


ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ 
ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1. Γονείς δημογραφικά στοιχεία, φύλο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
ψυχολογικοί παράγοντες (συστολή, αρν. εμπειρίες, 
αδεξιότητα)
προσδοκίες, στάσεις, αιτιακή απόδοση για την επίδοση

2. Παιδί ηλικία 
μαθησιακές ανάγκες

3. Σχολείο ατομικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού
χαρακτηριστικά του σχολείου (σχολικό κλίμα, στάση 
διευθυντή, πρόσβαση)



ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
που επιδρούν στην επίδοση των παιδιών

1. η κοινωνική τάξη της οικογενείας
2. η οικονομική της κατάσταση
3. η εργασία ή όχι της μητέρας
4. τα πολιτιστικά ενδιαφέρονται του παιδιού
5. το γλωσσικό επίπεδο του
6. το γενικότερο περιβάλλον της οικογενείας
7. οι στάσεις των γονέων απέναντι στην εκπαίδευση
8. η συνοχή της οικογενείας
9. η δομή της οικογενείας
10. η κατάσταση της υγείας των γονέων







ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το σχολείο αναλαμβάνει την οργάνωση αποτελεσματικών μορφών 
επικοινωνίας για θέματα που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα και την 
πρόοδο των παιδιών . 

 Συναντήσεις με κάθε γονέα ξεχωριστά. 
 Τακτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημειώσεις ή γραπτές

ενημερώσεις για τους γονείς, τηλεφωνήματα και άλλες μορφές 
γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας.



ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το σχολείο επιστρατεύει τους γονείς και οργανώνει τρόπους με τους 
οποίους οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 
σχολείου. 

 Δημιουργία εθελοντικού προγράμματος για τους γονείς σε κάθε τάξη, 
το οποίο να αναφέρει τις αρμοδιότητες των γονέων.

 Εξασφάλιση χώρου στους γονείς, ώστε να μπορούν να συνεδριάζουν 
και να προσφέρουν εθελοντική εργασία. 



ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Δίνονται πληροφορίες και ιδέες στους γονείς για το πώς να βοηθούν 
τα παιδιά στη διεκπεραίωση των κατ’ οίκον εργασιών και την 
επίβλεψη δραστηριοτήτων που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα. 

 Πληροφορίες για τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν κατακτήσει τα 
παιδιά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και για κάθε σχολική βαθμίδα.

 Πληροφορίες για το πώς πρέπει να συζητείται και να ελέγχεται η 
εργασία στο σπίτι.

 Παρότρυνση των γονέων να θέτουν στόχους για τα παιδιά τους, να 
σκέφτονται για το μέλλον τους, τις σπουδές και την επαγγελματική 
τους αποκατάσταση.



ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το σχολείο οφείλει να φροντίζει ώστε όλοι οι γονείς να συμμετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το σχολείο και τους μαθητές. 

 Σύσταση συλλόγων γονέων για καθημερινά θέματα του σχολείου.
 Σύσταση ομοσπονδιών γονέων που να φροντίζουν για την ανανέωση 

και βελτίωση του σχολείου.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το σχολείο διευκολύνει τις οικογένειες να έρθουν σε επαφή με πηγές 
πληροφόρησης και ανάλογες υπηρεσίες διαθέσιμες στην τοπική 
κοινωνία, ώστε να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο τα σχολεία. 

 Παροχή πληροφοριών στις οικογένειες και τους μαθητές αναφορικά 
με τα μέτρα που λαμβάνονται για την υγεία, την πολιτισμική και 
κοινωνική υποστήριξη κ.ά.

 Παροχή πληροφοριών για δραστηριότητες που διοργανώνονται από 
την κοινότητα και οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη μαθησιακών 
δεξιοτήτων και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες που μπορούν να 
παρακολουθούν τα παιδιά.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Να ανέχομαι, να αποδέχομαι και να συζητώ την κριτική που μου 
ασκείται από τους γονείς

 Να μην ενοχλούμαι από τις επισκέψεις των γονέων στο σχολείο
 Να μη διακατέχομαι από αναστολές και ανασφάλεια κατά την 

επίσκεψη των γονέων στο σχολείο.
 Να αντιμετωπίζω νηφάλια μία υπεροπτική στάση γονέων απέναντί 

μου.
 Να ακούω με προσοχή τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά σχόλια 

των γονέων για το πρόσωπό μου.
 Να ξεπερνώ το πρόβλημα της αδιαφορίας των γονέων για την 

εκπαίδευση και την πρόοδο των παιδιών τους, χωρίς αυτή η 
αδιαφορία να έχει επιπτώσεις από την πλευρά μου σε αυτούς τους 
μαθητές.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 Να οργανώνω και να διεξάγω με αποτελεσματικότητα συγκεντρώσεις 
γονέων.

