
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ - 2950082
Στόχος Βελτίωσης:

Η αναγκαιότητα της δράσης προκύπτει από το ότι η γονεϊκή συμμετοχή στο σχολείο έχει πολλαπλά οφέλη στην
πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών

Στόχοι:

1. Να αυξηθούν οι δια ζώσης συναντήσεις με τους γονείς συγκριτικά με την
περσινή χρονιά

2. Να αυξηθούν τα μέσα και οι τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους γονείς
3. Να ενισχυθεί η γονεϊκή συμμετοχή και η συνεργασία γονέων καθηγητών

Σχέδιο Δράσης: Συναντήσεις γονέων-καθηγητών
Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Συντονιστής Δράσης: ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η αναγκαιότητα της δράσης προκύπτει από το ότι η γονεϊκή συμμετοχή στο σχολείο έχει πολλαπλά οφέλη στην
πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. 

Στόχοι: 1. Να αυξηθούν οι δια ζώσης συναντήσεις με τους γονείς συγκριτικά με την περσινή χρονιά.

2. Να αυξηθούν τα μέσα και οι τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους γονείς.

3, Να ενισχυθεί η γονεϊκή συμμετοχή και η συνεργασία γονέων και καθηγητών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1, Ορισμός ημερών και ωρών ενημέρωσης γονέων στις οποίες οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο αυτοβούλως.

2, Πραγματοποίηση 3 προκαθορισμένων συναντήσεων όλων των γονέων και των εκπαιδευτικών για συζήτηση
για επίκαιρα θέματα της σχολικής ζωής και της φοίτησης /προόδου των μαθητών.

3,Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την ευρύτερη ενημέρωση των γονέων (μενού ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).

4, Επικαιροποίηση email γονέων - Δυνατότητα Ηλεκτρονικής αμφίδρομηs επικοινωνίαs μέσω email.

5. Συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και όσων γονέων επιθυμούν σε δύο τουλάχιστον σχολικές
εκδηλώσεις.

6, Διοργάνωση ομιλίας από την Σχολική Ψυχολόγο και την Υπεύθυνη Σχολικής Ζωής με θέμα: "γονείς και



σχολική ζωή"

7. Στήριξη γονέων από τη Σχολική Ψυχολόγο.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Διαδίκτυο

2. Μέσα επικοινωνίας

3. Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου

3. Ερωτημάτολόγιο προς τους γονείς για αξιολόγηση της σχέσης τους με το σχολείο

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η πραγματοποίηση των στόχων και των συναντήσεων με τους γονείς.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Δια ζώσης συναντήσεις.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ


