςθσ και αυτό κα αποτελζςει ςθμαντικό βιμα για τθν ανάπτυξθ 

απόψεων και κζςεων για:  

α)  τισ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ  

β) τισ προςφερόμενεσ ζξω-διδακτικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ μακθτζσ (εκπαιδευτικζσ 

εκδρομζσ, μετακινιςεισ, κ.τλ.)  

γ) τθν αξιολόγθςθ του ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Τα κριτιρια επιτυχίασ με βάςθ τα οποία, το ςχολείο κα αποτιμιςει, αν ο  κάκε ςτόχοσ, που 

ζχουμε κζςει, επιτεφχκθκε και ςε ποιο βακμό, είναι δυνατόν να είναι ποιοτικοφ ι 
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ποςοτικοφ χαρακτιρα, ανάλογα με τθ φφςθ του ςτόχου ςτον οποίο αναφζρονται. Εργαλεία 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ κα αποτελζςουν: θμερολόγια, ςχζδια 

παρατιρθςθσ, ερωτθματολόγια, κλπ. 

 

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ: επτζμβριοσ 2011-   Λοφνιοσ 2012 

 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΑΝΕΡΤΥΞΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΑΡΟ 11-09-2011 ΕΩΣ 13-06-2012 

Αναλυτικι περιγραφι  των  ενεργειϊν υλοποίθςθσ των ςτόχων του ςχεδίου δράςθσ και τα 

αποτελζςματα τουσ ςε ςχζςθ με τα προκακοριςμζνα κριτιρια επιτυχίασ. 

1. Ανίχνευςθ και καταγραφι εμποδίων ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου – γονζων. 

 Συνικεισ δίαυλοι επικοινωνίασ ςχολείου – γονζων ιταν οι ςυναντιςεισ, κεςμοκετθμζνεσ ι 

άτυπεσ, προκειμζνου να υπάρξει ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των δυο πλευρϊν και να 

καλλιεργθκεί  μεταξφ τουσ μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ και αποδοχισ. Ζχοντασ αυτό ςαν ςτόχο 

θ ολομζλεια των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ΑΕΕ, υλοποίθςε τισ παρακάτω 

δράςεισ : 

Α) Μζςα από ςυηθτιςεισ, ανταλλαγζσ εμπειριϊν, δθμοκρατικό διάλογο κ.ά., οι 

εκπαιδευτικοί ςυηθτοφςαμε  ότι μασ απαςχολοφςε και είχε ςχζςθ με τουσ γονείσ. 

Καταβλικθκε μεγάλθ προςπάκεια κάκε φορά να  αποςαφθνίηονται τα όρια των 

αρμοδιοτιτων του κακενόσ, ζτςι ϊςτε  οι εκπαιδευτικοί να είμαςτε ςε κζςθ να 

«διαχειριςτοφμε» κάποιουσ γονείσ, που ιταν αρνθτικά προκατειλθμμζνοι ι εριςτικοί.  

Β) Τθν Τετάρτθ 21-9-2011 και ϊρα 18:30 μ.μ.  πραγματοποιικθκε ςτο Νθπιαγωγείο μασ 

ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, αλλά και με τουσ γονείσ των 

μακθτϊν μασ, όπου θ Ρροϊςταμζνθ κα Χατηθγιάννθ Ευανκία τουσ ενθμζρωςε ςυνοπτικά και 

ουςιαςτικά για το πρόγραμμα τθσ Α.Ε.Ε., που ξεκίνθςε κατά το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 και 

ςυνεχίςτθκε και κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2011-12. Δόκθκε ζμφαςθ ςτθ ςπουδαιότθτα 

ςυμμετοχισ των γονζων ςε όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ τθσ ΑΕΕ, ζωσ το τζλοσ του 

ςχολικοφ ζτουσ και ςε όλα τα επίπεδα του Σχεδίου Δράςθσ.  

Γ) Τθν Ρζμπτθ 29-9-2012 και ϊρα 9:00 π.μ.  δόκθκε από τθν Ρροϊςταμζνθ του Ν/γείου ανά 

τμιμα ςτουσ γονείσ, κατά τθν ϊρα τθσ λιξθσ των μακθμάτων, το πρϊτο ερωτθματολόγιο 

(Ραράρτθμα Λ), που είχε δυο μζρθ, το δεφτερο εκ των οποίων, αποτζλεςε «εργαλείο» 
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αξιολόγθςθσ και ποςοτικοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του Σ.Δ. που υλοποιοφμε. Στο 

πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου ηθτοφςαμε από τουσ γονείσ «ςτο πλαίςιο τθσ 

καλφτερθσ δυνατισ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτο νθπιαγωγείο και με ςκοπό τθν όςο το 

δυνατόν καλφτερθ εκτίμθςθ των δυνατοτιτων και υποςτιριξθ των αδυναμιϊν των παιδιϊν 

από νωρίσ», να  ςυμπλθρϊςουν ερωτιςεισ ςχετικζσ με «το ιςτορικό, τα ενδιαφζροντα και 

διάφορεσ πλθροφορίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ του παιδιοφ τουσ». Διαβεβαιϊςαμε τουσ 

γονείσ ότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ  «κα παραμείνουν ςτο Νθπιαγωγείο μόνον κατά τθ 

διάρκεια φοίτθςθσ του νθπίου ςτο ςχολείο μασ». Τουσ επιςθμάναμε ακόμα ότι κάκε άτομο 

ζχει το δικό του τρόπο και ρυκμό να μακαίνει, αρκεί να το υποςτθρίηουν μαηί γονείσ και 

ςχολείο και τζλοσ τουσ ηθτιςαμε να  ςυνοψίςουν τα κετικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ 

του παιδιοφ τουσ και να προτείνουν  το πλαίςιο ςυνεργαςίασ για τισ τυχόν δυςκολίεσ τουσ. 

Στο πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου περιείχε επίςθσ,  ερωτιςεισ που οι απαντιςεισ 

τουσ μασ βοικθςαν  να ανιχνεφςουμε και να καταγράψουμε τθν φπαρξθ τυχόν εμποδίων 

ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου – γονζων, τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τουσ, τισ  προςδοκίεσ 

τουσ από το ςχολείο,  κ.ά.. Το μζροσ αυτό του ερωτθματολογίου καταλυτικά περιείχε τρεισ 

ερωτιςεισ που ςυντάχτθκαν από κοινοφ με τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων. Οι  

απαντιςεισ αυτζσ των γονζων ιταν επϊνυμεσ και τισ διαχειριςτικαμε για τον 

προγραμματιςμό των από κοινοφ δράςεων μασ: ερϊτθςθ 14. Χρειάηεςτε βοικεια ωσ γονείσ 

ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ μασ, προκειμζνου να δθμιουργιςετε ςτο ςπίτι ζνα 

περιβάλλον υποςτθρικτικό για τθ μάκθςθ των παιδιϊν ςασ; 15. Ρροτείνετε επικυμθτοφσ 

τρόπουσ και μορφζσ ςυνεργαςίασ μαηί μασ ςυχνότθτα, χρόνο, τρόπο, κ.τ.λ.,16. Τι μπορείτε 

να κάνετε εςείσ για τθν ανάπτυξθ ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ νθπιαγωγείου και 

οικογζνειασ; Αναλυτικότερα, θ αποδελτίωςθ των απαντιςεων των γονζων ςτισ τρεισ αυτζσ 

ερωτιςεισ  ζγινε από κοινοφ με τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων και με βάςθ τισ 

απαντιςεισ των γονζων  και τισ προτιμιςεισ τουσ, που καταγράφθκαν και ομαδοποιικθκαν, 

δθμιουργικθκαν ονομαςτικοί πίνακεσ που αφοροφςαν τθν εκελοντικι ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

παρακάτω εργαςίεσ: 

1)Εργαςίεσ που αφοροφν το βάψιμο των χϊρων. 

2)Εργαςίεσ ξυλουργικζσ  

3)Εργαςίεσ που αφοροφν τθν θλεκτρικι μασ εγκατάςταςθ 

4)Εργαςίεσ που αφοροφν τθν γωνιά υπολογιςτϊν 

5)Γενικι κακαριότθτα του χϊρου 
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6)Κακαριότθτα ςτθν αυλι (κόψιμο των χόρτων, κ.ά.) 

 Θ δράςθ αυτι κεωροφμε ότι κυριολεκτικά μασ βοικθςε πάρα πολφ να ανταπεξζλκουμε 

ςτισ δφςκολεσ αυτζσ μζρεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, που περνάει θ χϊρα μασ, αφοφ με τθν 

ςυςτθματικι βοικεια των γονζων των μακθτϊν μασ πετφχαμε χωρίσ καμιά οικονομικι 

ενίςχυςθ,  μζχρι τα μζςα του Λανουαρίου, να καλφψουμε πολλζσ ανάγκεσ μασ. 

Σθμαντικότερθ επιτυχία αυτισ τθσ δράςθσ, όμωσ πζραν των προαναφερκζντων, κεωροφμε 

ότι είναι θ ςφςφιξθ των ςχζςεων ςχολείου οικογζνειασ, αφοφ καλλιεργικθκε ςχζςθ 

αμοιβαίασ εκτίμθςθσ  

Γ) Τθν Δευτζρα 3-10-2011 μασ ςτάλκθκε από τθν Ρροϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ και 

Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Β. Αιγαίου κα Λυκαρδοποφλου, Σ.  ωσ κριτικι φίλθ, το νζο 

υλικό τθσ Α.Ε.Ε. Τθν ίδια μζρα  ςτισ 12:30 μ.μ. ζγινε ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν  από τθ Σχολικι Σφμβουλο 49θσ Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ κα. 

Γιαννοποφλου, Κ. με κζματα: α) Συνεργαςία Σχολείου Οικογζνειασ και β) Συγκεντρϊςεισ  

γονζων για τα οποία μασ δόκθκε  ςχετικό υλικό που μασ βοικθςε ςτισ διάφορεσ δράςεισ 

που πραγματοποιιςαμε ςτθν ςυνζχεια τθσ υλοποίθςθσ του Σ.Δ.  

Δ) Τθν Τετάρτθ 23-11-2011 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτο γραφείο τθσ Σχολικισ 

Συμβοφλου 49θσ Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ, προκειμζνου να γίνει ανταλλαγι 

απόψεων μεταξφ των δφο ςχολείων, του 7ου Νθπιαγωγείου Μυτιλινθσ & του 

Νθπιαγωγείου Καλλονισ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα και ςυηθτικθκαν τα νζα 

δεδομζνα μετά από τθν ενθμζρωςθ από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ τθσ ΑΕΕ. 

 

2. Οργάνωςθ από τθν πλευρά του ςχολείου αποτελεςματικϊν τρόπων επικοινωνίασ 

διπλισ κατεφκυνςθσ 

Ρροκειμζνου να επιτφχουμε τθν καλφτερθ ςυνεργαςία  ςχολείου οικογζνειασ εφαρμόςαμε 

τισ παρακάτω τεχνικζσ: 

 Οργανϊςαμε τυπικζσ ςυναντιςεισ 21/09/2011, 20/01/2012 και 9/06/2012 με το ςφνολο 

των γονζων, όπου οι γονείσ είχαν τθν ευκαιρία να μιλιςουν με τισ εκπαιδευτικοφσ για τθν 

πρόοδο, τθν ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ, αλλά και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν 

οικογζνεια και ςχετίηονται με τθ μάκθςθ. 

 Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ ενθμερϊςαμε επίςθσ τουσ γονείσ  για το πρόγραμμα του 

νθπιαγωγείου ι για δραςτθριότθτεσ, που λαμβάνουν χϊρα ςτο ςχολείο και κα μποροφςαν 
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και οι ίδιοι να βοθκιςουν π.χ. ενθμζρωςθ για τθν εκπόνθςθ  ςχεδίων εργαςίασ: Α. 

Ρεριβαλλοντικό Ρρόγραμμα «Αγαπϊ τθν φφςθ, αγαπϊ τθν ηωι»: Ολοιμερο τμιμα. & Β. 

Ρολιτιςτικό Ρρόγραμμα «Τα κλαςικά παραμφκια ςτθν τάξθ μασ»: Κλαςικό τμιμα, 

ανταλλαγι υλικϊν ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ κεματικϊν προςεγγίςεων, κ.ά. 

 Κατά περίπτωςθ οργανϊςαμε άτυπεσ ςυναντιςεισ με γονείσ, προκειμζνου να τουσ 

βοθκιςουμε να διευκετιςουν μικροπροβλιματα προςαρμογισ των παιδιϊν τουσ ςτο 

ςχολικό περιβάλλον ι ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν μασ, που μασ ανθςυχοφςαν 

(παρατεταμζνθ απομόνωςθ, εμμονι για πρόωρθ αποχϊρθςθ από το πρόγραμμα του 

ολοιμερου τμιματοσ, αταξίεσ και κτυπιματα ςυμμακθτϊν, κακοριςμόσ ορίων και παροχι 

βοικειασ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, κ.ά.). Μζςα από αυτζσ τισ ςυναντιςεισ οι 

γονείσ, όπωσ μασ είπαν, ζμακαν κάποιεσ τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων 

επικοινωνίασ με τα παιδιά τουσ, ιςχυροποίθςαν και ενκάρρυναν τισ προςπάκειεσ των 

παιδιϊν και φυςικά αξιολόγθςαν πιο κετικά τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Οργανϊςαμε τον τρόπο για αμφίδρομθ επικοινωνία ςχολείου οικογζνειασ. 

Χρθςιμοποιιςαμε  φυλλάδια για τθ λειτουργία του ςχολείου (ωράριο λειτουργίασ, 

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, κ.α.), ενθμερωτικά ςθμειϊματα (υγιεινι διατροφι, 

αντιμετϊπιςθ φκειρίαςθσ, κ.α. ) και επιςτολζσ για διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου. 

 Ρροκειμζνου να διευκολφνουμε  τθν «αλλθλογραφία» με τουσ γονείσ οργανϊςαμε 

με τθν βοικεια των νθπίων και των γονζων τουσ το ταμπλό : «ΕΧΕΛΣ ΓΑΜΜΑ».Με τθν 

βοικεια των γονζων ράψαμε ζνα πανό και το χωρίςαμε ςε τόςα μζρθ (τςζπεσ) όςοι και οι 

μακθτζσ μασ. Τα παιδιά διακόςμθςαν το πανό και ενθμζρωςαν για τθν χριςθ του, τουσ 

γονείσ τουσ. Στο ταμπλό «ΕΧΕΛΣ ΓΑΜΜΑ», οι γονείσ των μακθτϊν μασ μποροφν να 

λειτουργοφν και ωσ παραλιπτεσ, αλλά και ωσ αποςτολείσ επιςτολϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

του ςχολείου. 

Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των γονζων  οργανϊςαμε, επίςθσ καλφτερα τον ιδθ 

υπάρχοντα  πίνακα ανάρτθςθσ ανακοινϊςεων για κζματα διοίκθςθσ (ζγγραφα Α/κμιασ 

Εκπ/ςθσ, Ρεριφζρειασ, Νομαρχίασ, Διμου, Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, κ.ά.).  

        Για περιπτϊςεισ άμεςθσ επικοινωνίασ  με τουσ γονείσ, χρθςιμοποιιςαμε τισ 

τθλεφωνικζσ ενθμερϊςεισ και για όςουσ γονείσ είχαν τθν πρόςβαςθ, τθν επικοινωνία με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο- E-mail. 
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         Θ ανανζωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου αποτελεί ζναν από τουσ ςτόχουσ μασ, που 

αν και εν μζρει ζχει  διευκετθκεί, εντοφτοισ δεν μασ ικανοποιεί, αφοφ δεν ζχουμε τθν 

δυνατότθτα ανάρτθςθσ  πολλϊν δραςτθριοτιτων μασ.  

3. Παροχι ενθμζρωςθσ, κακοδιγθςθσ και βοικειασ ςτισ οικογζνειεσ των μακθτϊν μασ, 

ϊςτε να πετφχουν να δθμιουργιςουν ςτο ςπίτι ζνα περιβάλλον υποςτθρικτικό για τθ 

μάκθςθ.  

 Μζςα από τισ τυπικζσ και άτυπεσ ςυναντιςεισ καταβλικθκε προςπάκεια  να γίνει μζροσ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου και θ «εκπαίδευςθ γονζων».Οι εκπαιδευτικοί  με ςυμβουλζσ προσ 

τουσ γονείσ και με τθν κακοδιγθςι τουσ,  τουσ ενθμζρωναν ςυςτθματικά ςχετικά με τον 

τρόπο που εργάηονταν ςτο ςχολείο, τον τρόπο που μποροφςαν οι γονείσ να βοθκιςουν τα 

παιδιά τουσ ςτο ςπίτι (ανάγνωςθ εξωςχολικϊν βιβλίων ι τθν εναςχόλθςθ με εκπαιδευτικισ 

φφςεωσ παιχνίδια ςτα οποία κα ςυμμετζχουν και οι γονείσ, ανάπτυξθ άλλων 

ενδιαφερόντων, κ.ά.), και για τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ ςτο ςχολείο, κλπ.  

 Τθν Τετάρτθ 19-10-2011 (Ρράξθ 8θ/19-10-2011 ) και ϊρα 18:30ϋμ.μ. 

πραγματοποιικθκε ςτο Νθπιαγωγείο ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με το Σφλλογο Γονζων και 

Κθδεμόνων, αλλά και με τουσ γονείσ των μακθτϊν μασ, με ςτόχο να τουσ  ςτθρίξουμε ςε  

ηθτιματα και προβλιματα, που τουσ  απαςχολοφςαν  και είχαν εντοπιςτεί από τισ 

παρατθριςεισ και τισ καταγραφζσ των εκπαιδευτικϊν. Στθν ςυνάντθςθ αυτι, θ 

Ρροϊςταμζνθ του 7ου Νθπιαγωγείου,  κα Χατηθγιάννθ Ευανκία, ωσ επιμορφϊτρια τθσ 

Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Λζςβου, μίλθςε ςτουσ γονείσ για δυο κζματα που τουσ απαςχολοφςαν 

ζντονα κατά τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ: 

1) Το άγχοσ του αποχωριςμοφ και θ διαχείριςθ του.  

2) Θ υποςτιριξθ  τθσ μάκθςθσ των νθπίων ςτα πλαίςια τθσ οικογζνειασ. 

 Θ ειςιγθςθ ζγινε με πολυμορφικι παρουςίαςθ (p.p.t.) και δόκθκαν πολλά 

παραδείγματα δθμιουργικισ μάκθςθσ. Ακολοφκθςε διάλογοσ με τουσ γονείσ και 

καταλθκτικά τουσ δόκθκε  φυλλάδιο με ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ειςιγθςθσ, κακϊσ και 

κατάλογοσ με παραμφκια που καλλιεργοφν το πνεφμα ςτα παιδιά, ξεκακαρίηουν τα 

ςυναιςκιματά τουσ να αντιλαμβάνονται τισ δυςκολίεσ και ταυτόχρονα  προτείνουν λφςεισ 

ςτα προβλιματά τουσ. 
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         Τθν Ραραςκευι 16-3-2012 και ϊρα 16:30 μ.μ. και τθν Τετάρτθ 4-4-2012 και ϊρα 16:30 

μ.μ.  ςτο Νθπιαγωγείο μασ, πραγματοποιικθκαν ςυγκεντρϊςεισ Γονζων και Κθδεμόνων με 

προςκεκλθμζνο τον ψυχολόγο κ. Ραραδείςθ, Γ. Κατά τθν διάρκεια των ςυναντιςεων, αλλά 

και μετά από αυτζσ  ο ψυχολόγοσ κ. Ραραδείςθσ, Γ.  είχε εποικοδομθτικζσ ςυηθτιςεισ με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου μασ, όπου δόκθκε θ ευκαιρία μζςα από τισ 

επιςτθμονικζσ τοποκετιςεισ του και τον ενδελεχι διάλογο, που αναπτφχκθκε,  να 

επιτευχκεί θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ (π.χ. για τθν τροποποίθςθ τθσ ανεπικφμθτθσ 

ςυμπεριφοράσ κάποιου μακθτι / μακθτϊν)", θ αφξθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ τουσ και  θ 

κακοδιγθςι τουσ ςτο πϊσ να διαμορφϊνουν ςτθν τάξθ ζνα κετικό ψυχολογικό κλίμα, που 

κα προάγει τθν ψυχικι υγεία όλων των μακθτϊν. Καταλυτικά, και μετά τθν αποχϊρθςθ του 

κυρίου Ραραδείςθ οι γονείσ των νθπίων μασ ενθμερϊκθκαν από τθν Ρροϊςταμζνθ του 

Ν/γείου για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ «Μετάβαςθ ςτο Δθμοτικό » και τισ διάφορεσ 

δράςεισ που είχαμε ςχεδιάςει με ςκοπό τθν όςο το δυνατόν ομαλι μετάβαςθ των μακθτϊν 

μασ από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό. 

