
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - ΛΙΒΑΝΕΙΟ - 5104010
Στόχος Βελτίωσης:

Στόχοι της δράσης αυτής είναι η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή στο βαθμό που τους αναλογεί, η 
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, η αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων 
συμπεριφοράς, η πιο στενή και ουσιαστική επικοινωνία με το σύνολο των γονέων και η εύρεσης νέων τρόπων 
επικοινωνίας και ενημέρωσης των γονέων.

Θα διοργανωθούν ενημερώσεις των γονέων από ειδικό ψυχολόγο για προβλήματα ή συμπεριφορές των εφήβων 
και για σωστή διαχείριση και αντιμετώπισή τους. Επίσης θα γίνει ενημέρωση από το ΚΕΔΑΣΥ για την 
αναγνώριση και αντιμετώπιση θεμάτων μαθησιακών δυσκολιών. Θα υπάρξει ενημέρωση από τον κατάλληλο 
ειδικό για θέματα τα οποία έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι γονείς. Θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδρομές και 
αθλητικές διοργανώσεις με την παρουσία και τη συμμετοχή των γονέων. Θα ανακτηθούν οι κωδικοί χρήσης της 
ιστοσελίδας του σχολείου καθώς η ξαφνική ασθένεια του διευθυντή, ο οποίος ήταν ο διαχειριστής αυτής, την 
έχουν καταστήσει προσωρινώς ανενεργή.

Σχέδιο Δράσης: Αύξηση της συμμετοχικότητας των γονέων στις δράσεις του
σχολείου
Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Συντονιστής Δράσης: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Άμεσοι στόχοι της δράσης αυτής είναι η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή στο βαθμό που τους αναλογεί, η
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, η αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων
συμπεριφοράς και η πιο στενή και ουσιαστική επικοινωνία με το σύνολο των γονέων. Οι συνθήκες πανδημίας
που βιώνουμε ανέδειξαν την αναγκαιότητα εύρεσης νέων τρόπων επικοινωνίας και ενημέρωσης των γονέων,
παρόλο που το σχολείο ενημερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το νόμο, τους γονείς/κηδεμόνες
για την πρόοδο των μαθητών/τριών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ενέργειες για την υλοποίηση της Δράσης:

Για την υλοποίηση της δράσης έχουν αποφασισθεί οι παρακάτω ενέργειες:

Θα διοργανωθούν ενημερώσεις των γονέων από ειδικό ψυχολόγο για 
προβλήματα ή συμπεριφορές των εφήβων και σωστή διαχείριση και 
αντιμετώπισή τους. Επίσης θα γίνει ενημέρωση από το ΚΕΔΑΣΥ για την 
αναγνώριση και αντιμετώπιση θεμάτων μαθησιακών δυσκολιών. Τέλος, θα 
υπάρξει ενημέρωση από τον κατάλληλο ειδικό για θέματα τα οποία έχουν 



επιλέξει οι ίδιοι οι γονείς.
Θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδρομές και αθλητικές διοργανώσεις με 
την παρουσία και τη συμμετοχή των γονέων
Θα ανακτηθούν οι κωδικοί χρήσης της ιστοσελίδας του σχολείου καθώς η 
ξαφνική ασθένεια του διευθυντή, ο οποίος ήταν ο διαχειριστής αυτής, την έχουν 
καταστήσει προσωρινώς ανενεργή. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό αυτό θα 
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά το ιστολόγιο που παρέχεται μέσω του 
πανελλήνιου σχολικού δικτύου

Χρονοδιάγραμμα:

Έως 15 Νοεμβρίου θα γίνει συνάντηση – συζήτηση με του γονείς/κηδεμόνες για 
την ενημέρωση της σχετικής δράσης και για την αναζήτηση θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος
Έως 30 Νοεμβρίου η ιστοσελίδα θα είναι λειτουργική και θα ενημερώνεται 
τακτικά.
Έως 30 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης για τα θέματα που προαναφέρθηκαν
Έως 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές εκδρομές και οι 
αθλητικές διοργανώσεις.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση δεν απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι και οι κύριες δράσεις εντάσσονται στο
εργασιακό ωράριο και τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η υψηλή βαθμολογία στα ερωτηματολόγια που θα μοιραστούν στους γονείς, στους μαθητές και στους
εκπααιδευτικούς θα ορίσει την επιτυχία της συγκεκριμένης δράσης.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Θα δημιουργηθούν και θα μοιραστούν ερωτηματολόγια στους γονείς, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης



Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Αποτελέσματα της Δράσης

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος


