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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ; 

 

Όλοι οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, όπως και 
εσείς. Η συµµετοχή σας στο σχολείο και στη µάθηση είναι προς 
το συµφέρον του πιο αγαπηµένου σας ατόµου…  
Εάν εµπλακούν όλοι οι γονείς στην σχολική διαδικασία, τότε το 
σχολείο θα εξυπηρετεί καλύτερα τα παιδιά.  

 
Εάν εµπλακείτε, το παιδί σας θα µάθει περισσότερα και επίσης 
θα µελετάει πλέον µε χαρά. Εάν συµµετέχετε περισσότερο, οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν επίσης να επενδύσουν περισσότερο 
σχετικά µε το τι µαθαίνει το παιδί σας στο σπίτι και σε άλλους 
χώρους, έξω από το σχολείο. 

 
Η συµµετοχή σας είναι επίσης θετικό στοιχείο  για το ταξίδι στη 
δια βίου µάθηση σε προσωπικό επίπεδο για εσάς.  

 Γίνεστε έτσι  καλύτερος γονέας του παιδιού σας. 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ;                                    ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ 
 

 ΓΙΝΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ 
Ο δάσκαλος µπορεί να είναι ο ειδικός για το µάθηµα και τη 
διδασκαλία αυτού, αλλά εσείς είστε ο ειδικός για το παιδί σας. 
Συνεργαστείτε στενά για καλύτερα αποτελέσµατα ως προς τη 
µάθηση. 

 
Ρωτήστε το δάσκαλο του παιδιού σας να σας εξηγήσει τι κάνουν  
στο σχολείο. Εξετάστε το, και πείτε τους για τις δικές σας 
εµπειρίες σχετικά µε το προς συζήτηση θέµα.  
ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, εάν δεν καταλάβετε 
κάτι. Αναζητήστε ευκαιρίες να συζητήσετε για πράγµατα µε τα 
οποία εσείς δε συµφωνείτε ή δε βλέπετε το παιδί σας να 
ασχολείται µε αυτά.  

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Γνωρίζετε πολλά πράγµατα που οι δάσκαλοι όχι. Προσφέρετε τη 
βοήθειά σας στη διδασκαλία των παιδιών για  τη δική σας 
κουλτούρα, το πάθος σας, επάγγελµα σας ή το χόµπι σας. Εάν 
δεν µπορείτε να συµµετάσχετε κατά τις ώρες σχολείου, βρείτε 
άλλους τρόπους για να βοηθήσετε. Μπορείτε ίσως να 
διαχειριστείτε τα  µέσα κοινωνικής δικτύωσης, να 
συγκεντρώσετε οικονοµικούς πόρους ή να δώσετε συµβουλές. 
Βρείτε ευκαιρίες να συµµετάσχετε σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε το σχολείο. 

 
Όλοι οι γονείς στο σχολείο µπορούν να εκλεγούν 
ως αντιπρόσωποι και ακόµα να επιλέξουν ποιος 
θα τους εκπροσωπήσει.  
Να συµµετέχετε. 
 

  ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
 
Ο δάσκαλος του παιδιού σας είναι ειδικός σε ορισµένα σχολικά 
µαθήµατα, τη διδασκαλία αυτών των µαθηµάτων και την 
ηλικιακή οµάδα της τάξης του. Μπορείτε να αναµένετε από αυτόν 
να µπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας που αφορούν το 
πεδίο της ειδίκευσής του. Μπορείτε να αναµένετε να σας 
αντιµετωπίσουν ως ισότιµο εταίρο. Ο ρόλος τους είναι να σας 
υποστηρίξουν ως το άτοµο που είναι υπεύθυνο για την 
εκπαίδευση του παιδιού. 
 

 
 ΑΛΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

 
Όλα τα σχολεία έχουν εκλέξει εκπροσώπους γονέων. Είναι εκεί 
για να τονώσουν τη φωνή των γονέων µπροστά στην ηγεσία του 
σχολείου και τους εκπαιδευτικούς, είτε πρόκειται για γενικά είτε για 
ειδικά θέµατα. Θα βρείτε πάντοτε και άλλους γονείς που θα είναι 
χαρά τους να σας βοηθήσουν σε περίπτωση που δυσκολευτείτε 
µε την προσαρµογή σε ένα νέο σχολείο. Μη διστάσετε να 
ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και να ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ, 
 είστε ίσοι.  
 