4. Εκελοντικι ςυμμετοχι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.    

            Υποκίνθςθ και ενεργοποίθςθ των γονζων να προςφζρουν υπθρεςίεσ ςτο ςχολείο, ωσ 

εκελοντζσ  κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, είτε ςτο τρζχον αναλυτικό πρόγραμμα 

(οργάνωςθ και υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων, παρακολοφκθςθ μακιματοσ), είτε ευκαιριακά 

(π.χ. ςε αυλικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, ςε κεατρικζσ και άλλεσ 

ςχολικζσ εκδθλϊςεισ). 

4.1. Οργάνωςθ και υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων, παρακολοφκθςθ μακιματοσ, ςυνοδεία ςε 

εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ,   κ.ά. 

Στα πλαίςια του τρζχοντοσ αναλυτικοφ προγράμματοσ οι γονείσ μασ ενίςχυςαν με εποπτικό 

υλικό, οργάνωςαν  και υλοποίθςαν δραςτθριότθτεσ: 

 Κεματικι προςζγγιςθ : « Εγϊ και οι φίλοι μου». Ραιδικά προςκοπικά τραγοφδια από 

γονζα νθπίου. 

 Κεματικι προςζγγιςθ : «Το ςπίτι μου». Συηιτθςθ με  γονζα  Ρολιτικό Μθχανικό που 

ιρκε ςτο ςχολείο. 

 Κεματικι προςζγγιςθ : «Ο Εαυτόσ μου». Γονζασ που υπθρετεί ςτο Εγκλθματολογικό 

Εργαςτιριο Ν. Λζςβου μασ μίλθςε για τθν ςθμαςία των δακτυλικϊν αποτυπωμάτων και 

βιωματικά  οι μακθτζσ μασ προςζγγιςαν τθν ζννοια του  «αποτυπϊματοσ». 
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 Κεματικι προςζγγιςθ : « Υγιεινι Διατροφι». Μθτζρεσ νθπίων μασ επιςκζφτθκαν ςτο 

ςχολείο και μαηί με τα παιδιά ζφτιαξαν πίτεσ και γλυκά.         

 Κεματικι προςζγγιςθ : «Υγιεινι Δοντιϊν». Μια μθτζρα νθπίου, αφοφ πρϊτα διθγικθκε 

το αυτοςχζδιο παραμφκι «Θ βρεγμζνθ πετςετοφλα», που είχε πρωτοπαρουςιάςει  ςτισ 

εκπαιδευτικοφσ τθν προθγοφμενθ μζρα, οργάνωςε  ζνα κεατρικό παιχνίδι, που ενκουςίαςε 

τουσ μακθτζσ μασ, αφοφ τουσ ενζπλεξε ςτθν καταςκευι ςοκολατζνιασ βάφλασ. 

 Κεματικι προςζγγιςθ : «Οι φίλοι μασ τα ηϊα». Τθν  Ρζμπτθ 5-4-2012 και ϊρα 9:00 π.μ., 

ςτο νθπιαγωγείο μασ, θ Αςτυνομικι Δ/νςθ Β. Αιγαίου, ανταποκρινόμενθ ςτθν από 11-1-

2011 αίτθςθ μασ, πραγματοποίθςε με τθν παρουςία Αςτυνομικοφ Συνοδοφ και 

εκπαιδευμζνου ςκφλου, επίδειξθ για ανίχνευςθ εκρθκτικϊν υλϊν. Σκοπόσ τθσ επίδειξθσ και 

του εκπαιδευτικοφ μασ προγράμματοσ ιταν να ευαιςκθτοποιιςουμε τα παιδιά ςτθν 

μεγάλθ προςφορά, που ζχουν τα ηϊα ςτθν κακθμερινότθτα,  αλλά και ςτθν αςφάλεια μασ. 

Θ δράςθ αυτι αποτζλεςε αίτθμα των ίδιων των γονζων, μερικοί εκ των οποίων είναι 

αςτυνομικοί και αφοροφςε τθν εμπλοκι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.        

 Κεματικι προςζγγιςθ : «Το απολικωμζνο δάςοσ ». Τθν Δευτζρα 30-4-2012 μασ 

επιςκζφτθκε ο πατζρασ του νθπίου μασ Κωνςταντίνου οφγγου, ο οποίοσ είναι 

φυςικομακθματικόσ ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ  και οργάνωςε δραςτθριότθτεσ 

(παρουςίαςθ, πειράματα, κ.ά.) με κζμα : «Το Θφαίςτειο». 

 Τθν Τετάρτθ 16-5-2012 ςτα πλαίςια τθσ όςο το δυνατόν καλφτερθσ ενθμζρωςθσ των 

γονζων των μακθτϊν μασ  αλλά και  τθν  υλοποίθςθ τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ:   

«Μετάβαςθ ςτο Δθμοτικό» παραβρζκθκε ςτο Ν/γείο μασ προςκεκλθμζνοσ ο  Σχολικόσ 

Σφμβουλο Δ.Ε. 2θσ Ρεριφζρειασ Κ. Βοφλγαρθσ Δθμιτριοσ. Ο κφριοσ  Βοφλγαρθσ μίλθςε 

ςτουσ γονείσ με κζμα: «Ρρϊιμθ ανίχνευςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν». Ακολοφκθςε ανοιχτι 

ςυηιτθςθ, όπου μζςα ςε ευχάριςτο κλίμα αποςαφθνίςτθκαν απορίεσ των γονζων, που 

αφοροφςαν τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ.  Στθν ςυνάντθςθ παραβρζκθκαν θ Ρροϊςταμζνθ 

Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Β. Αιγαίου κα Λυκαρδοποφλου, Σ., ςαν 

κριτικι φίλθ τθσ ΑΕΕ και θ Σχολικι Σφμβουλοσ 49θσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου κα  

Γιαννοποφλου Κ.  

 Τθν Ραραςκευι  18-5-2012 μασ επιςκζφτθκε θ μθτζρα του νθπίου μασ Ρατζςτου, Δ. θ 

οποία είναι γεωπόνοσ και αφενόσ ςτα πλαίςια του ΣΔ τθσ ΑΕΕ και ςυγκεκριμζνα τθν ενεργό 

ςυμμετοχι των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά και αφετζρου ςτα πλαίςια του 

περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ, που υλοποιεί το ολοιμερο τμιμα του Ν/γείου μασ,  

οργάνωςε δραςτθριότθτεσ (παρουςίαςθ, κ.ά.) με κζμα : «Τα φυτά και θ ςθμαςία τουσ ςτθν 

ηωι μασ ». 
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 Τθν Τετάρτθ  23-5-2012 θ μθτζρα μακιτριασ του ολοθμζρου τμιματοσ μασ ζφερε «ζνα 

ςκαντηόχοιρο» που είχε βρει ςτθν φπαικρο. Τα παιδιά αφοφ παρατιρθςαν το ηωάκι, 

βρικαν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο για τον κφκλο τθσ ηωισ του και εςτίαςαν ςτθν 

εκμετάλλευςθ και ςτθν «ομθρία» των ηϊων (ςτα τςίρκα, ςτουσ ηωολογικοφσ κιπουσ, κ ά..), 

οπότε μζλθμα τουσ ιταν θ επιςτροφι του μικροφ ςκαντηόχοιρου ςτο φυςικό  του 

περιβάλλον. 

 Τθν Τρίτθ 5-06-2012 το ολοιμερο τμιμα ςε μια  ευχάριςτθ γιορτοφλα, οργανωμζνθ με 

πολφ μεράκι από τα παιδιά παρουςίαςαν ςτουσ γονείσ, που κάλεςαν, τα αποτελζςματα του 

Ρεριβαλλοντικοφ Ρρογράμματοσ: «Αγαπϊ τθν φφςθ, αγαπϊ τθν ηωι» που 

διαπραγματευόταν όλο τον χρόνο.   

       

 Τθν Δευτζρα 11-06-2012 και ϊρα 17.30ϋμμ ςτον αφλειο χϊρο του Ν/γείου οργανϊκθκε  

από κοινοφ με τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων θ τελετι λιξθσ των μακθμάτων ςτο 

ςχολείο μασ. Τα παιδιά κάλεςαν τουσ γονείσ τουσ παρουςίαςαν με μεγάλθ επιτυχία τθν 

κεατρικι παράςταςθ «Σαν παλιό ςινεμά» και κλείςαμε «ξζγνοιαςτοι και χαροφμενοι» τθν 

ςχολικι χρονιά  2011-2012!!. 

 Τθν Τρίτθ 12-06-2012 τα παιδιά ςυνοδευόμενα από τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και από 

τουσ γονείσ τουσ οργάνωςαν  από κοινοφ, ακλοπαιδιζσ ςτο γιπεδο «Ολφμπικο» τθσ 

Νεάπολθσ.                    

 Τθν Τετάρτθ 13-6-2012 ςτα πλαίςια  τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ:   «Μετάβαςθ ςτο 

Δθμοτικό» τα νιπια του ςχολείου μασ ςυνοδευόμενα από τισ εκπαιδευτικοφσ τουσ  και από 

μια ομάδα γονζων επιςκζφτθκαν  τα όμορα ςχολεία-15ο Δθμοτικό Σχολείο & 7ο Δθμοτικό 

Σχολείο Μυτιλινθσ και παρακολοφκθςαν 2 διδακτικζσ ϊρεσ  μιασ ςχολικισ μζρασ. 

 

  Κατά τθν διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ αρκετοί γονείσ ιρκαν και παρακολοφκθςαν 

οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου αφενόσ να μασ βοθκιςουν και αφετζρου να 

καταλάβουν πωσ προςεγγίηουμε τθν γνϊςθ ςτο νθπιαγωγείο ςε διάφορα γνωςτικά πεδία 

(γλϊςςα, μακθματικά, κ.ά.).   

      Σε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ και τα παιδιά, οργανϊκθκαν από τον Σφλλογο 

Γονζων και Κθδεμόνων και πραγματοποιικθκαν «εργαςτιρια γονζων», όπου ςφμφωνα με 

τθν επικυμία που είχαν δθλϊςει οι γονείσ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ (Ερωτθματολόγιο, 

Ραράρτθμα Λ) πιραν μζροσ εκ περιτροπισ ςτισ παρακάτω δράςεισ:  
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 Εργαςτιριο χριςτουγεννιάτικων καταςκευϊν και διακοςμθτικϊν κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ, 

4/12/2011 ζωσ 9/12/2011  

 

 

 Εργαςτιριο γλυκϊν, όπου γονείσ, εκπαιδευτικοί και παιδιά καταςκεφαςαν 

χριςτουγεννιάτικα γλυκά ςτο χϊρο του ςχολείου, κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ, από 12/12/2011 

ζωσ 16/12/2011. 

 Τθν Δευτζρα 2/4/2012 και κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ, πραγματοποιικθκε  εργαςτιριο 

παςχαλινϊν καταςκευϊν και διακοςμθτικϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ του 

Νθπιαγωγείου ςτο χϊρο του ςχολείου.                          

 Τθν Τρίτθ 3/4/2012 κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ ςτο χϊρο του Ν/γείου μασ 

πραγματοποιικθκε  εργαςτιριο γλυκιςμάτων, όπου γονείσ και παιδιά παραςκεφαςαν 

παςχαλινά γλυκίςματα.              

 Στα πλαίςια των εκπαιδευτικϊν δράςεων του 7ου Ν/γείου και του ανοίγματοσ  του 

ςχολείου ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινωνία  αλλά και τθσ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ του 

Ρεριβαλλοντικοφ Ρρογράμματοσ «Αγαπϊ τθ φφςθ ….Αγαπϊ τθν Ηωι», κακϊσ και τθσ 

εκελοντικισ ςυμμετοχισ μασ ςτθ Ραιδικι Helmepa, ςυναποφαςίςκθκαν  με τον Σφλλογο 

Γονζων και Κθδεμόνων οι παρακάτω ζξοδοι από το νθπιαγωγείο:  

 Τθν Ραραςκευι 27-4-2012 επιςκεφτικαμε  το Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ και το 

Αρχαιολογικό Μουςείο Μυτιλινθσ. Με τθν βοικεια των γονζων που μασ ςυνόδευαν ςτθν 

ςυνζχεια προβικαμε ςτο κακαριςμό του αλςυλλίου «Τςαμάκια»  ςτθρίηοντασ εμπράκτωσ 

ενζργειεσ που ςτοχεφουν  ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν μασ και των γονζων τουσ ςε 

κζματα  προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.                    

              Τθν Ραραςκευι 25-5-2012 ςτα πλαίςια των περιβαλλοντικϊν μασ δράςεων, 

επιςκεφτικαμε τισ Ανεμογεννιτριεσ ςτθν περιοχι τθσ Χαραμίδασ και ςτθ ςυνζχεια ςε 

ςυνεργαςία με τουσ γονείσ που μασ ςυνόδευςαν, προβικαμε ςε εκελοντικό  κακαριςμό τθσ 

παραλίασ ςτον Άγιο Ερμογζνθ.                

4. 2. Εμπλοκι γονζων με προςωπικι εργαςία. 

 Ενδεικτικά αναφζρουμε δραςτθριότθτεσ, που ανζλαβαν και διεκπεραίωςαν οι 

ομάδεσ των γονζων, που «ςυγκροτικθκαν» μετά  τθν ςυμπλιρωςθ του 1ου 

ερωτθματολογίου, που δόκθκε ςτθν αρχι του Σ.Δ και ςτο οποίο οι ίδιοι επζλεξαν με  ποιον  

τρόπο  κα  εμπλακοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.: 
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1. Καταςκευι ραφιϊν και βιβλιοκικθσ 

2. Στιριξθ ραφιϊν και Βαριϊν αντικειμζνων (αντιςειςμικά μζτρα). 

3. Τοποκζτθςθ Θ/Υ ςτο Ολοιμερο τμιμα και γραμμισ Internet. 

4. Επιςκευι υδραυλικισ εγκατάςταςθσ. 

5. Αλλαγι λαμπτιρων και μικροςυςκευϊν. 

6. άψιμο πανιοφ για τθν οργάνωςθ  γωνιάσ τθσ αλλθλογραφίασ  «ΕΧΕΛΣ  ΓΑΜΜΑ» 

7. Κακαριότθτα χϊρου και αυλισ.  

           Μερικοί γονείσ μασ βοικθςαν κατά τθ  μεταφορά  των παιδιϊν ςτο χϊρο του 6ου 

Δθμοτικοφ Σχολείου, όπου πραγματοποιικθκαν  οι πρόβεσ για τθν Χριςτουγεννιάτικθ 

γιορτι μασ, λόγω ζλλειψθσ αίκουςασ εκδθλϊςεων ςτο νθπιαγωγείο μασ. Τθν Δευτζρα 19-

12- 2011 ςτθ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του 6ου Δθμοτικοφ ςχολείου Μυτλινθσ τα 

παιδιά παρουςίαςαν ςτουσ γονείσ τουσ τα αποτελζςματα (ζκκεςθ ζργων  -παραγωγϊν 

τουσ)του Ρολιτιςτικοφ προγράμματοσ:  «Θ γιορτι των παραμυκιϊν μασ» Κοκκινοςκουφίτςα 

και Χιονάτθ, Κοντορεβικοφλθσ, Σταχτοποφτα μα και Ραπουτςωμζνοσ Γάτοσ. Μια φορά κι 

ζναν καιρό παραμφκι κα ςασ πω!!!!». Με αφορμι αυτό το ςχζδιο δράςθσ μασ αλλά και το 

εορταςτικό κλίμα των Χριςτουγζννων τα παιδιά επζλεξαν και παρουςίαςαν ςτουσ γονείσ 

τουσ το παραμφκι «Ο Καρυοκραφςτθσ».    

 Στο αποκριάτικο πάρτυ του ςχολείου οι μανοφλεσ των νθπίων μασ μαςκαρεφτθκαν 

και ζπαιξαν αλλά και χόρεψαν μαηί μασ.   Ομάδα γονζων μασ βοικθςε και ςτθν μεταφορά 

των μακθτϊν μασ ςτο Δθμοτικό Κζατρο τθσ Ρόλθσ μασ, τθν Τετάρτθ 14-02-2012, όπου τα 

παιδιά παρακολοφκθςαν τθν κεατρικι παράςταςθ: «Ζρωτασ και ψυχι», τθσ Ραιδικισ 

Σκθνισ τθσ Φουντοφκθ, Δ. που επιςκζφτθκε τθν Ρόλθ μασ . 

         Κάποιοι γονείσ μασ βοικθςαν να ανακυκλϊςουμε παλιά άχρθςτα και μθ εμπορεφςιμα 

υλικά που είχαν παραμείνει ςτο χϊρο του Νθπιαγωγείου κακαρίηοντασ τον χϊρο.  

        Οι γονείσ βοικθςαν τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων  και το Σάββατο 

17/12/2011 ςτισ 5.30ϋμ.μ. πραγματοποιικθκε Χριςτουγεννιάτικο Ράρτι, ςε αίκουςα 

εκδθλϊςεων τθσ Μυτιλινθσ, με ςκοπό τθν ψυχαγωγία, κυρίωσ των παιδιϊν και τθν 

ανάπτυξθ ςχζςεων, εκτόσ ςχολείου ςε ζνα ευχάριςτο, εορταςτικό περιβάλλον. 
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 Με ςκοπό κυρίωσ τθν ψυχαγωγία των μακθτϊν μασ, αλλά και τθν περαιτζρω  

ενδυνάμωςθ των ςχζςεων ςχολείου- οικογζνειασ, το εκπαιδευτικό προςωπικό του Ν/γείου 

(οργάνωςθ παιδαγωγικϊν παιχνιδιϊν, κ.ά.) ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Γονζων και 

Κθδεμόνων (ενοικίαςθ του χϊρου, δϊρα ςτα παιδιά που προςζφεραν ςτον Σφλλογο 

διάφορα καταςτιματα, κ.ά.)  αλλά και ομάδα γονζων (οργάνωςθ μπουφζ) 

πραγματοποίθςαν Αποκριάτικο πάρτυ ςε αίκουςα εκδθλϊςεων τθσ πόλθσ μασ (  LIGHT 

HOUSE). 

    4.3. Εμπλοκι γονζων με υλικά μζςα: 

 Διάφορα αντικείμενα, που δεν χρειάηονταν οι γονείσ αλλά και διάφορα άλλα δϊρα 

που μάηεψαν από τα καταςτιματα τθσ πόλθσ μασ διατζκθκαν ςε χριςτουγεννιάτικο 

«παηάρι» ςτθν  εκδιλωςθ που οργάνωςε ο  Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων. 

 Οι γονείσ ενίςχυςαν, όπωσ μποροφςε ο κακζνασ (οικονομικά, προςωπικι εργαςία, 

ςυλλογι δϊρων, επιμζλεια προςκλιςεων, κ.ά.) τον Σφλλογο ςτθν οργάνωςθ του 

Αποκριάτικου Ράρτυ. 