 Να ενημερώνω τους γονείς για τις δυνατότητες – αδυναμίες και τα 
προβλήματα ή τις προοπτικές των παιδιών τους.

 Να επιτρέπω στους γονείς ευκαιριακά να παρακολουθούν τη 
διδασκαλία μου.

 Να ενημερώνω τους γονείς σε τακτά διαστήματα για το σχολείο και το 
μάθημα.

 Να καλώ τους γονείς να παρουσιάζουν εκείνοι θέματα που τους είναι 
προσιτά λόγω επαγγέλματος.

 Να διαμεσολαβώ για την επίλυση μιας διαφωνίας ή ενός 
προβλήματος μεταξύ γονέων και μαθητών.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 για τις προγραμματισμένες σχολικές δραστηριότητες
 για τα γενικότερα προβλήματα
 για το επίπεδο επίδοσης των μαθητών
 για τις αδυναμίες των μαθητών  
 για τις δυνατότητες των μαθητών
 για την ανάρμοστη συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο και στο 

μάθημα
 για το εκπαιδευτικό σύστημα, αδιέξοδα και τις προοπτικές του
 για τη συμπεριφορά των μαθητών γενικά 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 Μιλάτε με το δάσκαλο-α για τις σχέσεις του παιδιού σας με τους 
συμμαθητές του; 

 Μιλάτε με το δάσκαλο-α για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί 
σας στο σχολείο; 

 Μιλάτε με το δάσκαλο-α για τις σχολικές εργασίες που έχει να κάνει 
το παιδί σας στο σπίτι; 

 Μιλάτε με το δάσκαλο-α για προσωπικά σας ζητήματα εάν έχουν 
σχέση με το σχολείο; 

 Μιλάτε με το δάσκαλο-α για τους σχολικούς κανόνες και θέματα 
πειθαρχίας; 

 Παίρνετε τηλέφωνο το δάσκαλο-α αν ανησυχείτε για κάτι που είπε το 
παιδί σας; 



ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Φέρνετε στο σπίτι αντικείμενα και υλικά εκμάθησης;  (π.χ. βιβλία, 
παιχνίδια, ταινίες, κ.ά.) 

 Πηγαίνετε το παιδί σας σε μέρη όπου μπορεί να μάθει   ιδιαίτερα 
πράγματα;  (π.χ.  παιδικές βιβλιοθήκες,  μουσεία, εκθέσεις, θέατρο, 
κ.ά.) 

 Πραγματοποιείτε δημιουργικές δραστηριότητες με το παιδί σας; 
 Αφιερώνετε χρόνο σε μαθηματικές δεξιότητες όταν παρουσιάζονται 

ευκαιρίες;  (π.χ. ζητάτε από το παιδί να μετρήσει κάποια αντικείμενα, 
ρωτάτε τι σχήμα έχει κάποιο αντικείμενο, ζητάτε να κάνει 
λογαριασμούς για τα ψώνια του σπιτιού, κ.ά.) 



ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 Διαβάζετε μαζί με το παιδί; 
 Βοηθάτε το παιδί σας στις σχολικές του εργασίες που γίνονται στο 

σπίτι; 
 Ελέγχετε τις σχολικές εργασίες; 



ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
σε δραστηριότητες του σχολείου

 Προσφέρεστε για εθελοντική δουλειά στο σχολείο; 
 Παρακολουθείτε ‘’εργαστήρια’’ ή σχολές γονέων στο σχολείο ή το 

δήμο; 
 Συμμετέχετε στις συναντήσεις του συλλόγου γονέων του σχολείου; 
 Πηγαίνετε σε εκπαιδευτικές σχολικές εκδρομές;  



ΚΑΝΟΝΕΣ 
που υιοθετεί η οικογένεια 

 Τηρείτε ένα τακτικό πρόγραμμα για τον ύπνο του παιδιού; 
 Διατηρείτε σταθερούς κανόνες στο σπίτι; 
 Βάζετε όρια στην παρακολούθηση τηλεόρασης, βίντεο, DVD; 



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 Μιλάτε σε άλλους γονείς για τις σχολικές συναντήσεις και τα σχολικά 
συμβάντα; 

 Μιλάτε μέσα στην οικογένεια ή σε φίλους για τη σχολική πρόοδο του 
παιδιού σας; 

 Είστε θετικοί στο να έρχονται συμμαθητές του παιδιού σας για να 
παίξουν στο σπίτι; 

 Ρωτάτε το παιδί σχετικά με το πώς πήγε η μέρα του στο σχολείο; 
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