Εάν δεν αισθάνεστε άνετα να µιλήσετε µε τον δάσκαλο µόνοι 
σας ή συνοδευόµενος από έναν εκπρόσωπο γονέα, 
προσκαλέστε το σύντροφό σας, έναν συγγενή σας  ή έναν φίλο 
σας. Εάν πηγαίνετε µαζί µε κάποιον που δεν είναι άλλος γονέας, 
βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε τη συγκατάθεση του παιδιού. 
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ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ 
 
 

 ΔΟΜΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Η µικρότερη µονάδα ενός σχολείου είναι η τάξη. Πρέπει να 
ξέρετε ποιος δάσκαλος είναι υπεύθυνος για διοικητικά ή  άλλα 
γενικά ζητήµατα (υπεύθυνος τάξης). Υπάρχουν επίσης 
εκλεγµένοι αντιπρόσωποι γονέων. Να είστε ενήµεροι ποιοι 
είναι αυτοί. Μπορείτε να στραφείτε σε αυτούς  εάν έχετε ερωτήσεις ή ένα 
πρόβληµα. 

 
Θα πρέπει επίσης να µάθετε ποιος είναι ο διευθυντής ή γενικά 
ποιος εκπροσωπεί την διοίκηση, και ποιοι οι ρόλοι τους. Ο 
διευθυντής και ο υποδιευθυντής µπορούν πάντα να 
προσεγγιστούν. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα να τους πλησιάσετε 
µόνοι σας, βρείτε άλλους γονείς ή εκλεγµένους αντιπροσώπους 
γονέων. Σε κάποια σχολεία υπάρχουν επίσης και άλλοι για να σας 
υποστηρίξουν: πχ. κοινωνικός λειτουργός, νοσοκόµος, 
ψυχολόγος. 

 
Εάν δεν µπορείτε να λύσετε κάποιο πρόβληµα µε τον δάσκαλο 
ή τον διευθυντή του σχολείου, ακόµα και µε τη βοήθεια των 
εκπροσώπων γονέων, υπάρχει πάντα ένας ανώτερος θεσµός, 
στον οποίο υπάγεται το σχολείο σας. Μπορεί να είναι ο Δήµος, 
η Περιφέρεια, το Υπουργείο Παιδείας κλπ.  

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

 Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των παιδιών 
τους. Έχετε γράψει το παιδί σας σε αυτό το σχολείο, έτσι είστε 
υπεύθυνοι για το τι συµβαίνει στο παιδί σας στο σχολείο. Είστε 
ο  πρωταρχικός εκπαιδευτής του παιδιού σας – όχι µόνο ο 
πρώτος, αλλά και αυτός που έχει τον µεγαλύτερο αντίκτυπο στη 
µάθηση. Είστε επίσης ο πρωταρχικός προστάτης των 
δικαιωµάτων του  – 
 στην εκπαίδευση που του ταιριάζει καλύτερα, στο να έχει 
αρκετό ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι, στην περίθαλψη και την 
ευηµερία, την προστασία, τη µητρική τους γλώσσα και την 
κουλτούρα τους.  

                                             

 

Αυτό σηµαίνει ότι έχετε το δικαίωµα να τονώσετε τη φωνή σας 
στο σχολείο, να κάνετε ερωτήσεις, να λάβετε απαντήσεις,  και 
να ζητήσετε άδεια όταν κάτι καινούργιο συµβεί στο παιδί σας. 
Μπορείτε επίσης να γίνετε εκπρόσωπος γονέων εάν είστε 
υποψήφιος και εκλεγείτε. 
 
Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την προστασία των ενδιαφερόντων 
του παιδιού τους, αλλά συγχρόνως πρέπει να θεωρούν  ότι το παιδί τους 
είναι κάτοχος δικαιωµάτων και η γνώµη του είναι ίση µε τη δική 
τους.
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ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Σήµερα χρησιµοποιούµε ψηφιακά εργαλεία και ειδικά µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία. Πρέπει να µάθετε ποια 
µέσα χρησιµοποιούνται στο σχολείο του παιδιού σας. Οι κύριοι 
πυλώνες επικοινωνίας  πρέπει να είναι προσβάσιµοι για όλους 
τους γονείς, συνεπώς  πρέπει 
 να ενηµερώσετε το σχολείο αν έχετε προβλήµατα. 
Εάν η ψηφιακή επικοινωνία χρησιµοποιείται ως 
επίσηµη επικοινωνία, τότε  το σχολείο είναι 
υποχρεωµένο να σας βοηθήσει εάν δεν έχετε 
πρόσβαση. 

 
Γνωρίστε τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιµοποιούνται. Να 
πληροφορηθείτε πώς να επικοινωνείτε µε ασφάλεια. 
Βεβαιωθείτε ότι  µόνο τα άτοµα που έχετε επιλέξει διαβάζουν 
τις αναρτήσεις σας ή σχολιάζουν, προσαρµόστε τις ρυθµίσεις 
σας βάσει αυτού. Να είστε ενήµεροι για το τι µοιράζεστε στα 
κοινωνικά δίκτυα, να αποφεύγετε την υπερβολική 
επικοινωνία (να µοιράζεστε πάρα πολλές φωτογραφίες ή 
πάρα πολλές πληροφορίες για το παιδί σας) και την 
υπερβολική κοινοποίηση στοιχείων γενικότερα. 