  Πλοι ςχεδόν οι γονείσ ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ  και τον Σφλλογο 

Γονζων και Κθδεμόνων, ενεπλάκθςαν ςτθν οργάνωςθ τθσ «Θμζρασ των γονζων», τθν τελετι 

δθλαδι τθσ λιξθσ του Σ.Δ.  «ΣΧΟΛΕΛΟ και ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ: Δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο 

και αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν 

μασ». Καταςκεφαςαν εδζςματα, κακάριςαν τον αφλειο χϊρο και τον διακόςμθςαν, 

επιμελικθκαν τθν μουςικι, κ.ά..  

5. υμμετοχι των γονζων ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικϊν με κζματα διοίκθςθσ του 

ςχολείου.  

 Τθν Ραραςκευι 21-10-2011 με τθν βοικεια τθσ Ρροζδρου του Συλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων του Νθπιαγωγείου διεκπεραιϊκθκε πρωτόκολλο καταςτροφισ αχριςτων μθ 

εμπορεφςιμων υλικϊν, που ςφνταξε θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου με ομόφωνθ γνϊμθ 

του Συλλόγου Διδαςκόντων (Τριμελι επιτροπι, διαγραφι υλικϊν από το Βιβλίο Υλικοφ του 

Ν/γείου). 

  Τθν Δευτζρα  23-1-2012 ο Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων του Νθπιαγωγείου  

ςυναντικθκε ςτο ςχολείο με τουσ γονείσ  των μακθτϊν μασ, ανταποκρινόμενοι ςτθν 

πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ Σχολικισ  Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ, προκειμζνου να 

βρεκεί λφςθ ςτο ζντονο κτθριακό μασ πρόβλθμα. Στθν ςυνάντθςθ αυτι τελικά δεν 
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παραβρζκθκε ο Ρρόεδροσ τθσ Σχολικισ  Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ,  μασ τίμθςε  

όμωσ με τθν παρουςία τθσ θ Ρροϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ Β. Αιγαίου κα. 

Λυκαρδοποφλου, Σ. θ οποία ανταποκρίκθκε πρόκυμα ςτθν πρόςκλθςθ μασ αποδεικνφοντασ 

το ζνκερμο ενδιαφζρον τθσ.  

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ςυνάντθςθ ανζπτυξαν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ για τθν 

κακι κτθριακι υποδομι του ςχολείου μασ και κατζλθξαν ςτθν πρόταςθ να μεταςτεγαςτεί, 

ζςτω και προςωρινά το νθπιαγωγείο μασ ςτουσ χϊρουσ, που ςτεγαηόταν το Ακλθτικό 

Γυμνάςιο Μυτιλινθσ. 

    Τθν ίδια μζρα προγραμματίςτθκε ςυνάντθςθ με τον Διμαρχο τθσ Ρόλθσ μασ. Στθν 

ςυνάντθςθ αυτι ςυμμετείχαν θ Ρροϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ Β. Αιγαίου κα. 

Λυκαρδοποφλου, Σ., θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου κα Χατηθγιάννθ Ευανκία, ο 

Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων του Νθπιαγωγείου, αρκετοί γονείσ και το Ρροεδρείο του 

Συλλόγου Δαςκάλων και Ν/γϊν Ν. Λζςβου. Ο  αντιπρόεδροσ του Συλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων του Νθπιαγωγείου  και θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου γνωςτοποίθςε ςτον 

Διμαρχο το πρόβλθμα τθσ ςτζγαςθσ μασ,  κακϊσ και τισ προτάςεισ τουσ. Ακολοφκθςε 

διάλογοσ όλων των  ςυμμετεχόντων με το Διμαρχο, ο οποίοσ αν και φάνθκε να κατανοεί το 

πρόβλθμα αναφζρκθκε ςτθν δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, που περνά θ χϊρα μασ και 

δεςμεφτθκε να κάνει ότι είναι δυνατό, προκειμζνου να ικανοποιθκεί το αίτθμα μασ.   

 Τθν Ραραςκευι 17 Φεβρουαρίου 2012 και ϊρα 12:00 μ.μ. ο Σφλλογοσ διδαςκόντων 

του Ν/γείου αποτελοφμενοσ από τισ νθπιαγωγοφσ Χατηθγιάννθ Ευανκία, Χλίμπου Ειρινθ, 

Σουλιϊτθ Λουλία και Κεοχαρίδου Μαρία, ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να 

αποφαςίςει επί του κζματοσ θμεριςιασ διάταξθσ: «Σφςταςθ Συμβουλίου Σχολικισ 

Κοινότθτασ». Στθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχε και το ΔΣ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων 

του 7ου Ν/γείου Μυτιλινθσ. 

 Θ Ρροϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου, Χατηθγιάννθ Ευανκία, ειςθγικθκε το κζμα και ο 

Σφλλογοσ Διδαςκόντων ςτο Ν/γείο μασ μετά από ςυηιτθςθ ομόφωνα αποφάςιςε και 

ςυςτικθκε τριμελζσ Συμβοφλιο Σχολικισ Κοινότθτασ που ςαν ζργο κα ζχει τθν ειςιγθςθ 

προσ τθν Σχολικι Επιτροπι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Λζςβου διαφόρων αιτθμάτων ςχετικϊν με 

τθν ομαλι λειτουργία του Ν/γείου. Το ςυμβοφλιο αυτό  αποτελείται από τισ Χατηθγιάννθ 

Ευανκία, Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, Χλίμπου Ερινθ ωσ παλαιότερθ νθπιαγωγόσ του 

ςχολείου και τον Ρριονά Χριςτο, γονζα προνθπίου, που όριςε μετά από απόφαςι του, το 

ΔΣ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του 7ου Ν/γείου Μυτιλινθσ. 
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    Τθν Τρίτθ 27-3-2012 φςτερα από πρόςκλθςθ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων 

μασ επιςκζφτθκε ο Ρρόεδροσ Σχολικισ Επιτροπισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  Διμου  Λζςβου και 

ςυηθτιςαμε το ζντονο κτθριακό πρόβλθμα του ςχολείου μασ. Ο Ρρόεδροσ Σχολικισ 

Επιτροπισ, κοσ Ηαφειρίου δεςμεφτθκε να βρει λφςθ ςτο πρόβλθμά μασ και μασ υποςχζκθκε 

ότι τθν νζα ςχολικι χρονιά κα μεταςτεγαςτοφμε ςε άλλο κτιριο. 

6. Εμπλοκι γονζων -υνεργαςία με τθν κοινότθτα.  

         Αξιοποίθςθ των πόρων και των υπθρεςιϊν που προζρχονται από τθν ευρφτερθ 

κοινότθτα, ϊςτε να ενιςχυκεί το ζργο των οικογενειϊν. Συμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ ι 

προγράμματα ςυνεκπαίδευςθσ, όπου επιδιϊκεται θ απόκτθςθ κοινισ εκπαιδευτικισ 

εμπειρίασ  (γονζων, παιδιϊν, εκπαιδευτικϊν, εκπροςϊπων κοινότθτασ). 

  Τθν Δευτζρα 28/11/2011 και ϊρα 17:30ϋμ.μ. προςιλκε ςτο Νθπιαγωγείο μασ ο 

προςκεκλθμζνοσ ψυχολόγοσ κφριοσ Ραραδείςθσ Γ. τον οποίο προλόγιςε και ςφςτθςε ςτουσ 

γονείσ, θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου κα. Χατηθγιάννθ Ευανκία. Στθ ςυνζχεια 

αναπτφχκθκε εποικοδομθτικότατοσ διάλογοσ  μεταξφ των γονζων και του κυρίου 

Ραραδείςθ Γ. ο οποίοσ ςε ανοιχτι ςυηιτθςθ απάντθςε ςε πλικοσ ερωτθμάτων, που 

τζκθκαν από τουσ γονείσ. Θ ςυνάντθςθ ιταν  τόςο επιτυχισ, που οι γονείσ ηιτθςαν να 

πραγματοποιθκοφν και άλλεσ ςυναντιςεισ ςτο μζλλον με τον κφριο Ραραδείςθ, γεγονόσ 

που ο ίδιοσ δζχτθκε κετικότατα. 

  Τθν Ραραςκευι 21/1/2012 και ϊρα 5:30μ.μ το Κ.ΕΔΔΥ. Λζςβου ανταποκρινόμενο, 

ςτθν υπό 11-11-2011 αίτθςθ μασ, για ςυνεργαςία - υποςτιριξθ με τθν οργάνωςθ 

επιμορφωτικϊν δράςεων, που ςτόχο ζχουν τθν ςτιριξθ ηθτθμάτων και προβλθμάτων που 

απαςχολοφν τουσ γονείσ, οργάνωςε θμερίδα  με κφρια ομιλιτρια τθν ψυχολόγο κυρία 

Μπαλοδιμου Σ. και με κζμα «Θ αντιμετϊπιςθ τθσ απϊλειασ». Ακολοφκθςε ανοιχτι 

ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ για όλα τα προβλιματα που τουσ απαςχολοφν, ςε ςχζςθ με τα 

παιδιά τουσ. 

 Τθν Τετάρτθ 15-2-2012  και ϊρα 09: 00ϋπ.μ. πραγματοποιικθκε από το 

Λατροπαιδαγωγικό Κζντρο, το οποίο ανταποκρίκθκε ςτθν πρόςκλθςθ μασ, θμερίδα με κζμα: 

«Ραιδί τθσ Ρροςχολικισ Θλικίασ και πικανζσ δυςκολίεσ ςτθν εξζλιξθ του. Οι γονείσ των 

νθπίων μασ είχαν τθν ευκαιρία μζςα από τισ ειςθγιςεισ τθσ ομάδασ επιμόρφωςθσ του 

Λατροπαιδαγωγικοφ Κζντρου Μυτιλινθσ  που μασ επιςκζφτθκε (κα Σχοιναράκθ Γεωργία, Κα 

Κορκολι Ζφθ, κα Αςπρολοφπου Μυρςίνθ και κοσ Τθνιακόσ Ραναγιϊτθσ), αλλά και τον 

εποικοδομθτικό διάλογο που ακολοφκθςε να ςυνθδειτοποιιςουν ότι  θ προςχολικι θλικία 
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είναι μια ιδιαίτερθ περίοδοσ ςτθ ηωι του ανκρϊπου, κακϊσ παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ 

ποικιλία ςε χαρακτθριςτικά. Είναι θ περίοδοσ όπου κάκε παιδί δομεί τθν προςωπικότθτά 

του κακόςον όμωσ μιλοφμε για μονάδεσ, για άτομα και κακϊσ οι βιορυκμοί ακόμα και 

ανάμεςα ςε δφο αδζρφια είναι διαφορετικοί, οι εκφάνςεισ χαρακτιρων κυμαίνονται ςε 

μεγάλα μικθ και πλάτθ. Οι γονείσ των νθπίων μασ αποφορτιςτικαν  από αρνθτικοφσ 

προβλθματιςμοφσ που είχαν να κάνουν με τθν διαπίςτωςθ τθσ διαφορετικισ εξζλιξθσ των 

παιδιϊν τουσ, αφοφ θ ομάδα του  Λατροπαιδαγωγικοφ  Κζντρου ιταν πλιρωσ διαφωτιςτικι 

κζτοντασ  τα όρια και τα χαρακτθριςτικά τθσ «Ρροςχολικισ Θλικίασ» και τθν «φυςιολογικι» 

διαφοροποίθςθ που μπορεί να ζχουν ςτο κάκε παιδί.   

 Τθν Ραραςκευι 16-3-2012 και ϊρα 16:30 μ.μ. ςτο Νθπιαγωγείο μασ, 

πραγματοποιικθκε παρουςία τθσ Σχολικισ Συμβοφλου κα. Γιαννοποφλου Κ., ςυγκζντρωςθ 

γονζων με προςκεκλθμζνο τον ψυχολόγο κ. Ραραδείςθ, Γ.. Στθν ςυνάντθςθ αυτι μζςα από 

ζναν ανοιχτό διάλογο απαντικθκαν  ερωτιματα των γονζων, που αφοροφςαν προβλιματα 

που αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ, τόςο ςτο οικογενειακό, όςο και ςτο ευρφτερο ςχολικό 

και κοινωνικό περιβάλλον. 

 Τθν Τετάρτθ  23-5-2012 και ϊρα 17: 30μ.μ.  μασ επιςκζφτθκε ο ψυχολόγοσ κ. 

Ραραδείςθσ, Γ. Ο προςκεκλθμζνοσ μασ απάντθςε ςε μια ςειρά ερωτιςεων των γονζων και 

των εκπαιδευτικϊν κλείνοντασ μζςα ςε ζνα ιδιαίτερα ευχάριςτο περιβάλλον τισ 

ςυναντιςεισ του με τουσ γονείσ. Θ ςυνάντθςθ αυτι ιταν θ τελευταία από μια ςειρά 

ςυναντιςεων, που οργανϊκθκαν και ζδωςαν τθν ευκαιρία ςτουσ  γονείσ των μακθτϊν μασ 

να ενθμερωκοφν, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί  θ διαμόρφωςθ - διαφοροποίθςθ τθσ ςτάςθσ και 

τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ, θ ςταδιακι ωρίμανςθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ, ϊςτε να είναι ςε 

κζςθ να ανταποκρικοφν  ςτθ κετικι εξζλιξθ των  παιδιϊν τουσ.  

 

Λιξθ του χεδίου Δράςθσ: «ΧΟΛΕΛΟ και ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ:  

Δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο και αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι 

και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν μασ». 

 

 Στον αφλειο χϊρο του Ν/γείου μασ (παρακείμενθ Δθμοτικι Ραιδικι χαρά)  το 

Σάββατο 9-06-2012 και ϊρα 18.00.ϋμμ, οργανϊςαμε οι εκπαιδευτικοί, ο Σφλλογοσ Γονζων 

και Κθδεμόνων και οι γονείσ τθν «Θμζρα των Γονζων» με τθν ευκαιρία τθσ  λιξθσ του 
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ςχεδίου δράςθσ «ΣΧΟΛΕΛΟ και ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ: Δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο και 

αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν 

μασ». Σκοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ-γιορτισ ιταν να ςυηθτιςουμε όλοι τισ εμπειρίεσ που ηιςαμε 

όλθ τθν χρονιά από τθν υλοποίθςθ του Σ.Δ., να εντοπίςουμε μζςα από τθν κατάκεςθ των 

απόψεων όλων των εμπλεκόμενων τυχόν λάκθ και παραλιψεισ, ϊςτε να λειτουργιςουν 

ςαν ανατροφοδότθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ και να δεςμευτοφμε για τθν ςυνζχιςθ των 

δράςεων μασ τθν νζα ςχολικι χρονιά 2012-2013. 

 

ΕΚΚΕΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ.  

 

      Το ςχζδιο δράςθσ, όπωσ πρότεινε το εργαλείο τθσ ΑΕΕ και ςυμφϊνθςε ομόφωνα θ 

ολομζλεια, αξιολογικθκε  ςε όλεσ τισ επιμζρουσ φάςεισ τθσ ανάπτυξθσ του με κριτιρια που 

αφοροφςαν τισ επιμζρουσ διαδικαςίεσ του. Ο αναςχεδιαςμόσ επιμζρουσ δράςεων 

αξιοποιϊντασ ςτοιχεία από τισ διαδικαςίεσ ανατροφοδότθςθσ, ςυμπλιρωςαν τθν 

αξιολογικι εικόνα του Σ.Δ. και αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. 

Αναλυτικότερα, όπωσ είχε ςυμπεριλάβει ςτον αρχικό ςχεδιαςμό του, θ ολομζλεια των 

ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ςυναποφάςιςε και εφάρμοςε τρόπουσ παρακολοφκθςθσ 

για  τισ επιμζρουσ φάςεισ του Σ.Δ, με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ του.  

 Στθν διαδικαςία τθσ διαμορφωτικισ αλλά και για τθν τελικι αξιολόγθςθ του Σ.Δ., 

αξιοποιικθκαν ςτοιχεία από τθν επεξεργαςία – ςυμπεράςματα του ερωτθματολογίου 

γονζων (Ραράτθμα I.«Εργαλείο διερεφνθςθσ :Δείκτθ Αξιολόγθςθσ 3.3. Σχζςεισ μεταξφ 

Σχολείου –Γονζων»),  που δόκθκε ςτθν αρχι (29-09-2011) αλλά και προσ το τζλοσ τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ(23-05-2012). 

              Κατά τθν διάρκεια τθσ χρονιάσ κεωριςαμε αναγκαίο ζχοντασ ςαν ςτόχο τθν 

ανατροφοδότθςθ των δράςεων μασ να χρθςιμοποιιςουμε άλλο ζνα 

ερωτθματολόγιο(Ραράτθμα II) που είχε δυο μζρθ: ΜΕΟΣ Λ: ΑΡΟΨΕΛΣ ΣΧΕΤΛΚΑ ΜΕ ΤΘΝ 

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ & ΜΕΟΣ ΛΛ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘ 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ. Κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Σ.Δ, το ερωτθματολόγιο αυτό δόκθκε 

ςτουσ γονείσ δυο φορζσ ( 19-10- 2011 και  17-01-2012) και παρόλο που γνωρίηαμε ότι θ 

αποδελτίωςθ του, απαιτοφςε γνϊςεισ προγράμματοσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ  

δεδομζνων (λογιςμικό, SPSS Statistics ), αφοφ οι περιςςότερεσ ερωτιςεισ του ιταν 

πολλαπλισ επιλογισ με κλίμακα διαβάκμιςθσ και τζτοιου είδουσ γνϊςεισ δεν είχαμε,  
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εντοφτοισ θ περιγραφικι ανάλυςθ των δεδομζνων του(απόψεισ των γονζων των μακθτϊν 

μασ)   μασ ζδωςε τθν δυνατότθτα τθσ ενδιάμεςθσ- διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ του Σ.Δ ζτςι 

ϊςτε να οργανϊςουμε δράςεισ που άπτονταν των ενδιαφερόντων των γονζων των 

μακθτϊν μασ ϊςτε να πετφχουμε τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτο ςχολικό «γίγνεςκαι»  .  

 Για τθν αξιολόγθςθ του Σ.Δ. τόςο για τθν ενδιάμεςθ όςο και για τθν τελικι 

ςυνζβαλαν πολφ επίςθσ οι ςθμειϊςεισ από τα θμερολόγια που τθροφςαν οι εκπαιδευτικοί ( 

αρικμόσ των ςυναντιςεων που πραγματοποιικθκαν, ςυνοπτικά ςυμπεράςματα τουσ, 

μελζτθ περίπτωςθσ μακθτϊν, κ.ά.), το Αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο Σχολικισ Ηωισ, το 

Βιβλίο Ρράξεων Ρροϊςταμζνθσ του Ν/γείου), όπου καταγράφθκαν οι δράςεισ του Σ.Δ., το 

Ρρακτικό Συλλόγου και Κθδεμόνων και τα επιτεφγματα των μακθτϊν μασ (φάκελοι 

εργαςίασ, portfolio, κ.ά.). 

