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Η ανάπτυξη της συνεργασίας 

σχολείου – οικογένειας με 

στόχο την βελτίωση της 

υπευθυνότητας των μαθητών
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Διάγνωση αναγκών-στόχοι

Ανάπτυξη της υπευθυνότητας των μαθητών

Βελτίωση συνεργασίας σχολείου – γονέων

Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
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Σχέδιο δράσης

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη σημασία της σχέσης σχολείου –
γονέων 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τους τρόπους καλλιέργειας της 
υπευθυνότητας στους μαθητές/μαθήτριες

Παρεμβάσεις προς μαθητές/μαθήτριες για το θέμα της υπευθυνότητας

Επιμόρφωση των γονιών για τους τρόπους καλλιέργειας της υπευθυνότητας 
των παιδιών

Επιμόρφωση των γονιών για τη σημασία της σχέσης σχολείου – γονέων
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Συνεργασία σχολείου – οικογένειας - κοινότητας



Δράσεις προς τους εκπαιδευτικούς
• Διάλεξη «Σχέσεις γονέων – σχολείου», Δρ. Λοίζος Συμεού

• Διάλεξη «Ανάπτυξη Υπευθυνότητας στους Μαθητές: 
Σημαντικό και Εφικτό!!!», Άντρη Λυσάνδρου Εκπαιδευτική 
Ψυχολόγος

• Σεμινάριο «Τρόποι προσέγγισης των γονιών από τους 
εκπαιδευτικούς κατά τις επισκέψεις τους στις κοινότητες», 
Άντρη Λυσάνδρου Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

• Διάλεξη «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας – κοινότητας» 
Γιάννης Σακκάς, Υποψήφιος διδάκτορας του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου

• Παρουσίαση στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου της εμπειρίας που αποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί 
της Επιτροπής Επαγγελματικής Μάθησης από τις 
συναντήσεις που έγιναν με τους γονείς στις κοινότητες
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Δράσεις προς τους γονείς

• Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 
συνεδριάσεις του Συνδέσμου Γονέων

• Συναντήσεις των εκπαιδευτικών με γονείς στις 
κοινότητες Αλεθρικού, Αναφωτίας, 
Αγγλισίδων, Καλού Χωριού και στη Λάρνακα

• Συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Γονέων του 
σχολείου διάλεξης με θέμα  «Μέθοδοι 
πειθαρχίας που καλλιεργούν την 
υπευθυνότητα», Χριστιάνα Δίπλη Ψυχολόγος
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Δράσεις προς τους μαθητές
• Συζήτηση των Υπευθύνων τμημάτων με τους/τις

μαθητές/μαθήτριες για θέματα υπευθυνότητας

• Συμμετοχή ομάδας μαθητών του Αθλητικού Λυκείου
Βεργίνας στο σχέδιο δράσης του Δημοτικού
σχολείου Τρούλλων με θέμα «Τρέφομαι σωστά, ζω
υγιεινά, ασκούμαι καθημερινά»

• Βιωματικό εργαστήρι προς τους μαθητές του
σχολείου «Ενσυναίσθηση και καλλιέργεια της
υπευθυνότητας», Άντρη Λυσάνδρου Εκπαιδευτική
Ψυχολόγος
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Τι πετύχαμε; Τι μάθαμε;
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Εκπαιδευτικοί

• Κατανόησαν την ανάγκη συνεργασίας με τους γονείς προς 
όφελος των παιδιών

• Κατανόησαν την ανάγκη να επιμορφωθούν σε θέματα 
επικοινωνίας με την κοινότητα και σε θέματα διαχείρισης 
εφηβικών συμπεριφορών

• Ανέπτυξαν πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις με τον Σύνδεσμο 
Γονέων

• Απέκτησαν δεξιότητες καλλιέργειας της υπευθυνότητας των 
μαθητών/μαθητριών τους
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Γονείς

• Κατανόησαν την ανάγκη συνεργασίας με τους 
εκπαιδευτικούς προς όφελος των παιδιών

• Επιμορφώθηκαν σε θέματα διαχείρισης εφηβικών 
συμπεριφορών

• Συνδιοργάνωσαν δράσεις με τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου

• Στήριξαν την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του 
σχολείου για τις επισκέψεις στις κοινότητες
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Μαθητές/Μαθήτριες
• Συζήτησαν με τον Υπεύθυνο εκπαιδευτικό του 

τμήματος θέματα υπευθυνότητας 

• Συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα στηρίζοντας 
έμπρακτα τη δράση Δημοτικού σχολείου που 
είχε στόχο τα παιδιά να κατανοήσουν τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής και της άσκησης 
ως τρόπο ζωής

• Έμαθαν για την έννοια της ενσυναίσθησης και 
προβληματίστηκαν για τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να συμπεριφέρονται ως μαθητές
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Η συνέχεια …

• Διατήρηση της επαφής με τους γονείς στις κοινότητες

• Ενίσχυση των σχέσεων με τον Σύνδεσμο Γονέων

• Συνδιοργάνωση κοινών εκδηλώσεων με τον Σύνδεσμο Γονέων

• Βελτίωση της υπευθυνότητας των μαθητών στο μάθημα με στόχο 

τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
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Σας ευχαριστούμε πολύ!
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