 
Τα δεδοµένα των παιδιών πρέπει να 
προστατεύονται περισσότερο από αυτά των 
ενηλίκων. Είστε ο φύλακας του παιδιού σας, 
εποµένως είναι δική σας δουλειά να 
επιβλέπετε  τι µοιράζεται το παιδί σας στο 
διαδίκτυο, ακόµη και εάν το µοιράζεται 
µόνο µε µια µικρή οµάδα ή τον δάσκαλο. 

 ΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΑ  
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ; 

 
Θα πρέπει να  συνεργαστείτε µε τους εκπαιδευτικούς σαν οµάδα. 
Εκπαιδεύετε  το παιδί µαζί. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ενώ 
 εσείς εκπαιδεύετε ένα ή λίγα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί  
δουλεύουν µε πολλά  τα οποία είναι εξίσου σηµαντικά  
γι’ αυτούς. 

 
Οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν εσάς µε πολλούς τρόπους και σε 
ώρες που έχετε συµφωνήσει. Μπορείτε να αναµένετε  από αυτούς 
να σας δώσουν απαντήσεις, αλλά πρέπει επίσης  να 
συνειδητοποιήσετε τις άλλες ευθύνες τους τόσο εντός όσο και 
εκτός σχολείου, καθώς και το δικαίωµά τους για ξεκούραση. 
Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να µη σας απαντήσουν άµεσα. 

 
Μπορείτε να περιµένετε από τους δασκάλους να γνωρίζουν για τη 
διαφορετικότητα στην τάξη τους και να δρουν βάσει αυτής. Σε 
περίπτωση  παρερµηνειών και προβληµάτων, θα πρέπει να είναι 
στη διάθεσή σας για να ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ µαζί τους. Μπορεί να µην 
έχετε µια κοινή γλώσσα µε τον δάσκαλο ή να µην είστε τόσο 
καλός γνώστης της γλώσσας που οµιλείται από την πλειοψηφία 
των πολιτών, ώστε να επικοινωνήσετε απευθείας µαζί του. Σε 
αυτή την περίπτωση µπορείτε να περιµένετε από το σχολείο να 
προσφέρει µια λύση. Τα ψηφιακά µέσα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα 
καθώς και οι όλο και περισσότερες πλατφόρµες που 
προσφέρουν απευθείας µετάφραση.
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περίπτωση  παρερµηνειών και προβληµάτων, θα πρέπει να είναι 
στη διάθεσή σας για να ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ µαζί τους. Μπορεί να µην 
έχετε µια κοινή γλώσσα µε τον δάσκαλο ή να µην είστε τόσο 
καλός γνώστης της γλώσσας που οµιλείται από την πλειοψηφία 
των πολιτών, ώστε να επικοινωνήσετε απευθείας µαζί του. Σε 
αυτή την περίπτωση µπορείτε να περιµένετε από το σχολείο να 
προσφέρει µια λύση. Τα ψηφιακά µέσα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα 
καθώς και οι όλο και περισσότερες πλατφόρµες που 
προσφέρουν απευθείας µετάφραση.
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 ΤΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΩ 
ΑΠΟ ΤΑ OSD 
ΣΧΟΛΕΙΑ;  

 
 
 
 

Σε ένα OSD σχολείο οι πόρτες πρέπει πάντα να είναι 
κυριολεκτικά ανοικτές. Σε µια ιδανική περίπτωση σηµαίνει ότι  
είστε πάντα ευπρόσδεκτοι εκεί. Μερικές χώρες εφαρµόζουν 
µέτρα, έτσι ώστε η πόρτα να είναι ανοικτή για τα παιδιά και 
τους δασκάλους για να κάνουν πράγµατα και εκτός σχολείου.  

 
Οι εκπαιδευτικοί έλαβαν κατάρτιση για να είναι περισσότερο 
συνειδητοποιηµένοι όσον αφορά τη διαφορετικότητα, τις 
ανάγκες και τους ρόλους των γονέων, τους ρόλους της 
οικογένειας και της κοινότητας στην εκπαίδευση εν γένει. 
Γνωρίζουν επίσης τις  
συγκεκριµένες ανάγκες των παιδιών και των γονέων µε 
µεταναστευτικό υπόβαθρο, αλλά είναι επίσης εκπαιδευµένοι  
να εξετάζουν τις ατοµικές ανάγκες αντί να τις γενικεύουν. 

 
Μπορείτε να αναµένετε από το σχολείο και τους δασκάλους του 
να σας αντιµετωπίσουν ως ισότιµο συνοµιλητή και να 
αναζητήσουν τις γνώσεις σας στο σχολείο. Οι προσωπικές σας 
εµπειρίες είναι σηµαντικές για αυτούς και πρόκειται να 
δουλέψουν µαζί σας για την καλύτερη µάθηση και ανάπτυξη του 
παιδιού σας όσο και για την τόνωση του ενδιαφέροντος της 
κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων. 
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