 Τελικι αξιολόγθςθ του Δ. κα μποροφςε να αποτελζςει  και μόνο το γεγονόσ ότι το 

ςχολείο μασ ζχει αλλάξει «όψθ» ςτθν κυριολεξία, αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 

εκελοντικισ προςφοράσ των γονζων των μακθτϊν μασ. Στεγαηόμαςτε ςτον πρϊτο όροφο 

μια παλιάσ διπλοκατοικίασ τθσ δεκαετίασ του ϋ50. Αυτό  ςθμαίνει ότι όλα τα προθγοφμενα 

χρόνια καταναλωνόμαςτε και ςτθν κυριολεξία και μεταφορικά ςτθν εφρεςθ 

μικροςυνεργείων (θλεκτρολόγουσ, βαφείσ, υδραυλικοφσ, κ.α.) για τισ μικροεπιςκευζσ  του 

κτθρίου μασ, που ςχεδόν ιταν ςε θμεριςια διάταξθ και παρόλο τθν όποια ςτιριξθ του 

Διμου ι τθσ ςχολικισ επιτροπισ που ανικαμε δεν ιμαςταν κακόλου περιφανεσ για τθν 

γενικότερθ κατάςταςθ του. Φζτοσ τα πράγματα κα ιταν ακόμα χειρότερα αν αναλογιςτεί 

κανείσ ότι μζχρι αρχζσ Δεκεμβρίου δεν είχε πάρει ΦΕΚ  και δεν είχε ςυςτακεί θ Σχολικι 

Επιτροπι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Λζςβου. Πλα τα παραπάνω ςε ςυνδυαςμό με τθν 

οικονομικι κρίςθ, που πλιττει τθν χϊρα μασ είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα δυςχεραινόταν 

πολφ το ζργο μασ γιατί, όπωσ όλοι γνωρίηουμε για να είναι ανοιχτό το ςχολείο ςτθν 

ευρφτερθ κοινωνία και να εφαρμόηει καινοτόμα προγράμματα δεν αρκεί μόνο θ 

επιςτθμονικι επάρκεια των εκπαιδευτικϊν του και ςτισ μζρεσ μασ δεν μπορείσ πλζον να 

ςτθριχκείσ ςτο «μεράκι» και ςτθ καλι διάκεςθ τουσ,  όπωσ γινόταν παλαιότερα, αφοφ 

πρζπει να ζχεισ και κάποια οικονομικι άνεςθ για να μπορείσ να ςτθρίξεισ αυτζσ τισ 

προςπάκειεσ, χωρίσ να επιβαρφνεισ οικονομικά τουλάχιςτον πολφ τουσ γονείσ πολλοί εκ 

των οποίων ςτισ μζρεσ μασ  είναι  άνεργοι. Θ εμπλοκι των γονζων ςτθ διοίκθςθ του 

ςχολείου τουσ ζδωςε τθν ευκαιρία να διαπιςτϊςουν και οι ίδιοι τον τρόπο που αυτό  

λειτουργεί και όντασ κοινωνοί πλζον τθσ όλθσ κατάςταςθσ να ενδιαφερκοφν και να βρουν  

λφςεισ ςτα όποια προβλιματα του.  
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 Ρρϊτο ςθμαντικό βιμα ςτθ διαδικαςία επαφισ ςχολείου οικογζνειασ ιταν να 

παραδεχτοφν, τόςο οι δάςκαλοι όςο και οι γονείσ, τισ διαφορζσ ςτθν οπτικι τουσ και τότε 

με αυτό ωσ αφετθρία να αναηθτιςουν το κοινό ζδαφοσ. Δεν κα μποροφςαμε να 

υποςτθρίξουμε ότι για να  γίνει αυτό είναι κάτι το εφκολο. Κατά τθν διάρκεια τθσ 

υλοποίθςθσ του Σ.Δ. αρκετζσ φορζσ οι γνϊμεσ εκπαιδευτικϊν και γονζων διίςταντο, θ καλι 

διάκεςθ όμωσ και των δυο πλευρϊν και το γενικότερο καλό κλίμα που είχε δθμιουργθκεί, 

μετζτρεπαν τισ όποιεσ διαφοροποιιςεισ ςε γόνιμεσ δράςεισ που ςκοπό είχαν «το καλό του 

ςχολείου», προκειμζνου οι μακθτζσ μασ να τφχουν μιασ όςο το δυνατόν καλφτερθσ, 

ποιοτικισ εκπαίδευςθσ. Οι εκπαιδευτικοί  και οι γονείσ ιρκαν κοντά και  μοιράςτθκαν ο 

ζνασ με τον άλλο τθ γνϊςθ που κατζχουν ξεχωριςτά. Ιταν ςθμαντικό να  μπορεί ο κακζνασ 

να εκκζςει ςτον άλλο τισ δεξιότθτεσ που ζχει, βοθκϊντασ ζτςι από κοινοφ ςτθν αποτελε-

ςματικότερθ υποςτιριξθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι. Θ άποψθ αυτι αποτζλεςε 

εξαρχισ  το γνϊμονα των κοινϊν δράςεων μασ, αποφόρτιςε τουσ εκπαιδευτικοφσ, που ςτθν 

αρχι τουλάχιςτον αιςκανόταν κάπωσ άβολα, όταν οι γονείσ ιταν μζςα ςτθν τάξθ τουσ αλλά 

και τουσ γονείσ που κεωροφςαν ότι εκείνοι μόνο γνωρίηουν τι είναι καλό για το παιδί τουσ 

και κατά τθν άποψθ μασ αυτό ιταν «το κλειδί τθσ επιτυχίασ» του Σ.Δ. που υλοποιιςαμε.  

 Θ εμπλοκι των γονζων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, αποτζλεςε κακοριςτικι 

ςυνιςτϊςα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τα κετικά αποτελζςματα τθσ οποίασ 

καταγράφονται  και ςτθν πρόοδο των μακθτϊν  μασ (ατομικόσ φάκελοσ, portfolio κλαςικό 

τμιμα ΓΛΩΣΣΑ – ΓΑΦΘ ). Οι   εκπαιδευτικοί  κεωροφν πλζον «δεδομζνθ» τθν ςυνεργαςία 

με τουσ γονείσ των μακθτϊν τουσ και οι  γονείσ, φαίνονται να είναι ανοικτοί ςε μια 

προοπτικι διεφρυνςθσ  των δράςεων τουσ και για τθν νζα ςχολικι  χρονιά. 

 Θ επιτυχία του Σ.Δ. καταγράφεται,  όπωσ ιταν φυςικό και ςτισ απαντιςεισ του 

ερωτθματολογίου που δόκθκε ςτουσ γονείσ  ςτθν αρχι και προσ το τζλοσ τθσ υλοποίθςθσ 

του. Ζνα ςθμείο που κατά τθν άποψθ μασ πρζπει να τονιςτεί και το οποίο είναι πολφ 

ςθμαντικό για μασ τισ εκπαιδευτικοφσ είναι ότι τα τελευταία 9 χρόνια το Ρροςωπικό του 

Ν/γείου είναι ςτακερό και πάντα καλλιεργοφςε καλζσ ςχζςεισ με τουσ γονείσ των μακθτϊν 

γεγονόσ που μπορεί αυτό αφενόσ να ςυνζβαλε ςτθν επιτυχία του Σ.Δ., αφετζρου όμωσ μασ 

προβλθμάτιηε αν κα ιταν δυνατι θ καταγραφι τθσ οποιαςδιποτε διαφοροποίθςθσ προσ το 

καλφτερο τθσ ςχζςθσ ςχολείου οικογζνειασ. 

 Θ προςπάκεια του ςχολείου να κρατάει ενιμερουσ τουσ γονείσ για όλα τα 

κεκτενόμενα ς’ αυτό, θ προςεκτικι οργάνωςθ όλων των ςυναντιςεων τυπικϊν και άτυπων,  

που πραγματοποιικθκαν κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Σ.Δ., αλλά και θ 
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ευαιςκθςία και θ μεγάλθ προςπάκεια των εκπαιδευτικϊν να προετοιμάηονται, ϊςτε να 

μποροφν να δίνουν ςαφείσ απαντιςεισ ςτουσ όποιουσ προβλθματιςμοφσ των γονζων, θ 

διαπροςωπικι ςυμπεριφορά τουσ, κακϊσ και οι ςυμπεριφορζσ καλισ υποδοχισ 

ςυνειςφζρανε ςτθ κετικι, δθμιουργικι ςχζςθ μεταξφ ςχολείου και οικογενειϊν.   

Θ απόκτθςθ ςυμπεριφοράσ προσ τουσ γονείσ, ϊςτε να νιϊκουν 

ευπρόςδεκτοι, ζγινε κζμα κουλτοφρασ και ικουσ του ςχολείου. Θ διεφκυνςθ και οι 

εκπαιδευτικοί ανζπτυξαν κατάλλθλεσ τεχνικζσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ που 

είχαν ςαν αποτζλεςμα οι γονείσ να επιδιϊκουν ςυχνότερθ επαφι με το ςχολείο. Θ 

τακτικι κακιζρωςθ απογευματινϊν ςυναντιςεων μαηί τουσ, αλλά και με ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ  ςυνζβαλε ςτο να τουσ παρζχεται ενθμζρωςθ  όχι μόνο για τα 

εκπαιδευτικά κζματα αλλά και για οποιοδιποτε προβλθματιςμό τουσ που είχε να 

κάνει με τθν ανάπτυξθ και τθν ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ.   

Θ ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ αλλοδαποφσ γονείσ των μακθτϊν μασ, οι οποίοι ςτθν 

αρχι τθσ χρονιάσ μασ εξζφραςαν τθν δυςκολία τουσ να κατανοιςουν  τα ενθμερωτικά 

φυλλάδια που κατά καιροφσ δίναμε ςτα παιδιά ι αναρτοφςαμε ςτον Ρίνακα ανακοινϊςεων 

του ςχολείου, αφοφ δεν γνϊριηαν τθν γλϊςςα, αλλά και βελτίωςθ του τεχνολογικοφ μασ 

εξοπλιςμοφ μετά από τθν πρόςκετθ βοικεια που δεχτικαμε από τουσ ίδιουσ 

(μεταχειριςμζνουσ Θ/Υ, εκτυπωτι, ψθφιακι  φωτογραφικι μθχανι, κ.ά.) αλλά και από τον 

Ο.Σ.Κ. είναι  επιτεφγματα  των δράςεων που υλοποιικθκαν ςτα πλαίςια του Σ.Δ. Ράγιο 

αίτθμα βζβαια όλων αποτελεί θ ςτζγαςθ μασ ςε ζνα ποιο αξιοπρεπζσ κτιριο.  

 Οι γονείσ ζμακαν να ςυνεργάηονται με το ςχολείο και να κεωροφν τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτθ ςχολικι ηωι ωσ τμιμα του ρόλου τουσ ωσ γονζων. Το ςχολείο επίςθσ ζμακε να 

ςυνεργάηεται με τουσ γονείσ, αναγνωρίηοντάσ τουσ το ρόλο τουσ ςτθ μορφωτικι και 

εκπαιδευτικι διαδικαςία των παιδιϊν τουσ. Κτίςτθκε κατά αυτόν τον τρόπο μια αγαςτι 

ςχζςθ αμοιβαίασ εκτίμθςθσ και αλλθλοβοικειασ με κοινό ςτόχο τθν πρόοδο των μακθτϊν 

μασ. 

 Θ ποιότθτα του κλίματοσ ςτο Ν/γείο μασ και θ άριςτθ ςχζςθ που αναπτφχκθκε με 

τουσ γονείσ  είχε ςαν αποτζλεςμα τθν καλφτερθ προςαρμογι των μακθτϊν μασ ςτο 

πρόγραμμα του ςχολείου και όπωσ οι ίδιοι οι γονείσ επεςιμαναν αυτό βοικθςε  ςτθν 

κοινωνικοποίθςθ τουσ που αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ. 

Ανεξαρτθτοποιικθκαν  από τθν κακθμερινι και αποκλειςτικι επίβλεψθ των γονζων τουσ 
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μακαίνοντασ να αλλθλοεπιδροφν με τουσ ςυνομιλικοφσ τουσ και γενικότερα καλλιζργθςαν 

δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ που βοθκοφν ςτθν διανοθτικι και ψυχοκοινωνικι τουσ 

ανάπτυξθ.  

 Θ ενθμζρωςθ των γονζων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΔΕΕΡΣ) του Ν/γείου,  

είτε από τουσ εκπαιδευτικοφσ, είτε από τθν γνϊμθ ειδικϊν, που καλζςαμε ςτο ςχολείο και 

μασ μίλθςαν για τα χαρακτθριςτικά τθσ προςχολικισ θλικίασ, αλλά και τουσ ςτόχουσ τθσ 

Ρροςχολικισ Αγωγισ (Σχολικι Σφμβουλοσ, επιμορφωτζσ,  κ.ά.), είτε μζςα από τθν  ενεργό 

ςυμμετοχι των ίδιων ςε δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ, διαφοροποίθςε τισ προςδοκίεσ 

που είχαν για το ςχολείο. Θ ακαδθµαϊκι επιτυχία των παιδιϊν αποτελεί τθ βαςικότερθ 

επιδίωξθ  των γονζων και μάλιςτα πολφ περιςςότερο ςτισ μζρεσ μασ,  που θ εκπαίδευςθ 

λογίηεται ςαν τθν μοναδικι διζξοδο για τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ και κατ’ 

επζκταςθ τθν οικονομικι και κοινωνικι  ανζλιξθ. Θ εμμονι αυτι των γονζων, να μάκουν τα 

παιδιά τουσ να γράφουν και να διαβάηουν, είναι δυνατόν ιδιαίτερα ςτθν προςχολικι θλικία 

να τουσ αποπροςανατολίηει  από τθν πρωταρχικι ςθμαςία που πρζπει να δίνουν, ϊςτε τα 

παιδιά  να αποκτιςουν πρϊτα όλεσ εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ που προαπαιτοφνται, ϊςτε  να 

μπορζςουν να ανταποκρικοφν και να αγαπιςουν τθν μάκθςθ.     

 Το Ν/γείο μασ είναι κοντά ςτο κζντρο τθσ Ρόλθσ μασ και φοιτοφν ςε αυτό πολλά 

παιδιά που οι γονείσ τουσ εργάηονται ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και καταςτιματα. Το 

ολοιμερο νθπιαγωγείο αποτελεί μια πολφ καλι λφςθ  για τισ οικογζνειεσ αυτζσ που 

ςυναντοφν προβλιματα ςυντονιςμοφ τθσ εργαςίασ τουσ με τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν 

τουσ. 

 Το ολοιμερο νθπιαγωγείο λειτουργεί με διευρυμζνο ωράριο, από τισ 8.00ϋ μζχρι τισ 

16.00ϋ μ.μ. και  ζτςι ο χρόνοσ που διατίκεται ςτο εκπαιδευτικό  του πρόγραμμα επιτρζπει 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτα νιπια να διερευνοφν  τα διάφορα κζματα διεξοδικά, χωρίσ 

να τουσ κυνθγάει ο χρόνοσ, όπωσ γίνεται ςτο κλαςικό τμιμα του νθπιαγωγείου. Είναι 

γεγονόσ και το βλζπουν και οι ίδιοι οι γονείσ ότι τα ακαδθμαϊκά πλεονεκτιματα του 

ολοιμερου νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ με το κλαςικό είναι θ κοινωνικι και ςυναιςκθματικι 

ανάπτυξθ των νθπίων, λόγω τθσ μεγαλφτερθσ χρονικισ ευχζρειασ που παρζχει και φυςικά θ 

μεγαλφτερθ πρόοδοσ των μακθτϊν ςτθν ανάγνωςθ, ςτα μακθματικά και ςτισ γενικζσ 

μακθςιακζσ δεξιότθτεσ .  

 Οι γονείσ του Ολοιμερου Τμιματοσ του Ν/γείου μασ παρόλο αυτά επικυμοφςαν να 

υπάρξει ελαςτικότθτα ςτο ωράριο του ολοθμζρου, ϊςτε να μποροφν να πάρουν τα παιδιά 

τουσ από το ςχολείο, τθν ϊρα που τελειϊνουν τθν εργαςία τουσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ οργανϊκθκαν πολλζσ ςυηθτιςεισ,  είτε ςε ομαδικό, είτε ςε ατομικό 
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επίπεδο με τουσ γονείσ, όπου τουσ δόκθκε από τουσ εκπαιδευτικοφσ  θ ευκαιρία να 

ςυνειδθτοποιιςουν τα πλεονεκτιματα του  ολοιμερου νθπιαγωγείου (ατομικοί φάκελοι 

μακθτϊν, ομαδικζσ δράςεισ, κ.ά.) παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν πείςτθκαν. Δικαιολογοφμε 

τθν ςτάςθ αυτι των γονζων και τθν αποδίδουμε, αφενόσ ςτθ  ςτενότθτα του χϊρου 

ςτζγαςθσ μασ (θ αίκουςα του ολοιμερου είναι 18 τ.μ. και φζτοσ είχαμε 19 μακθτζσ ςτο 

ολοιμερο) και ςτθ χριςθ του γραφείου Διδαςκόντων για το ηζςταμα των φαγθτϊν  που 

είναι αρκετά μακριά από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ και αφετζρου ςτο γεγονόσ  ότι φςτερα 

από δικό μασ αίτθμα θ Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  είχε παραχωριςει κατ' εξαίρεςθ πρόωρθ 

αποχϊρθςθ  από το ολοιμερο  ςε 5 μακθτζσ μασ, λόγω ιδιαίτερων προβλθμάτων που 

αντιμετϊπιηαν (προβλιματα υγείασ γονζων, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, κ.ά.). Θ  αποχϊρθςθ 

αυτϊν των παιδιϊν πριν τθν λιξθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (14.00ϋ μ.μ) κατά τθν 

άποψθ μασ αποτζλεςε  αναςταλτικό παράγοντα τουλάχιςτον ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ ςτο να ςυμμορφωκοφν οι υπόλοιποι γονείσ ςτθν τιρθςθ του ωραρίου, αλλά ακόμα 

και όταν ζπαψαν να το ςυηθτοφν παρζμεινε ωσ φαίνεται από τισ απαντιςεισ ςτα 

ερωτθματολόγια τθσ αξιολόγθςθσ του Σ.Δ. ο μοναδικόσ παράγοντασ που «ςκίαηε» τθν 

άψογθ ςυνεργαςία μασ.  

 Θ ενεργόσ εμπλοκι των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τουσ κατζςτθςε 

κοινωνοφσ των δυςκολιϊν και των προκλιςεων που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ςτθν 

κακθμερινι άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου και ωσ εκ τοφτου ζδειξαν περιςςότερθ 

κατανόθςθ, αλλά και κζλθςθ να μασ υποςτθρίξουν και να μασ ςυμπαραςτακοφν. Ζνα 

ςτοιχείο που αξίηει να ςθμειωκεί και ςίγουρα αποτελεί  επιτυχία του Σ.Δ. είναι το γεγονόσ 

ότι ενϊ ςτθν αρχι τθσ υλοποίθςθσ του Σ.Δ. είχαμε περιςςότερθ επαφι ςυνικωσ με τισ 

μθτζρεσ των νθπίων μασ ςιγά ςιγά άρχιςαν να ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλεσ τισ δράςεισ  και 

οι πατζρεσ τουσ και ιδιαίτερα μάλιςτα όςον αφορά τθν οργάνωςθ και τθν ςυμμετοχι τουσ 

ςε δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ διαπιςτϊςαμε ότι ζχουν μεγάλθ άνεςθ με τα παιδιά 

αλλά και μεταδοτικότθτα. Από τισ απαντιςεισ των γονζων ςτο ερωτθματολόγιο 

αξιολόγθςθσ του Σ.Δ. με μεγάλθ μασ χαρά διαπιςτϊνουμε ότι όλοι οι γονείσ κζλουν να 

ςυμμετζχουν εκελοντικά με προςωπικι εργαςία ζτςι ϊςτε το ςχολείο μασ να μπορεί να 

εξαςφαλίςει ςτουσ μακθτζσ μασ ζνα όμορφο, νοικοκυρεμζνο και αςφαλζσ περιβάλλον. 

Εντφπωςθ ακόμα προκαλεί, αν και διανφουμε περίοδο οικονομικισ κρίςθσ, θ προςφορά 

τουσ να ενιςχφςουν ακόμα και οικονομικά διαμζςου του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων 

τθν προςπάκεια του ςχολείου να προςφζρει ποιοτικι εκπαίδευςθ ςτα παιδιά τουσ. 

 Οι ενθμερϊςεισ των γονζων από ειδικοφσ επιςτιμονεσ για κζματα που άπτονται 

των ενδιαφερόντων τουσ και ζχουν να κάνουν  με τθν ανάπτυξθ, αλλά και τθν 
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κοινωνικοςυναιςκθματικι πρόοδο των παιδιϊν τουσ φαίνεται ότι  τουσ βοικθςε πολφ και 

μάλιςτα τόςο ςτισ απαντιςεισ τουσ ςτο ερωτθματολόγιο όςο και ςτισ κατ’ ιδίαν 

ςυναντιςεισ μασ, μασ διλωςαν ότι κα ικελαν πολφ να ςυνεχιςτοφν και από τθν νζα 

ςχολικι χρονιά. 

Γενικό υμπζραςμα (ι αποτίμθςθ) 

 Τθν φετινι ςχολικι χρονιά, ςτα πλαίςια και του Σ.Δ. που υλοποιιςαμε, μζλθμα των 

εκπαιδευτικϊν αποτζλεςε, αφενόσ το μακθςιακό περιβάλλον του νθπιαγωγείου να είναι 

ςυνεργατικό και προςαρμοςμζνο ςτουσ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ των μακθτϊν 

μασ και αφετζρου θ εγκακίδρυςθ επικοινωνίασ και θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν ςχζςεων με 

τουσ γονείσ, με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ με τα παιδιά τουσ. Οι 

εκπαιδευτικζσ μασ παρεμβάςεισ ςτόχευαν ςτθν κάλυψθ των αναπτυξιακϊν και μακθςιακϊν 

αναγκϊν των μακθτϊν μασ  ζχοντασ τθν ςτιριξθ των γονζων τουσ. Οι γονείσ  μζςα από τισ 

τυπικζσ και άτυπεσ ςυναντιςεισ με τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και τουσ άλλουσ ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ που καλζςαμε και τουσ ενθμζρωςαν  αλλά και από τθν ενεργό εμπλοκι τουσ 

ςτθν μακθςιακι διαδικαςία είχαν τθν ευκαιρία να  κατανοιςουν «πϊσ μπορεί  να βοθκθκεί 

θ μάκθςθ ςε ζνα παιδί  προςχολικισ θλικίασ».Απζκτθςαν γενικότερα κετικότερθ 

αυτοεικόνα ωσ γονείσ, κετικότερθ ςτάςθ ωσ προσ τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ των 

εκπαιδευτικϊν και  ειδικότερα περιςςότερεσ γνϊςεισ για τθν ανάπτυξθ και ιδιαίτερα για 

τθν μάκθςθ των παιδιϊν τουσ. Συνειδθτοποίθςαν ότι ςθμαντικό είναι να ενκαρρφνουμε τθν 

περιζργεια των παιδιϊν και τθν προςπάκεια τουσ να εξερευνοφν και να ανακαλφπτουν τον 

κόςμο γφρω τουσ (επιςκζψεισ ςε μουςεία, ςε βιβλιοκικεσ, ςτα ψϊνια κ.ά.). 

 Θ φυςικι παρουςία των γονζων ςτο ςχολείο μασ, δθλαδι, θ παρακολοφκθςθ και θ 

ςυμμετοχι τουσ ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ που οργάνωςαν και υλοποίθςαν από κοινοφ 

με τουσ εκπαιδευτικοφσ, αφενόσ τουσ ζδωςε τθν ευκαιρία να αξιολογιςουν  και να ζχουν 

ολοκλθρωμζνθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με το παιδί τουσ και αφετζρου οι ίδιοι 

μπόρεςαν  οργανϊνοντασ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ να ενιςχφςουν ςτο ςπίτι τισ 

νεοαποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ των παιδιϊν τουσ, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν 

εμπζδωςθ τουσ. Επιπρόςκετα θ εμπλοκι των γονζων γενικότερα ςτθν λειτουργία του 

ςχολείου (αποφάςεισ για εκπαιδευτικά κζματα από κοινοφ με τουσ εκπαιδευτικοφσ, 

διευκζτθςθ οικονομικϊν ηθτθμάτων, οργάνωςθ γιορτϊν κ.ά.) ωφζλθςε το ςχολείο και κατ’ 

επζκταςθ τουσ μακθτζσ  μασ να ενταχκοφν ομαλά ςτθν ςχολικι ηωι και να αναπτυχκοφν 

ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ παράλλθλα όμωσ και με βάςθ τισ 

παραδεκτζσ κοινωνικζσ αρχζσ που ζχει υιοκετιςει θ οικογζνειά τουσ. 
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 Θ ενδυνάμωςθ του ρόλου των γονζων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ υποςτιριξθσ, τθσ 

ςυμπλιρωςθσ  και τθσ επζκταςθσ των επιδιϊξεων του νθπιαγωγείου αποτζλεςε τθν 

μεγαλφτερθ επιτυχία του Σ.Δ. ,θ οποία  όπωσ μαρτυροφν οι διάφορεσ καταγραφζσ των 

επιτευγμάτων των μακθτϊν μασ (ςθμειϊςεισ εκπαιδευτικϊν, ατομικοί φάκελοι εργαςιϊν, 

portfolio, κ.ά.), δθμιοφργθςε  γερζσ βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ κα χτίςουν τθν μελλοντικι 

τουσ μάκθςθ.  

 Θ ςυνεργαςία και θ αλλθλεπίδραςθ των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ των 

μακθτϊν μασ, μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να αναπτφξουμε μια βακφτερθ κατανόθςθ για 

αυτοφσ και τα παιδιά τουσ, μασ βοικθςε να εκτιμιςουμε τισ ικανότθτεσ τουσ και μζςα από 

τθν αμοιβαία εκτίμθςθ και εμπιςτοςφνθ που καλλιεργικθκε να ζχουμε καλφτερα 

αποτελζςματα ςτθ διδαςκαλία μασ. Επιπρόςκετα,  θ επαγγελματικι ευςυνειδθςία των 

εκπαιδευτικϊν  του ςχολείου μασ και θ προςπάκεια τουσ να είναι ενθμερωμζνοι ϊςτε να 

μποροφν να ςτθρίξουν και να δϊςουν απαντιςεισ ςτισ όποιεσ απορίεσ και 

προβλθματιςμοφσ των γονζων, τουσ αναβάκμιςε αφοφ μπικαν ακόμθ πιο οργανωμζνα 

ςτθν διαδικαςία τθσ μελζτθσ και τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ διαφόρων πεδίων, που 

άπτονται τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ. 

 Ραρά το ζντονο κτιριακό μασ πρόβλθμα καταβλικθκε προςπάκεια  που τζκθκε ωσ 

βαςικι προχπόκεςθ για τθν εφρυκμθ και αποδοτικι λειτουργία του ςχολείου μασ, θ 

δθμιουργία και θ εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ και υγιοφσ περιβάλλοντοσ. Βαςικι προχπόκεςθ 

για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτο ςχολείο μασ ιταν θ ενθμζρωςθ των γονζων και θ 

ανταπόκριςθ τουσ ςε βαςικοφσ κανόνεσ που ςυναποφάςιςαν τα παιδιά με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τθρικθκαν με ςυνζπεια χωρίσ μερολθψία κακ’ όλθ τθν ςχολικι χρονιά 

(ενθμζρωςθ του ςχολείου και παραμονι ςτο ςπίτι ςε περίπτωςθ μεταδοτικισ αςκζνειασ, 

προαγωγι υγιεινοφ τρόπου ηωισ και ςυνθκειϊν, πρόλθψθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων και 

ατυχθμάτων κ.ά.).Αυτι θ πάγια ςτάςθ του ςχολείου αποτζλεςε κατά τθν άποψθ μασ άλλο 

ζναν ςθμαντικό παράγοντα τθσ εκτίμθςθσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ που μασ ζδειξαν οι γονείσ 

των μακθτϊν μασ. Καταλυτικά, θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του προγράμματοσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ του ςχολείου και τθσ οικογζνειασ των μακθτϊν μασ αποτζλεςε  κατά 

τθν άποψθ μασ, ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που ςυνετζλεςαν ςτθν 

επιτυχία του Σ.Δ., αφοφ μασ ζδινε τθν ευκαιρία να διορκϊνουμε τυχόν προβλιματα μζςα 

από δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, ζτςι ϊςτε οι ςχζςεισ  μασ να βελτιϊνονται ςυνεχϊσ. 
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7. Νηπιαγωγείο Αγίου Γεράσιμου Κεφαλονιάς:  

«Η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο»    
 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με τίτλο «Θ αξιολόγθςθ ςτο νθπιαγωγείο» 

διαμορφϊκθκε από το Νθπιαγωγείο Αγίου Γεράςιμου ςτθν περιφζρεια Λονίων Νιςων 

με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ και τθν παροχι ενόσ μζςου για τθν 

κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά αναπτφςςουν διάφορεσ ικανότθτεσ, 

τθν καταγραφι τθσ προόδου των παιδιϊν και τθν ανατροφοδότθςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 
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Νηπιαγωγείο Αγίοσ Γεράζιμοσ Κεθαλονιάς 

Σίτλοσ χεδίου δράςθσ : Θ αξιολόγθςθ ςτο νθπιαγωγείο  

 

Α) ΑΝΑΓΚΑΛΟΣΘΣΑ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

1)ΛΟΓΟΛ ΠΟΤ ΕΠΛΒΑΛΛΟΤΝ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΣΘ ΔΡΑΘ: 

 

Κακϊσ οι απόψεισ μασ για το πϊσ μακαίνουν τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ 

αλλάηουν, θ ανάγκθ για αναπτυξιακά κατάλλθλεσ μορφζσ αξιολόγθςθσ γίνεται πιο 

ζντονθ. Συγκεκριμζνα οι βαςικζσ αρχζσ του κοινωνικοφ επικοικοδομιςμοφ, τθσ 

κοινωνικο – πολιτιςτικισ κεωρίασ και τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ κζτουν ςε 

αμφιςβιτθςθ τρόπουσ αξιολόγθςθσ που «φωτογράφιηαν» τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

των παιδιϊν ςε δεδομζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ και ςτόχευαν ςτον ζλεγχο τθσ απόκτθςθσ 

ι μθ μετριςιμων δεξιοτιτων και ακαδθμαϊκϊν γνϊςεων. 

 Οι εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ βλζπουν τθν ανάπτυξθ και τθ μάκθςθ ωσ 

δυναμικζσ και ςυνεχείσ διαδικαςίεσ και υπαγορεφουν μορφζσ αξιολόγθςθσ που 

ςζβονται τθν ατομικότθτα και ιδιαιτερότθτα κάκε παιδιοφ. 

 Αποτελεί κοινι πλζον παραδοχι ότι θ αξιολόγθςθ πρζπει να δίνει ζμφαςθ ςτθ 

διαδικαςία κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ αλλά και ςτθν ενεργι ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε 

αυτι. 

 Θ αξιολόγθςθ των παιδιϊν είναι βαςικό ςτοιχείο όλων των ποιοτικϊν 

προγραμμάτων προςχολικισ εκπαίδευςθσ. Είναι απαραίτθτθ τόςο για τθν κατανόθςθ 

και τθν υποςτιριξθ τθσ ολόπλευρθσ ανάπτυξθσ των παιδιϊν, όςο και για τθν 

αποτίμθςθ του διδακτικοφ ζργου και των αποτελεςμάτων των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων. 

 Θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ κρίνεται ότι πρζπει να διζπεται από τισ παρακάτω 

αρχζσ: 

 Να υπάρχουν ςαφείσ ςτόχοι 

 Να γίνεται χριςθ ποικίλων μορφϊν και μεκόδων αξιολόγθςθσ 

 Να εφαρμόηονται διαδικαςίεσ που αυξάνουν τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα 
τθσ αξιολόγθςθσ 

 Να ςυλλζγονται ςτοιχεία από πολλζσ πθγζσ (π.χ. το παιδί, τουσ εκπαιδευτικοφσ, 
τουσ γονείσ). 

(«Θ χριςθ του porfolio ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ», Μ.Ηωγράφου, Ε.Καμπζρθ, Μ. 

Μπιρμπίλθ). 
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Στα πλαίςια των παραπάνω αρχϊν κα κινθκεί θ προςπάκεια μασ να υλοποιιςουμε το 

ςχζδιο δράςθσ που ζχουμε ορίςει και να εφαρμόςουμε ποικίλεσ μεκόδουσ 

αξιολόγθςθσ των νθπίων του ςχολείου μασ. 

 

2)ΑΛΛΘΛΕΠΛΔΡΑΘ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΔΕΛΚΣΕ: 

Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται 

μεταξφ των μακθτϊν του ςχολείου, τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

κακϊσ και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ του ςχολείου και των γονζων και 

τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 Θ δράςθ αυτι επίςθσ, μπορεί να ςυμβάλλει τόςο ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ, όςο και ςτθν ανάπτυξθ ενιςχυτικϊν, υποςτθρικτικϊν και 

αντιςτακμιςτικϊν παρεμβάςεων προσ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν. 

 

3)ΑΝΑΦΟΡΕ Ε ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΛΚΕ Θ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΛΚΕ ΔΡΑΕΛ ΣΟΤ ΧΟΛΕΛΟΤ: 

 

Το ςχολείο ςτο παρελκόν υλοποίθςε μια ςειρά καινοτόμων προγραμμάτων ςτα 

πλαίςια τθσ αγωγισ υγείασ αλλά και τθσ περιβαλλοντικισ και πολιτιςτικισ 

εκπαίδευςθσ, όπωσ διαφαίνεται και από το αρχείο του ςχολείου. 

 Ραράλλθλα οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ ςυμμετείχαν ςε επιμορφωτικι 

θμερίδα μα κζμα : «Αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ, με ζμφαςθ ςτθν προςχολικι», που 

πραγματοποιικθκε τθν 1θ Μαρτίου 2010, από τθν Σχολικι Σφμβουλο Ρ.Α. 63θσ 

περιφζρειασ ςτο Δθμοτικό κζατρο Αργοςτολίου, με ειςθγιτρια τθν κα Ζφθ 

Γουργιϊτου, λζκτορα του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του 

Ρανεπιςτθμίου τθσ Κριτθσ. 

 

Β) ΚΟΠΟ – ΣΟΧΟΛ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

 

1)ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

Θ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ και θ παροχι ενόσ μζςου για τθν κατανόθςθ 

του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά αναπτφςςουν διάφορεσ ικανότθτεσ, θ καταγραφι 

τθσ προόδου των παιδιϊν και θ ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 
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2) ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΟΧΟΛ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

α) θ χριςθ ποικίλων, αξιόπιςτων και ζγκυρων μζςων αξιολόγθςθσ και θ καταγραφι 

τθσ προόδου των παιδιϊν. 

β) θ αντικειμενικι και ςυςτθματικι ενθμζρωςθ των γονζων για τθν πορεία τθσ 

εξζλιξθσ των παιδιϊν. 

γ) ο εντοπιςμόσ παιδιϊν που ζχουν ανάγκθ από εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ ι 

μεγαλφτερθ υποςτιριξθ ςτθν τάξθ. 

δ) θ εμπλοκι των ίδιων των  παιδιϊν ςτθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

ε) θ επιμόρφωςθ των νθπιαγωγϊν που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ αυτι. 

ςτ) ο εντοπιςμόσ ςτοιχείων του προγράμματοσ που χριηουν βελτίωςθσ. 

 

Γ) ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΣΤΧΛΑ ΣΘ ΔΡΑΘ: 

 

Βαςικά κριτιρια επιτυχίασ για το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ κεωροφμε: 

α) τθ ςυςτθματικι καταγραφι και εν τζλει τθ διαπίςτωςθ προόδου των νθπίων. 

β) τθν εμπλοκι και ενεργό ςυμμετοχι των γονζων ςτο πρόγραμμα. 

γ) τθ δθμιουργία κετικισ ςτάςθσ και τθν θκελθμζνθ ςυμμετοχι των ίδιων των νθπίων 

ςτθ διαδικαςία τθσ καταγραφισ τθσ μακθςιακισ τουσ εξζλιξθσ. 

δ) τον πικανό εντοπιςμό ιδιαίτερων μακθςιακϊν αναγκϊν οριςμζνων νθπίων και τθν 

ζγκαιρθ και αποτελεςματικι παροχι εξειδικευμζνθσ φροντίδασ. 

 

Δ) ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

 

1)ΣΡΑΣΘΓΛΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ: 

 

Α) Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν: 

Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

δράςθ ι και ςε παρόμοια δράςθ, από ειδικοφσ επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ (πχ 

Σχολικοί Σφμβουλοι). 
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Β) Ενθμζρωςθ γονζων του ςχολείου: 

Ζπειτα από τθν ιδθ πραγματοποιθκείςα πρϊτθ ενθμερωτικι ςυνάντθςθ και 

ενθμζρωςθ των γονζων ςχετικά με το ςχζδιο δράςθσ, κα υλοποιθκεί δεφτερθ 

αναλυτικότερθ ενθμζρωςθ, όπου κα ςυηθτθκεί θ μζχρι τϊρα πορεία υλοποίθςθσ τθσ 

δράςθσ και θ ςυνζχεια αυτισ, ςτθν οποία ςχεδιάηεται να ςυμμετάςχουν και ειδικοί 

επιςτιμονεσ. 

Γ) Οργάνωςθ και υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων: 

Συγκεκριμζνα:  

1. Οργάνωςθ από τθν αρχι τθσ χρονιάσ των portfolios. 
Ο όροσ portfolio  περιγράφει τόςο το φυςικό χϊρο μζςα ςτον οποίο φυλάςςονται τα 

ζργα των παιδιϊν, όςο και ςτθν ίδια τθ διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων που τα 

αφοροφν. Σφμφωνα με τουσ Arter & Spandel (1992, ς.36), ο όροσ περιγράφει: «τθ 

ςυςτθματικι ςυλλογι των εργαςιϊν του μακθτι, θ οποία διθγείται τθν ιςτορία των 

προςπακειϊν, τθσ προόδου και των επιτυχιϊν ςε ζνα ι περιςςότερουσ τομείσ». 

 

          ΛΔΕΕ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΩΝ PORTFOLIOS : 

 καταχϊρθςθ επιλογισ αντιπροςωπευτικϊν ζργων 

 δίνουμε ερεκίςματα ςτα παιδιά για τθν επιλογι των εργαςιϊν. 

 ςυμπεριλαμβάνουμε μια αυτοπροςωπογραφία  ι το ανκρωπάκι του μινα : 
επαναλαμβανόμενθ εργαςία που ωσ ςτόχο ζχει να δείξει τθν εξζλιξθ τθσ λεπτισ 
κινθτικότθτασ, τθσ εικόνασ του εαυτοφ και τθσ προοπτικισ του παιδιοφ. 

 απομαγνθτοφϊνθςθ θχογράφθςθσ: τα παιδιά αφθγοφνται το ίδιο παραμφκι ςε 
διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ, με ςτόχο τθ διαπίςτωςθ τθσ γλωςςικισ εξζλιξθσ. 

 τα παιδιά επιμελοφνται το εξϊφυλλο. Δίνουν τίτλο ςτο βιβλίο τουσ, παρακζτοντασ 
ςτοιχεία και για το ςυγγραφζα. 

 αποςτζλλουμε επιςτολι προσ τουσ γονείσ όπου τουσ εξθγοφμε τι είναι το portfolio 
και τι περιλαμβάνει. 

 παρακζτουμε παράρτθμα με ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ από ςτιγμζσ τθσ ςχολικισ 
ηωισ. 

 τζλοσ παρατίκεται ςφντομο κείμενο των εκπαιδευτικϊν για τθν πορεία εξζλιξθσ 
των παιδιϊν. 

 

2. παρατιρθςθ και ςυςτθματικι καταγραφι ςυμπεριφορϊν, παρατθριςεων κλπ 
των νθπίων (τιρθςθ θμερολογίου). 

3. μαγνθτοςκόπθςθ ι βιντεοςκόπθςθ ενδεικτικϊν αφθγιςεων, ςυνομιλιϊν αλλά 
και κάκε μορφισ δραςτθριοτιτων των νθπίων. 

4. δθμιουργία «γωνιάσ φακζλων», ςε ζνα κεντρικό ςθμείο τθσ αίκουςασ, με ςτόχο 
τθν ενεργό εμπλοκι των παιδιϊν ςτθ διαδικαςία. 

5. οριςμόσ ςυγκεκριμζνου χρόνου μζςα ςτθν εβδομάδα για τθν επιλογι από τα ίδια 
τα παιδιά των ζργων που κα μπουν ςτο φάκελο. Θ νθπιαγωγόσ κα λειτουργεί 
υποβοθκθτικά με αυξθμζνθ τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν. 

6. ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κατά τισ οποίεσ κα 
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δείχνονται οι φάκελοι των παιδιϊν και κα αναδεικνφεται θ πορεία εξζλιξθσ των 
νθπίων. 

7. διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ: οργάνωςθ θμζρασ «φακζλων» ςτο τζλοσ 
τθσ χρονιάσ. Σε γιορτινι ατμόςφαιρα τα παιδιά καλοφν τουσ γονείσ ςτο ςχολείο 
προκειμζνου να τουσ παρουςιάςουν τουσ ατομικοφσ τουσ φακζλουσ, αλλά και να 
τουσ εξθγιςουν τθν πορεία οργάνωςισ τουσ. 

8. ςυνεργαςία με εξειδικευμζνουσ φορείσ, ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παιδιϊν με 
ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ και παροχισ εξειδικευμζνθσ φροντίδασ. 

9. ςυςτθματικι και ςυνεχι ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ άλλων ςχολείων 
που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα και πραγματοποίθςθ από κοινοφ δράςεων. 

10. ανάρτθςθ του τελικοφ προγράμματοσ ςε ςχετικι ιςτοςελίδα (πχ Δ/νςθ Α/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Νομοφ). 

11. ερωτθματολόγια προσ τουσ γονείσ, ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ, με ςτόχο 
τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν τόςο για το τι προςδοκοφν να αποκομίςουν τα παιδιά  
από το νθπιαγωγείο, όςο και για το τι τελικά διαπίςτωςαν ότι αποκόμιςαν. 

 

2) ΟΡΓΑΝΩΣΛΚΕ ΔΟΜΕ: 

Τθν κφρια ευκφνθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ ζχει ο ςφλλογοσ διδαςκόντων, 

ςε ςυνεργαςία με το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων, αλλά και με εκπαιδευτικοφσ 

άλλων ςχολείων που υλοποιοφν ανάλογο ςχζδιο δράςθσ. Αναμζνεται να 

αξιοποιθκοφν και ειδικοί επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ. 

 

3) ΠΑΡΕΜΒΑΕΛ Ε ΕΠΛΠΕΔΟ ΧΟΛΕΛΟΤ Ι ΧΟΛΛΚΘ ΣΑΞΘ: 

 

Για τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ, κα γίνει προςπάκεια  οι 

δραςτθριότθτεσ να ενταχκοφν ςτο ιςχφον πρόγραμμα. 

Οι επιμορφϊςεισ και οι ενθμερϊςεισ των γονζων και των εκπαιδευτικϊν κα 

επιδιωχκεί να πραγματοποιθκοφν ςε απογευματινζσ ϊρεσ. 

Ενδζχεται να γίνουν μικρζσ μόνο προςαρμογζσ και αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο 

πρόγραμμα προκειμζνου να υλοποιθκοφν από κοινοφ δράςεισ με άλλα ςχολεία που 

ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. 

 

Ε) ΠΟΡΟΛ – ΜΕΑ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

 

1. ΑΝΚΡΩΠΛΝΟ ΔΤΝΑΜΛΚΟ 
Θ αξιολόγθςθ είναι μια διαδικαςία ςτθν οποία αλλθλεπιδροφν τα νιπια, οι 

εκπαιδευτικοί του ςχολείου, θ οικογζνεια. Θ ςυνεργαςία όλων των παραπάνω είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι. 
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Αναλυτικότερα ςτθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ κα εμπλακοφν: 

 Τα νιπια 

 Οι εκπαιδευτικοί 

 Οι γονείσ 

 Στελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ (πχ Σχολικόσ Σφμβουλοσ) 

 Ειδικοί επιςτιμονεσ (επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ, εξειδικευμζνοι παιδαγωγοί). 
 

 

 

2. ΧΡΟΝΟ: 
Το ςχζδιο δράςθσ αναμζνεται να διαρκζςει όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Οι κφριεσ 

δράςεισ κα ενταχκοφν ςτο εργαςιακό ωράριο με εξαίρεςθ επιμορφϊςεισ και 

ςυναντιςεισ γονζων όπου αναμζνεται να υλοποιθκοφν απογευματινζσ ϊρεσ. 

 

3. ΤΛΛΚΟΣΕΧΝΛΚΟ ΕΞΟΠΛΛΜΟ: 
Θ ςυνικθσ υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου (θ/υ, αναλϊςιμα, φωτοτυπικό κλπ) 

είναι επαρκισ. Οι επιμορφϊςεισ και οι ςυναντιςεισ γονζων και θ διοργάνωςθ τθσ 

τελικισ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ, κα πραγματοποιθκοφν ςτισ αίκουςεσ που διακζτει 

το ςχολείο. 

 

4. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ  ΠΟΡΟΛ: 
Οι οικονομικοί πόροι που αναμζνεται να απαιτθκοφν κα αφοροφν: 

 Κόςτοσ αναλϊςιμων υλικϊν 

 Δαπάνεσ μετακίνθςθσ ειδικϊν ςυνεργατϊν και αμοιβισ επιμορφωτϊν. 

 Δαπάνεσ διοργάνωςθσ τθσ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ λιξθσ. 
 

5. ΕΡΓΑΛΕΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ: 
 

 Θμερολόγιο εργαςιϊν τθσ ομάδασ δράςθσ και καταγραφισ τθσ προόδου 
υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ και των δραςτθριοτιτων ειδικότερα. 

 Φόρμεσ παρατιρθςθσ νθπίων και καταγραφισ των ςτοιχείων που προκφπτουν 
(αφοφ ςυγκεκριμενοποιθκοφν οι τομείσ που κα γίνεται θ παρατιρθςθ πχ 
μακθματικι ςκζψθ, προφορικόσ λόγοσ κα) 

 Ερωτθματολόγια προσ τουσ γονείσ. 

 Θ ίδια θ ςυςτθματικι και ςυνεχισ ενθμζρωςθ των ατομικϊν φακζλων των 
νθπίων. 

 Το βιβλίο πρακτικϊν του Συλλόγου Διδαςκόντων του Σχολείου. 
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6)ΠΘΓΕ:  

 

 Σχετικι βιβλιογραφία 

 Λςτοςελίδεσ με προγράμματα  ςχολείων που ζχουν υλοποιιςει ςχετικά ςχζδια 
δράςθσ. 

 Τα πρακτικά του ςχολείου. 
 

Σ) ΧΡΟΝΟΔΛΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

 

ΕΠΣΕΜΒΡΛΟ – ΟΚΣΩΒΡΛΟ: 

 Ρροετοιμαςία τθσ δράςθσ. 

 Επιμορφωτικζσ – ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ. 
ΕΠΣΕΜΒΡΛΟ – ΜΑΛΟ: 

 Υλοποίθςθ τθσ δράςθσ και των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων. 
ΕΠΣΕΜΒΡΛΟ – ΑΠΡΛΛΛΟ: 

 Ραρακολοφκθςθ, ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ. 
 

ΜΑΛΟ – ΛΟΤΝΛΟ: 

 Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων. 

 Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ. 

 Ανάρτθςθ του προγράμματοσ ςε ςχετικι ιςτοςελίδα. 
 

Η) ΔΛΑΔΛΚΑΛΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

 

Η1) ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΚΘΘ – ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΘΘ: 

 

 Θ παρακολοφκθςθ του ςχεδίου δράςθσ γίνεται κατά τθ διάρκεια όλων των 

ςταδίων τθσ υλοποίθςισ του. Θ πορεία κάκε ενζργειασ αξιολογείται από τθν ομάδα 

εργαςίασ. 

 Θ τακτικι ανατροφοδότθςθ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να εκτιμθκεί θ 

ενδεχόμενθ ανάγκθ τροποποίθςθσ του ςχεδίου ι θ διενζργεια ςυμπλθρωματικϊν 

δράςεων – ενεργειϊν. 

 Συγκεκριμζνα: 
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 Επιμόρφωςθ εκπ/κϊν και ενθμζρωςθ γονζων, αλλά και δζςμευςθ των γονζων για 
τθ δικι τουσ ςυνεργαςία ςε δράςεισ που κα μασ προτακοφν για το ςπίτι. 

 Οι δράςεισ παρακολουκοφνται με τισ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο του ςχολείου 
και βάςει του αντίςτοιχου χρονοδιαγράμματοσ. 

 Ρροετοιμαςία τθσ δράςθσ: 

 Στο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ καταγράφονται οι ςυναντιςεισ μεταξφ 
εκπ/κϊν  αλλά και των εκπ/κϊν με τουσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ και οι αποφάςεισ 
ςτισ οποίεσ κατζλθξαν. 

 Υλοποίθςθ δράςθσ: 

 Θ εξζλιξθ των δράςεων παρακολουκείται με τθν καταγραφι των ςχετικϊν 
δραςτθριοτιτων ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ. Αν κρικεί αναγκαίο το 
χρονοδιάγραμμα τροποποιείται. 

 Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ λιξθσ και παρουςίαςθ του ςχεδίου δράςθσ: 

 Οι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ τθσ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ κα καταγραφοφν ςτο 
θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ. 

 

Η2) ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

 

ΣΟΧΟ: 

 ΧΘΣΘ ΡΟΛΚΛΛΩΝ, ΑΞΛΟΡΛΣΤΩΝ ΚΑΛ ΕΓΚΥΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ: 
Θ επιτυχία του ςτόχου αυτοφ μπορεί να διαφανεί μελετϊντασ, ςτα θμερολόγια 

καταγραφισ των δράςεων τθσ ομάδασ εργαςίασ, αν χρθςιμοποιικθκαν επαρκείσ 

και ποικίλεσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ 

 ΣΥΣΤΘΜΑΤΛΚΘ ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ: 
Θ επιτυχία του ςτόχου μπορεί να διαφανεί από τθν πικανι τροποποίθςθ των 

αντιλιψεων των γονζων για τθν αξιολόγθςθ ςτο νθπιαγωγείο, μζςα από 

ερωτθματολόγια κακϊσ και από το ποςοςτό ςυμμετοχισ των γονζων ςτισ 

ςυναντιςεισ και τισ κοινζσ δράςεισ. 

 

 ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΡΑΛΔΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΘ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ: 
Θ επιτυχία του ςτόχου αυτοφ μπορεί να διαφανεί, τόςο από τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ προόδου των παιδιϊν, όςο και από τθν καταγραφι παρατθριςεων των 

εκπ/κϊν αλλά και των ειδικϊν ςυνεργατϊν. 

 Θ ΕΜΡΛΟΚΘ ΤΩΝ ΛΔΛΩΝ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΣΤΘΝ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ: 
Θ επιτυχία του ςτόχου αυτοφ μπορεί να διαφανεί από τθν ανάπτυξθ εκ μζρουσ 

των νθπίων μιασ κετικισ ςτάςθσ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία. Αυτι μπορεί 

να προκφψει από τθν παρατιρθςθ και καταγραφισ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ και 

ςτθ γωνιά των φακζλων. 

 Θ ΕΡΛΜΟΦΩΣΘ ΤΩΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ: 
Θ επιτυχία του ςτόχου αυτοφ μπορεί να διαφανεί από τα θμερολόγια τθσ ομάδασ 
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δράςθσ, εξετάηοντασ αν εν τζλει υλοποιικθκαν οι προγραμματιςμζνεσ 

επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ κακϊσ και από τθν καταγραφι των απόψεων των 

ίδιων των εκπ/κϊν που υλοποίθςαν το πρόγραμμα, ςχετικά με το αν κεωροφν ότι 

απζκτθςαν επιπλζον γνϊςεισ για τθν αξιολόγθςθ. 

 

Θ) ΕΚΚΕΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ: 

 

Στο τζλοσ τθσ χρονιάσ κα ολοκλθρωκεί θ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα του ςχεδίου 

δράςθσ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται κζματα όπωσ: διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και 

οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ, παρεκκλίςεισ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ, βακμόσ 

ικανοποίθςθσ των εκπ/κϊν από τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ και τυχόν 

μειονεκτιματα ι ελλείψεισ του. 
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8. Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας:  

«Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο»    
 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με τίτλο «Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο 

δθμοτικό ςχολείο» ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε από το Νθπιαγωγείο 

Καλαφατιϊνων ςτθν Ρεριφζρεια Λονίων Νιςων κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ 

ζτουσ 2011-12.  

Βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ ιταν θ υποςτιριξθ τθσ ειςόδου και τθσ 

προςαρμογισ των νθπίων ςτο Δθμοτικό ςχολείο, μζςα από τθ ςυςτθματικι, 

ςυνολικι και ολοκλθρωμζνθ προετοιμαςία τουσ, τθν ενεργό εμπλοκι των 

γονζων, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ ςτθ μάκθςθ και τθ ςυνεργαςία των 

εκπαιδευτικϊν των δφο βακμίδων.  

Καταγράφονται θ αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι 

του ςχεδίου δράςθσ, τα κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ, θ μεκοδολογία 

υλοποίθςθσ του, οι προβλεπόμενοι πόροι και τα μζςα υλοποίθςισ του, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, οι διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

κακϊσ επίςθσ και θ ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ. 
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Νηπιαγωγείο Καλαθαηιώνων Κέρκσρας  
Τίηλος Στεδίοσ Δράζης : Η ομαλή μεηάβαζη ηων νηπίων ζηο δημοηικό 
ζτολείο 

 

Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 
 
1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηςη τησ δράςησ 
Θ μετάβαςθ των νθπίων από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό ςχολείο, κεωρείται μια 
εξαιρετικά κρίςιμθ εμπειρία, ςυνδζεται με αλλαγζσ ρόλων και περιβαλλοντικϊν 
ςυνκθκϊν και κζτει τισ βάςεισ για τθν πνευματικι ολοκλιρωςθ και επιτυχία των 
παιδιϊν. Ωςτόςο, θ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ δυςχεραίνεται από μία ςειρά 
παράγοντεσ, οι οποίοι ςυχνά επιδροφν δυςμενϊσ ςτθ ςχολικι εξζλιξθ, ςτθν 
κοινωνικοποίθςθ και γενικότερα ςτθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των νθπίων, όπωσ: 

1. Οι μεγάλεσ διαφορζσ που παρουςιάηουν οι δφο ςχολικζσ βακμίδεσ λόγω: 
α. τθσ ζλλειψθσ ςυνζχειασ και ςτακερότθτασ μεταξφ των Ρρογραμμάτων 

Σπουδϊν 
β. των διαφορετικϊν ςκοπϊν που επιδιϊκουν 
γ. του διαφορετικοφ τρόπου διεξαγωγισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 
δ. του διαφορετικοφ τρόπου οργανϊςεωσ τουσ 
2.Οι ατομικζσ διαφορζσ των παιδιϊν και θ ανομοιογζνεια που τα 
χαρακτθρίηει ωσ προσ τθ ςχολικι τουσ ετοιμότθτα 
3.Θ ελλιπισ ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν  
4.Οι προςδοκίεσ που ζχουν οι γονείσ για το ρόλο του αρχάριου μακθτι, 
κακϊσ και το ςυναίςκθμα αναςφάλειασ που πικανόν τουσ κατζχει για τθ 
νζα βακμίδα εκπαίδευςθσ. 

Επειδι το Νθπιαγωγείο παίηει το διαμεςολαβθτικό ρόλο ςτθν ζνταξθ και 
προςαρμογι των παιδιϊν ςτο περιβάλλον του Δθμοτικοφ Σχολείου και ζχει ωσ 
βαςικό του ςκοπό να εναρμονίςει και να διαςφαλίςει τθν ομαλι μετάβαςθ των 
παιδιϊν ςε αυτό, ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ 
κεωρικθκε άμεςθσ προτεραιότθτασ για να αμβλυνκοφν οι ανωτζρω δυςκολίεσ. 
Επιπλζον, ςτθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου Σχεδίου Δράςθσ, μασ 
οδιγθςε και το γεγονόσ ότι το Νθπιαγωγείο Καλαφατιϊνων βρίςκεται ςε μία 
μακρινι απόςταςθ από το Δθμοτικό Σχολείο, αφοφ τα παιδιά πθγαίνουν ςχολείο 
ςτο διπλανό χωριό και τα νιπια δεν ζχουν τθν ευκαιρία να ζρχονται ςε επαφι με 
αυτό μθ ζχοντασ ζτςι καμία εμπειρία. 
 

2.Αλληλεπίδραςη με άλλουσ δείκτεσ 

 
Θ αλλθλεπίδραςθ του ςυγκεκριμζνου Σχεδίου Δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει 
παράγοντεσ που αφοροφν τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται μεταξφ του ςχολείου 
και των γονζων, τισ ςχζςεισ των γονζων με τουσ κοινωνικοφσ φορείσ, τισ ςχζςεισ 
των μακθτϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και των μακθτϊν μεταξφ τουσ, κακϊσ 
και τισ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν μεταξφ τουσ, ενϊ παράλλθλα, ςυνδζεται με τθν 
εφαρμογι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. 
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3.Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ή ςυμπληρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου 

 
Τον Λοφνιο του 2011, τα νιπια του ςχολείου μασ είχαν επιςκεφτεί ξανά το Δθμοτικό 
Σχολείο Καςτελλάνων και είχαν αποκομίςει κετικζσ εμπειρίεσ από τθ γνωριμία τουσ 
με τα παιδιά και τθ δαςκάλα τθσ Α’ Δθμοτικοφ. 
 

Β. κοπόσ-ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 
 
1.Σκοπόσ του ςχεδίου δράςησ 

 
Βαςικόσ ςκοπόσ του Σχεδίου Δράςθσ είναι θ υποςτιριξθ τθσ ειςόδου και τθσ 
προςαρμογισ των νθπίων ςτο Δθμοτικό ςχολείο, μζςα από τθ ςυςτθματικι, 
ςυνολικι και ολοκλθρωμζνθ προετοιμαςία τουσ, τθν ενεργό εμπλοκι των γονζων, 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ ςτθ μάκθςθ και τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν 
των δφο βακμίδων. 

 

2.Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

 
Ειδικότερα, ζχουμε ωσ ςτόχουσ: 

 

 να εξοικειωκοφν τα νιπια με το περιβάλλον του Δθμοτικοφ ςχολείου(χϊροσ, 
μακθτζσ, δάςκαλοι-διευκυντισ- εκπαιδευτικι διαδικαςία). 

 να ενθμερωκοφν οι γονείσ για τθν επίδραςθ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ 
ςτθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ, να υποςτθρίξουν τα νιπια ςτθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ και να ςυνεργαςτοφν με εκπαιδευτικοφσ και υπθρεςίεσ. 

 να αναπτυχκεί ςυνεχισ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο 
βακμίδων που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ, κακϊσ και ςυνεργαςία του 
Νθπιαγωγείου με τθν τοπικι κοινωνία. 

 να επιμορφωκοφν οι νθπιαγωγοί και οι δάςκαλοι που εμπλζκονται, για το ζργο 
και τθν ιδιαιτερότθτα τθσ κάκε βακμίδασ τθσ εκπαίδευςθσ (Νθπιαγωγείο-
Δθμοτικό). 

 

Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ 
 

 
Βαςικά κριτιρια επιτυχίασ για το Σχζδιο Δράςθσ κεωροφνται: 

 
 θ ανάπτυξθ από τα νιπια κετικισ ςτάςθσ και κετικϊν προςδοκιϊν για το 

Δθμοτικό ςχολείο 
 θ εμπλοκι και θ ενεργόσ ςυμμετοχι των γονζων ςτο πρόγραμμα τθσ 

μετάβαςθσ 
 θ ανάπτυξθ τρόπων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν 

των δφο βακμίδων 
 θ δθμιουργία δραςτθριοτιτων για παιδιά Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ 

ςχολείου, που εξαςφαλίηουν τθ ςυνζχεια ςτθ μάκθςθ. 
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Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 
1.Στρατηγικζσ εφαρμογήσ του ςχεδίου δράςησ 

α. Ενημζρωςη εκπαιδευτικών και ςτελεχών τησ εκπαίδευςησ 
Στο ςυγκεκριμζνο Σχζδιο Δράςθσ, κακϊσ είναι δυνατόν να εμπλακοφν περιςςότερα 
του ενόσ Νθπιαγωγεία και Δθμοτικά ςχολεία, εμπλζξαμε και το Νθπιαγωγείο 
Καςτελλάνων. Επιλζξαμε το ςυγκεκριμζνο Νθπιαγωγείο, γιατί τα νιπια του δικοφ 
μασ Νθπιαγωγείου και τα νιπια του Νθπιαγωγείου Καςτελλάνων, κα φοιτιςουν 
μαηί ςτθν πρϊτθ Δθμοτικοφ. Κζλαμε με αυτόν τον τρόπο να τα φζρουμε κοντά και 
να τουσ δϊςουμε τθν ευκαιρία να γνωριςτοφν και να αλλθλεπιδράςουν. Για το 
λόγο αυτό, οργανϊκθκαν από τθ Σχολικι Σφμβουλο ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ 
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο παραπάνω ςχολικϊν μονάδων, ςχετικά με το 
περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του Ρρογράμματοσ μετάβαςθσ. Επίςθσ, 
ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ υλοποιικθκαν και προσ όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ  
των δφο βακμίδων, κακϊσ και των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 
 
β. Επιςκζψεισ νθπίων ςτο Νθπιαγωγείο Καςτελλάνων 
 
Σε ςυνεργαςία με τθν διευκφντρια και τισ εκπαιδευτικοφσ του Νθπιαγωγείου 
Καςτελλάνων, οργανϊκθκαν επιςκζψεισ  των νθπίων ςτο παραπάνω Νθπιαγωγείο. 
Μζςα από τισ επιςκζψεισ αυτζσ τα νιπια είχαν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςε 
κοινζσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ είχαν οργανωκεί από κοινοφ από τισ 
νθπιαγωγοφσ των δφο ςχολικϊν μονάδων και να αλλθλεπιδράςουν μζςα από το 
παιχνίδι, με αποτζλεςμα να αναπτφξουν μεταξφ τουσ οικειότθτα και δεςμοφσ 
φιλίασ. 

 
γ. Επιςκζψεισ νθπίων ςτο Δθμοτικό ςχολείο 

 
Σε ςυνεργαςία με τθ δαςκάλα τθσ Αϋ τάξθσ κακϊσ και τον διευκυντι του Δθμοτικοφ 
ςχολείου, οργανϊκθκαν επιςκζψεισ των νθπίων ςτο Δθμοτικό ςχολείο, όπου τα 
παιδιά ξεναγικθκαν ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου, γνϊριςαν το διευκυντι και τουσ 
δαςκάλουσ, ιρκαν ςε επαφι με τον τρόπο εργαςίασ, τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ 
και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Αϋ τάξθσ. Επίςθσ, τα νιπια ςυνεργάςτθκαν με τουσ 
μικροφσ μακθτζσ ςε δραςτθριότθτεσ που είχαν δθμιουργθκεί από κοινοφ από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ των δφο βακμίδων. 

 
δ. Κοινζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ με το εμπλεκόμενο Νθπιαγωγείο 
 
Θ ομάδα δράςθσ του Νθπιαγωγείου Καλαφατιϊνων, ςε ςυνεργαςία με τθ 
διευκφντρια και τισ νθπιαγωγοφσ του Νθπιαγωγείου Καςτελλάνων, διοργάνωςε και 
υλοποίθςε, βοθκοφμενθ και από εκελοντζσ γονείσ, τθν καλοκαιρινι ςχολικι εορτι.  
 
ε. Ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των γονζων των νθπίων, ςε ειδικά κζματα που 
αφοροφν τθ μετάβαςθ 
Οργανϊκθκαν, από τθ Σχολικι Σφμβουλο, ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ 
των δφο ςχολικϊν μονάδων, ενθμερωτικζσ και επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ για 
τουσ γονείσ των νθπίων ςε κζματα που αφοροφν τθ μετάβαςθ, όπωσ: το 
πρόγραμμα και οι ςτόχοι του Δθμοτικοφ ςχολείου, θ επίδραςθ του οικογενειακοφ 
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περιβάλλοντοσ ςτθ διαδικαςία τθσ μετάβαςθσ, ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ ςτθ 
μάκθςθ, τα χαρακτθριςτικά ενόσ αναπτυξιακά κατάλλθλου προγράμματοσ 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ, οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ και 
οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι, ομαλι μετάβαςθ και προβλιματα υγείασ, κοινωνικοί 
παράγοντεσ, ομαλι μετάβαςθ και μακθςιακά προβλιματα κ.τλ. 

 

2.Οργανωτικζσ δομζσ 

Επίςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν ομαλότθτα του Σχεδίου Δράςθσ, 
προζκυψε θ ανάγκθ να δθμιουργθκεί μία οργανωτικι δομι, ςφμφωνα με τθν 
οποία τθν ευκφνθ του γενικοφ ςυντονιςμοφ είχε θ προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου 
Καλαφατιϊνων, θ οποία και ςυντόνιηε τθν ομάδα δράςθσ του ςχολείου, ανζλαβε 
τθ γενικότερθ οργάνωςθ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των 
ενεργειϊν τθσ δράςθσ. Ακόμθ ςτθν ομάδα Δράςθσ ςυμμετείχαν και οι γονείσ, αλλά 
και ςυμβουλευτικά θ Σχολικι Σφμβουλοσ. 

 

3.Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ή ςχολικήσ τάξησ 

 
Για τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου Σχεδίου, ζγινε προςπάκεια οι δράςεισ να 
ενταχκοφν αρχικά ςτο ιςχφον πρόγραμμα και τισ διακζςιμεσ ϊρεσ των 
εκπαιδευτικϊν. Πμωσ, ιταν απαραίτθτεσ μικρζσ αλλαγζσ και προςαρμογζσ ςτο 
ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμζνου να υλοποιθκοφν οι δράςεισ των επιςκζψεων 
και θ υλοποίθςθ των από κοινοφ δραςτθριοτιτων. Οι επιμορφϊςεισ, κακϊσ και οι 
ςυναντιςεισ των γονζων, ζγιναν τισ απογευματινζσ ϊρεσ. 
 

Ε. Πόροι-Μζςα του ςχεδίου δράςθσ 
 
1.Ανθρώπινο δυναμικό 

 
Θ Μετάβαςθ είναι μία διαδικαςία ςτθν οποία αλλθλεπιδροφν τα νιπια, θ 
οικογζνειά τουσ, το Νθπιαγωγείο, το Δθμοτικό Σχολείο και το ευρφτερο 
περιβάλλον. Θ ςυνεργαςία μεταξφ των εμπλεκόμενων μερϊν είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ και επιτυχθμζνθσ μετάβαςθσ των νθπίων 
ςτο Δθμοτικό ςχολείο. Στο παραπάνω πλαίςιο, θ επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, 
απαιτεί τθ ςυμμετοχι ενδοςχολικϊν και εξωςχολικϊν παραγόντων, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν διακριτοφσ ρόλουσ και ζχουν ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ δράςθσ. 
Αναλυτικότερα, ςτθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ενεπλάκθςαν: 
 τα νιπια 
 οι γονείσ 
 οι εκπαιδευτικοί(νθπιαγωγοί-δάςκαλοι) 
 τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ(διευκυντζσ-ςχολικοί ςφμβουλοι). 

 

2.Χρόνοσ 

 
Ειδικά για το ςυγκεκριμζνο Σχζδιο Δράςθσ, ο χρόνοσ που απαιτικθκε για να 
υλοποιθκεί, άρχιςε ςτα μζςα περίπου τθσ ςχολικισ χρονιάσ, όταν τα νιπια 
βρίςκονταν ακόμθ ςτο Νθπιαγωγείο και ςυνεχίςτθκε μζχρι και τουσ πρϊτουσ μινεσ 
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τθσ επόμενθσ χρονιάσ, αφοφ τα νιπια είχαν πάει ςτθ Αϋ τάξθ δθμοτικοφ. 
 

3.Υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

 
Σχετικά με τον υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, χρθςιμοποιικθκε ο ιδθ υπάρχων τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. Θ ςχολικι εορτι πραγματοποιικθκε ςε χϊρο που διζκετε το 
εμπλεκόμενο Νθπιαγωγείο των Καςτελλάνων και οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ 
γονζων υλοποιικθκαν ςτθ ςχολικι αίκουςα. Οι ςυναντιςεισ μεταξφ τθσ Σχολικισ 
Συμβοφλου και των εκπαιδευτικϊν, πραγματοποιικθκαν ςτο χϊρο των 
νθπιαγωγείων, όςο και ςτο γραφείο τθσ Σχολικισ Συμβοφλου.  

 

4.Οικονομικοί πόροι 

 
Οι οικονομικοί πόροι που απαιτικθκαν για το ςυγκεκριμζνο Σχζδιο Δράςθσ, 
αφοροφςαν τθν μετακίνθςθ των νθπίων, κακϊσ και τισ μετακινιςεισ των 
νθπιαγωγϊν, όςον αφορά τισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ. Επίςθσ, διάφορεσ 
δαπάνεσ για τα υλικά του ςχεδίου. 

 

5.Εργαλεία παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ 

 
Για τθν αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ και ομαλι εξζλιξθ του Σχεδίου 
Δράςθσ, χρθςιμοποιικθκαν κάποια εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, 
όπωσ: 

 
 θμερολόγιο ςυναντιςεων και προγραμματιςμζνων δράςεων, το οποίο 

περιζχει καταγεγραμμζνεσ όλεσ τισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ και τισ 
δράςεισ οι οποίεσ ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν. 

  μία μθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ για τα νιπια, θ οποία περιζχει ερωτιςεισ που 
αφοροφν τισ ςκζψεισ των παιδιϊν για τθν Α' τάξθ δθμοτικοφ 

 ζνα ερωτθματολόγιο, το οποίο αφοροφςε ςτισ ανθςυχίεσ και τισ προςδοκίεσ 
των γονζων τουσ για τθ μετάβαςθ των παιδιϊν τουσ ςτθν καινοφρια 
βακμίδα  

 φόρμεσ παρατιρθςθσ, ςτισ οποίεσ καταγράφονται οι ςυμπεριφορζσ των 
νθπίων πριν και μετά τισ επιςκζψεισ μασ ςτο Δθμοτικό ςχολείο 

 φφλλα εργαςιϊν 
 φωτογραφίεσ δράςεων 
 βιντεοςκοπιςεισ δράςεων 

 

6.Πηγζσ 

 
Οι πθγζσ από τισ οποίεσ αντλιςαμε τα δεδομζνα που χρειαηόμαςταν για το ςχζδιο 
δράςθσ μασ, είναι το βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Διδαςκόντων, τα Ρρακτικά των 
Συνεδριάςεων, οι ςυηθτιςεισ με τουσ γονείσ και τα αποτελζςματα που απορρζουν 
από τα ερωτθματολόγια και τισ ςυνεντεφξεισ, τα φφλλα εργαςιϊν, κακϊσ και ο 
Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ. 
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Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

 
 Σεπτζμβριοσ-Ιανουάριοσ: Σχεδιαςμόσ του Ρρογράμματοσ και ενθμζρωςθ 

εμπλεκομζνων, Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ενθμζρωςθ των γονζων των 
νθπίων 

 Φεβρουάριοσ-Μάιοσ: Ραρακολοφκθςθ και ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ, 
επιςκζψεισ ςτο Νθπιαγωγείο Καςτελλάνων 

 Ιοφνιοσ: Επιμόρφωςθ νθπιαγωγϊν, ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των γονζων 
των νθπίων, επιςκζψεισ νθπίων ςτο Δθμοτικό, εκπαιδευτικζσ δράςεισ και 
εκδθλϊςεισ κοινζσ με τθ ςχολικι μονάδα του Νθπιαγωγείου Καςτελλάνων 

 

Η. Παρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν 
Το παραπάνω ςχζδιο δράςθσ ειςθγείται θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου και 
εγκρίνεται από τθν ομάδα που ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα.  Θ πρόοδοσ τθσ δράςθσ 
και θ πορεία των εργαςιϊν τθσ ομάδασ, παρακολουκείται από τθ ςυντονίςτρια, 
που είναι και πάλι θ Ρροϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, ζχοντασ ωσ οδθγό το 
παραπάνω ςχζδιο και πλάνο. Για τθν ανατροφοδότθςθ και τθν ομαλι εξζλιξθ του 
Ρρογράμματοσ, ορίηονται ςυναντιςεισ με τθ Σχολικι Σφμβουλο, ςτισ οποίεσ το 
Ρρόγραμμα εμπλουτίηεται και αξιολογείται μζχρι το ςτάδιο το οποίο ζχει φτάςει. 
Επίςθσ ςυναντιςεισ για ανταλλαγι απόψεων ορίηονται και με τθν εμπλεκόμενθ 
ομάδα νθπιαγωγϊν. Καταγράφονται όλεσ οι ενζργειεσ που γίνονται, κακϊσ και τα 
δεδομζνα που προκφπτουν, ζτςι ϊςτε μετά το τζλοσ αυτϊν, να γίνει αξιολόγθςθ 
τθσ δράςθσ. 
 
Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ 

 
Για τθν τελικι αξιολόγθςθ χρθςιμοποιικθκαν όλα τα δεδομζνα που ςυλλζξαμε 
κακϊσ και εργαλεία όπωσ ερωτθματολόγια προσ τουσ γονείσ, ςυνεντεφξεισ των 
παιδιϊν, φφλλα εργαςιϊν και παρατιρθςθσ. 
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9. 2ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου Αττικής:  

«Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά 

των παιδιών»    
 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με τίτλο «Ραρατθρϊντασ και καταγράφοντασ τθ 

ςυμπεριφορά των παιδιϊν: Ενεργθτικι ακρόαςθ των μακθτϊν και θ εφαρμογι τθσ 

ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο» διαμορφϊκθκε από το 2ο Νθπιαγωγείο Χαλανδρίου με 

ςκοπό να εξοικειωκοφν οι εκπαιδευτικοί με τισ τεχνικζσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ των 

παιδιϊν.  

Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ ακολουκεί τθν «προςζγγιςθ του Μωςαϊκοφ» όπωσ 

αυτι εφαρμόςτθκε από τουσ  Peter Moss και Alison Clark ςε ςχολεία του 

εξωτερικοφ και ζχει μεταφραςτεί και εκδοκεί ςτα ελλθνικά από τθν Εταιρεία για 

τθν Ανάπτυξθ και τθ Δθμιουργικι Απαςχόλθςθ των Ραιδιϊν το 2010 (Moss, P. & 

Clark, A. (2010). Θ προςζγγιςθ του Μωςαϊκοφ. Ακινα: ΕΑΔΑΡ)  
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2ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίοσ  

ΣΛΣΛΟ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ : ΠΑΡΑΣΘΡΩΝΣΑ ΚΑΛ ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΝΣΑ ΣΘ 
ΤΜΠΕΡΛΦΟΡΑ ΣΩΝ ΠΑΛΔΛΩΝ - 
Ενεργθτικι ακρόαςθ των μακθτϊν και θ εφαρμογι τθσ ςτο εκπαιδευτικό 
πλαίςιο 
 
Α. ΑΝΑΓΚΑΛΟΣΘΣΑ ΣΘ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ  
Θ αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ προκφπτει λόγω των ιδιαιτεροτιτων 
και τθσ ποικιλομορφίασ των αναγκϊν νθπίων από αυτζσ διαπιςτϊκθκαν ςτθν 
αποτφπωςθ.   Να ςθμειωκεί ότι αναφερόμενοι ςτθν ποικιλομορφία εννοοφμε 
τόςο τισ διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ καταβολζσ, τισ ειδικζσ ικανότθτεσ (τμιμα 
ζνταξθσ) αλλά και τισ ιδιαίτερεσ οικογενειακζσ ςυνκικεσ και εμπειρίεσ που 
φζρει το κάκε παιδί ςτον ¨κόςμο¨ του ςχολείου.  Κακϊσ θ είςοδοσ του 
παιδιοφ ςτο νθπιαγωγείο κεωρείται ςτθ βιβλιογραφία ωσ κρίςιμθ μετάβαςθ 
από το ςπίτι -οικογζνεια ςτθν πρϊτθ επίςθμθ εκπαιδευτικι βακμίδα 
προκφπτει ότι είναι ςθμαντικό να εφαρμόηονται προγράμματα που να 
ανταποκρίνονται ςε αυτά που κζλουν τα ίδια τα παιδιά, δθλαδι να 
λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν ποικιλομορφία και τθν ιδιαιτερότθτα που 
εμφανίηουν τα μζλθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ παιδιϊν ςε ζνα 
νθπιαγωγείο.  
Το ςχζδιο δράςθσ κα προςπακιςει λαμβάνονται υπόψθ ςτθ διαχείριςθ των 
γνϊςεων που ζχουν επιλζξει να του προτείνουν τα παιδιά.  Αντίκετα, το 
μοντζλο το οποίο ςυνικωσ μζχρι τϊρα, ιςχφει και κεωρείται αςφαλζσ, είναι 
αυτό που υποςτθρίηει τθ μετάδοςθ γνϊςεων που ανταποκρίνονται 
κεωρθτικά ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν.   
 
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ  
Οι πολλαπλζσ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ 
προβάλλουν αναγκαία τθν αναγνϊριςθ των αναγκϊν, και τθν ακρόαςθ των 
απόψεϊν τουσ αναφορικά με τθν κακθμερινι τουσ ηωι.  Θ προςζγγιςθ αυτι 
κα αναγνωρίηει τα παιδιά και τουσ ενιλικεσ ωσ ςυνδιαμορφωτζσ νοιματοσ.  

 
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ  
Θ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν (ςτόχοσ) μζςω τθσ ενεργθτικισ 
ακρόαςθσ των παιδιϊν ςχετίηεται με τθ ςχζςθ του ςχολείου με τουσ γονείσ 
κακϊσ οι τελευταίοι κα αποτελοφν μζροσ τθσ προςζγγιςθσ που αναγνωρίηει 
εκτόσ από τα παιδιά τουσ ενιλικεσ ωσ ςνδιαμορφωτζσ νοιματοσ.  

 
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του 

ςχολείου 
Οι πρακτικζσ οι οποίεσ κα ςυνδράμουν ςτθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ 
ςχετίηονται με τθν επικαιροποίθςθ των γνϊςεων, μεκόδων και πρακτικϊν 
των εκπαιδευτικϊν με τθ μελζτθ τθσ «Ρροςζγγιςθσ του Μωςαϊκοφ» του 
Peter Moss (2010, ΕΑΔΑΡ), τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ του εκπαιδευτικοφ 
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προςωπικοφ, τισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ με του γονείσ των 
μακθτϊν, τθν εφαρμογι και αξιοποίθςθ του portfolio των μακθτϊν του 
ςχολείου και τθν αξιοποίθςθ των ςυςτθματικϊν  καταγραφϊν και 
παρατθριςεων των  εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 
Β ΚΟΠΟ – ΣΟΧΟΛ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ 
 
1.κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

 Να εξοικειωκοφν οι εκπαιδευτικοί με τισ τεχνικζσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, 
οι οποίεσ μποροφν να εφαρμόςουν ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο.  

 
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

 Θ κεματολογία του προγράμματοσ επικεντρϊνεται:  
- ςτισ γενικζσ αρχζσ αμφίδρομθσ επικοινωνίασ 
- ςτισ ευνοϊκζσ ςυνκικεσ και τα εμπόδια ςτθν ενεργθτικι 

ακρόαςθ 
- ςτθ λεκτικι και μθ λεκτικι επικοινωνία 
- ςτο λόγο και τθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ  
- ςτο ρόλο του ενιλικα ςτθν ενεργθτικι επικοινωνία. 

 
Γ. ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΣΤΧΛΑ ΣΘ ΔΡΑΘ 
Τα κριτιρια επιτυχίασ κάκε ςτόχου με βάςθ τα οποία κα αποτιμθκοφν τα 
τελικά αποτελζςματα εμπλζκουν εκπαιδευτικοφσ – μακθτζσ και γονείσ.  
Τα κριτιρια επιτυχίασ κα αποτιμθκοφν με ειδικά διαμορφωμζνο φυλλάδιο 
(ερωτθματολόγιο) αρχικά για τισ προςδοκίεσ τουσ και τθν κατόπιν τθν 
εκτίμθςθ- αξιολόγθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ αυτϊν των αναγκϊν από 
τουσ ίδιουσ. 
 
Δ. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΘ  

1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ 

Για τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ κα ακολουκθκεί θ παρακάτω 

διαδικαςία: 

 Ραρατιρθςθ των παιδιϊν  

 Συηιτθςθ με τα παιδιά  

 Ραιχνίδια ρόλων  

 Συηιτθςθ και καταγραφι των απόψεων των γονζων, των παιδαγωγϊν και 
των εκπαιδευτικϊν  

Το ςχζδιο δράςθσ κα ακολουκιςει τθν «προςζγγιςθ του Μωςαϊκοφ» όπωσ 

αυτι εφαρμόςτθκε από τουσ  Peter Moss και Alison Clark ςε ςχολεία του 

εξωτερικοφ και ζχει μεταφραςτεί και εκδοκεί ςτα ελλθνικά από τθν Εταιρεία 

για τθν Ανάπτυξθ και τθ Δθμιουργικι Απαςχόλθςθ των Ραιδιϊν. 
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2. Οργανωτικζσ δομζσ  

Για τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ κα οριςτεί ζνασ ςυντονιςτισ ο οποίοσ 

κα ορίηει, κα καταγράφει τισ ςυναντιςεισ και κα ανακοινϊνει το 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ.  

Για τθν αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν δομϊν του ςχολείου ςυντονιςτισ 

μπορεί να είναι θ προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου που κα ςυνεργάηεται με 

όλο τον εκπαιδευτικό προςωπικό μοιράηοντασ κακικοντα και ορίηοντασ 

αρμοδιότθτεσ ςτουσ παραπάνω.  

 

3.Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ  

Οι παρεμβάςεισ κα αφοροφν ςτο ςωςτό προγραμματιςμό για τθν εφαρμογι 

τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ (παρατθριςεισ, καταγραφζσ,  

ςυναντιςεισ με γονείσ και άλλουσ φορείσ). 

 

Ε. ΠΟΡΟΛ – ΜΕΑ ΣΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΔΡΑΕΛ 

 

1. Ανκρϊπινο δυναμικό  

Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κα εμπλακοφν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ 

μονάδασ, οι γονείσ των μακθτϊν, θ ςχολικι ςφμβουλοσ και επιςτθμονικοί 

ςυνεργάτεσ από τθν Εταιρεία για τθν Ανάπτυξθ και τθ Δθμιουργικι 

Απαςχόλθςθ των Ραιδιϊν για τθν επιμόρφωςι μασ ςτθν «προςζγγιςθ του 

Μωςαϊκοφ» - ζρευνα δράςθσ. 

 

2. Χρόνοσ  

Σεπτζμβριοσ 2011 – Μάρτιοσ 2012 

Για τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ απαιτοφνται:  

- Να γίνει ςχεδιαςμόσ και να τεκοφν οι ςτόχοι τθσ παρζμβαςθσ 
- Να οριςτοφν ςυναντιςεισ με τουσ επιμορφωτζσ και τθ ςχολικι ςφμβουλο 
- Να γίνει ο επαναςχεδιαςμόσ με βάςθ τα νζα δεδομζνα που προκφπτουν 

από τθν επιμόρφωςθ και άλλουσ παράγοντεσ τουσ οποίουσ δεν 
γνωρίηουμε τϊρα (π.χ.  αλλαγζσ ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό, αλλαγζσ 
ςτθν εφαρμογι των Αναλυτικϊν προγραμμάτων, εγγραφζσ παιδιϊν με 
ειδικζσ ικανότθτεσ και ανάγκεσ, επαναφοιτιςεισ κ.λπ.). 
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- Να εφαρμοςτεί το ςχζδιο δράςθσ  
Απρίλιοσ 2012 – Λοφνιοσ 2012  

- Συγκζντρωςθ, αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ 
3. Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

Θλεκτρονικό δίκτυ επικοινωνίασ, ζνασ φορθτόσ υπολογιςτισ και ζνασ 

προβολζσ για τισ παρουςιάςεισ, φωτογραφικι μθχανι , μία αίκουςα 

ςυναντιςεων, 

 

4. Οικονομικοί πόροι  
1. Αμοιβι επιμορφωτϊν 
2. Κάλυψθ των εξόδων που προκφπτουν για εκτυπϊςεισ 

φωτογραφικϊν, ζντυπου υλικοφ, φακζλων για τα portfolios 
παιδιϊν 

3. Αμοιβι ειδικϊν για τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των 
ερωτθματολογίων που κα ςυλλεχκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του 
ςχεδίου δράςθσ. 

 

5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 
Τα μεκοδολογικά εργαλεία: φόρμεσ θμερολογίου, φόρμεσ καταγραφισ, 

ερωτθματολόγια, φόρμεσ παρατιρθςθσ.  

6. Πθγζσ 
Τα πρακτικά του ςυλλόγου διδαςκόντων, βιβλιογραφικζσ πθγζσ ςχετικζσ με 

τθν ζρευνα δράςθσ, θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων που μποροφν να 

αξιοποιθκοφν (ερωτθματολόγια, φόρμεσ κ.λπ.) 
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10.   Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία Πέλλας:  

«Ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης»    
 

 

 

 

Το ςχζδιο δράςθσ που ακολουκεί με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ» διαμορφϊκθκε από το Νθπιαγωγείο του Ρροφιτθ Θλία Ρζλλασ, ςτθν 

περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ με ςκοπό να ευαιςκθτοποιθκεί θ εκπαιδευτικι 

κοινότθτα ςε κζματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 
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Νηπιαγωγείο Προθήηη Ηλία Πέλλας 

Σίτλοσ χεδίου Δράςθσ : Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

 

1. Λόγοι που επιβάλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ  
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ που κάναμε ςτο 

νθπιαγωγείο μασ, τα αλλοδαπά παιδιά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν 

αντιμετωπίηονταn ιςότιμα από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Για το λόγο αυτό 

αποφαςίςαμε να αςχολθκοφμε με τθν ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ 

για να βοθκιςουμε ςτθν κοινωνικοποίθςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν, ςτθ 

βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ και ςτθν εξάλειψθ των διακρίςεων και τθσ 

ξενοφοβίασ.   

2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ 
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ επθρζαςε τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν του 

νθπιαγωγείου, τισ ςχζςεισ τουσ με τισ νθπιαγωγοφσ, αλλά και τισ ςχζςεισ των 

γονζων με το νθπιαγωγείο και μεταξφ τουσ. Επίςθσ     ςυνζβαλε  ςτθν εφαρμογι 

διαφόρων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων.   

3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου. 
Αξιοποιικθκε  θ εμπειρία που ζχουμε αποκτιςει όλα αυτά τα χρόνια από τθ 

δουλειά μασ ςτο νθπιαγωγείο και από τθν εφαρμογι διαφόρων προγραμμάτων 

ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 

Β. κοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

1.κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ 

 Να μεταδϊςουμε τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Να βοθκιςουμε 

ςτθν αποδοχι των αλλοδαπϊν μακθτϊν, ςτθν καλλιζργεια δθμοκρατικϊν αξιϊν 

ιςότθτασ και αλλθλεγγφθσ, ςτο ςεβαςμό τθσ διαφοράσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργατικότθτασ. Με ςκοπό να βοθκιςουμε ςτθ δθμιουργικι ςυνφπαρξθ και να 

προςφζρουμε ίςεσ ευκαιρίεσ για μάκθςθ.  

2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ 

α. Θ ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν και γονζων ςε κζματα αλλοδαπϊν και 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 
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β. Θ εφαρμογι διαφόρων προγραμμάτων διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτο 

νθπιαγωγείο 

γ. Θ ευαιςκθτοποίθςθ των νθπίων και θ ςυμμετοχι τουσ ςε διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ διαπολιτιςμικοφ περιεχομζνου. 

 

Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ 

1. Ο βακμόσ αποδοχισ των αρχϊν τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ ςτισ  
δραςτθριότθτεσ.  

2. Ρόςα προγράμματα πραγματοποιικθκαν με επιτυχία ςτο νθπιαγωγείο με τθν 
ςυμμετοχι όλων. 

3. Κατά πόςο θ ςτάςθ των νθπίων απζναντι ςτουσ αλλοδαποφσ ςυμμακθτζσ τουσ 
ζγινε κετικότερθ και θ ςυνεργαςία τουσ ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ πιο 
ουςιαςτικι. 

 

Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ 
Οι βαςικζσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ ιταν οι εξισ: 

Α. Ενθμζρωςθ των γονζων του νθπιαγωγείου 

Οργανϊςαμε ςυναντιςεισ των γονζων του Νθπιαγωγείου για ενθμζρωςθ ςχετικά 

με τθ δράςθ που αναλάβαμε, τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ δικισ τουσ ενεργοφσ 

ςυμμετοχισ ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, αλλά και ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ για 

τθν πορεία τθσ δράςθσ. Ενκαρρφναμε ιδιαίτερα τουσ αλλοδαποφσ γονείσ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ . 

Β. Οργάνωςθ και υλοποίθςθ επιμζρουσ δραςτθριοτιτων 

Οργανϊςαμε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ κατά διαςτιματα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ, ςτα πλαίςια τθσ γλϊςςασ. Μάκαμε κάποιεσ λζξεισ όπωσ «μαμά», 

«φίλοσ», «ςχολείο», χαιρετιςμοφσ, ευχζσ και άλλεσ που ρϊτθςαν τα παιδιά, 

διαβάςαμε, ςυηθτιςαμε και δραματοποιιςαμε ςχετικά παραμφκια και 

εικονογραφιςαμε ζνα αλβανικό, βρικαμε λζξεισ που μοιάηουν και ςτισ δφο 

γλϊςςεσ κλπ. Ακοφςαμε παραδοςιακι μουςικι, τραγοφδια, προςπακιςαμε να 

μάκουμε  ζνα χορό. Συγκρίναμε παραδοςιακζσ ςτολζσ και ζκιμα όπωσ ζνασ γάμοσ, 

που παρακολουκιςαμε ςε dvd  που ζφερε ςτο νθπιαγωγείο μια αλλοδαπι μθτζρα. 

Συγκεντρϊςαμε πλθροφορίεσ για να γνωρίςουμε τθ χϊρα προζλευςθσ, τισ 

ςυνικειεσ, τθν κουηίνα, των αλλοδαπϊν ςυμμακθτϊν μασ, ϊςτε να πετφχουμε τθ 

δθμιουργία κλίματοσ αποδοχισ  και καλισ ςυνεργαςίασ. Επιςκζφτθκαν το 

Νθπιαγωγείο γονείσ να μασ μιλιςουν για τθ χϊρα καταγωγισ τουσ και απάντθςαν 

ςε ερωτιςεισ των νθπίων. Φτιάξαμε γλυκά. Συηθτιςαμε για τθ μετανάςτευςθ και 

δραματοποιιςαμε ανάλογεσ ςκθνζσ. Οργανϊςαμε κοινι δραςτθριότθτα παιδιϊν 
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και γονζων για να καταςκευάςουμε χριςτουγεννιάτικα δϊρα και ςτολίδια κακϊσ 

και μία επιμορφωτικι ςυνάντθςθ γονζων με κλινικι ψυχολόγο όπου ςυηθτιςαμε 

για τθ «Διαφορετικότθτα».    

Γ. Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ 

Οργανϊςαμε  και υλοποιιςαμε εκδιλωςθ ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ με τθ 

ςυνεργαςία Νθπιαγωγείου – γονζων – ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων. Τα νιπια 

παρουςίαςαν «Το χαροφμενο λιβάδι», τθσ Φιλιϊσ Νικολοφδθ, χόρεψαν και 

τραγοφδθςαν.  

 

2. Οργανωτικζσ δομζσ 

Υπεφκυνθ ςυντονιςμοφ των δράςεων ορίςτθκε θ προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου.  

Ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ δράςθσ, ςυμμετείχαν - εκτόσ από τισ νθπιαγωγοφσ 

και τα νιπια - οι γονείσ. Συμβουλευτικά ςυμμετείχε θ Σχολικι Σφμβουλοσ.  

 

3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ 

Δεν απαιτικθκαν παρεμβάςεισ ςτο πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. Οι 

ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με νθπιαγωγοφσ και γονείσ  γίνονταν εκτόσ ςχολικοφ 

ωραρίου. 

Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ 

 

1. Ανκρϊπινο δυναμικό 

 Οι Νθπιαγωγοί του Νθπιαγωγείου 

 Τα νιπια 

 Οι γονείσ των νθπίων 

 Ο ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων Δ. Σχολείου και Νθπιαγωγείου 
 

2. Χρόνοσ 

Το ςχζδιο δράςθσ  υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.  

 

3. Τλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

Θ υλικοτεχνικι υποδομι του Νθπιαγωγείου μασ ( Θ/Υ, φωτοτυπικό μθχάνθμα, 

εκτυπωτισ, αναλϊςιμα). 
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4. Οικονομικοί πόροι 

Cd  με Αλβανικι μουςικι και τραγοφδια κακϊσ και τθν τελικι εκδιλωςθ  τα 

ανζλαβαν οι γονείσ και ο ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων. Θ επιμόρφωςθ των 

γονζων ζγινε εκελοντικά 

 

5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 

 Θμερολόγιο καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ των προγραμματιςμζνων 
δραςτθριοτιτων   

 Ερωτθματολόγιο γονζων 
 

6. Πθγζσ 

Το κεςμικό πλαίςιο για τθν διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και ςφνδεςμοι και 

ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ.  

Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

 

 

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ 1ο 

τρι. 

Σεπ-

Νοεμ 

2ο 

τρι. 

Δεκ-

Φεβ 

 

3ο 

τριμ. 

Μαρ-

Μαι 

Ενθμζρωςθ των γονζων του 

Νθπιαγωγείου 

   

Οργάνωςθ και υλοποίθςθ επιμζρουσ 

δραςτθριοτιτων 

   

Επιμόρφωςθ γονζων    

Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ     

Ραρακολοφκθςθ-ανατροφοδότθςθ 

τθσ δράςθσ  

   

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ    
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Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ  

Η1.Παρακολοφκθςθ – Ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν 

 

Παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εφαρμογισ τθσ δράςθσ 

Θ πορεία των δράςεων αξιολογοφνταν από τα μζλθ τθσ ομάδασ μασ. 

Ανατροφοδότθςθ γινόταν ςτο τζλοσ κάκε τριμινου οπότε και θ ομάδα μασ 

ςυηθτοφςε και ανζλυε  τθν πορεία τθσ δράςθσ, τα κετικά ςτοιχεία αλλά και  τα 

τυχόν προβλιματα που παρουςιάςτθκαν. Στθν τελευταία αποφαςίςαμε να γίνει 

επιμορφωτικι ςυνάντθςθ γονζων αν και δεν είχε προβλεφκεί αρχικά. 

1.Ενθμζρωςθ γονζων 

Καταγράφονταν ςτο θμερολόγιο του Νθπιαγωγείου οι ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ, 

το  ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτισ ςυναντιςεισ και ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 

όπου τουσ ηθτικθκε.. 

2. Υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων 

Οι πορεία των δράςεων παρακολουκοφνταν και επίςθσ  καταγράφονταν ςτο 

ςχολικό θμερολόγιο  

3. Διοργάνωςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ. 

Θ διαδικαςία οργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ, θ ςυμμετοχι του κόςμου, θ επιτυχία ι 

όχι καταγράφθκε επίςθσ ςτο θμερολόγιο. 

Η2. Αξιολόγθςθ του χεδίου Δράςθσ 

Στόχοσ 1: Θ ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν και γονζων ςε κζματα αλλοδαπϊν 

και διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 

Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ 

Στισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν, οι γονείσ ςυμμετείχαν ςε μεγάλο 

ποςοςτό και βοικθςαν να δθμιουργθκεί κλίμα ςυνεργαςίασ, ςεβαςμοφ και 

αποδοχισ.  

Στόχοσ 2: Θ εφαρμογι διαφόρων προγραμμάτων διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτο 

Νθπιαγωγείο.    

Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ 

Ρραγματοποιικθκαν αρκετά προγράμματα διαπολιτιςμικισ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ με επιτυχία.  

Στόχοσ 3: Θ ευαιςκθτοποίθςθ των νθπίων και θ ςυμμετοχι τουσ ςε διάφορεσ 

δραςτθριότθτεσ διαπολιτιςμικοφ περιεχομζνου. 
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Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ 

Τα νιπια ςυνεργάςτθκαν με προκυμία ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και  

υιοκζτθςαν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ με ςεβαςμό ςτθ διαφορά. 

 

Θ. Ζκκεςθ των αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ  

 

Γενικά υπιρχε ςωςτι ςυνεργαςία και επικοινωνία ςτθν ομάδα, δεν προζκυψαν 

προβλιματα ςυνεννόθςθσ ι ςυντονιςμοφ και οι αποφάςεισ παίρνονταν 

ςυλλογικά. Αποφαςίςαμε επίςθσ, να πραγματοποιιςουμε μια επιμόρφωςθ 

γονζων, αν και δεν τθν είχαμε εντάξει ςτον αρχικό ςχεδιαςμό. Δεν υπιρχαν άλλεσ 

παρεκκλίςεισ και θ δράςθ εξελίχκθκε ςφμφωνα με τον αρχικό ςχεδιαςμό και το 

χρονοδιάγραμμα. Ριςτεφουμε πωσ μζςα από τθ δράςθ που επιλζξαμε να 

πραγματοποιιςουμε, καταφζραμε να βοθκιςουμε ςτθν ενςωμάτωςθ των 

αλλοδαπϊν μακθτϊν, να λειτουργιςουμε αντιςτακμιςτικά και να 

ευαιςκθτοποιιςουμε ςε μεγάλο βακμό όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Βζβαια θ 

Διαπολιτιςμικι Αγωγι δεν ολοκλθρϊνεται με ζνα ςχζδιο δράςθσ. Είναι δφςκολο να 

εξαλείψουμε, (ιδιαίτερα από τουσ  ενιλικεσ), τισ ςτάςεισ και τα ςτερεότυπα που 

ζχουν αναπτφξει και το αίςκθμα τθσ ξενοφοβίασ, ηϊντασ ςε ζνα περιβάλλον που τα 

τελευταία χρόνια ζχει κατακλυςκεί από αλλοδαποφσ. 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


