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Γεκνηηθό ρνιείν

θαη Γνλείο

Βνεζώληαο ηα παηδηά

λα νηθνδνκήζνπλ ηε

κάζεζε



Η κάζεζε είλαη κέξνο

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο

δωήο καο θαη

θεληξηθό ζηνηρείν

ηεο. Δπεηδή έρεη

ηδηαίηεξε ζεκαζία

ρξεηάδεηαη λα

ζθεθηνύκε θαη λα

ζπδεηήζνπκε

πεξηζζόηεξν γηα ό,ηη

έρεη ζρέζε κ’ απηήλ. 



Φπζηθή κάζεζε θαη ζρνιηθή κάζεζε

Η είζνδνο ζην ζρνιείν

είλαη ην πέξαζκα από ηελ

ηπραία κάζεζε ζηελ

νξγαλωκέλε θαη ηε

ζρεδηαζκέλε. 

Γη’ απηό είλαη κηα κεγάιε

ζηξνθή ζηε δωή ηνπ

παηδηνύ.



Ο δηάινγνο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ

νηθνγέλεηα

ν Ο γνλέαο έρεη ηελ

απνθιεηζηηθόηεηα ηεο γλώζεο ζηε

κνλαδηθόηεηα ηεο πξνζωπηθόηεηαο

ηνπ παηδηνύ ηνπ.

ν Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ζηε

δηάζεζή ηνπ έλα πιήζνο γλώζεωλ

θαη εκπεηξηώλ ζε ζέκαηα

δπλαηνηήηωλ κάζεζεο ζε θάζε

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ

παηδηνύ.



Ο δηάινγνο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ

νηθνγέλεηα

Ο ζπλδπαζκόο ηωλ

γλώζεωλ πνπ δηαζέηεη ν

γνλέαο κε ηηο γλώζεηο

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ

ζηελ αλάπηπμε ηνπ

παηδηνύ.



Ο δηάινγνο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ

νηθνγέλεηα

Σν δήηεκα δελ είλαη πώο ζα

γίλεη θαλείο ηέιεηνο γνλέαο κε

παηδηά ηέιεηνπο καζεηέο, αιιά

πώο ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ε

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ρωξίο

λα ραιάζεη ε ηζνξξνπία θαη ε

επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο.



Tη ζεκαίλεη «Μαζαίλω»

Μάζεζε είλαη:

ν λα κπνξείο πεξηζζόηεξα

ν λα βιέπεηο δηαθνξεηηθά

ν λα δηαιέγεηο δηαθνξεηηθά

ν λα γίλεζαη δηαθνξεηηθόο

από πξηλ



Tη ζεκαίλεη «Μαζαίλω»

Μάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

αιιαγήο ηνπ εαπηνύ καο, πνπ

κπνξεί λα ζπλερίδεηαη όζν θαη

ε δωή, αιιά πνπ επηρεηξείηαη

κεζνδηθά θαη νξγαλωκέλα από

ηελ θνηλωλία ζηελ νπνία

αλήθνπκε.



Οθηώ ηύπνη κάζεζεο



ν Από ηα απνηειέζκαηα ηωλ πξνζπαζεηώλ γηα

λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο καο

ν Μηκνύκελνη ηνπο άιινπο

ν Από ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη

από ηηο επθαηξίεο λα επηδξάζνπκε πάλω

ηνπ

ν Από ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη γηα εκάο ην

πεξηβάιινλ καο

Πώο καζαίλνπκε;



Μύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηε ζρνιηθή

κάζεζε

Η εξγαζία ηνπ καζεηή

είλαη πνιύ πην

θνπξαζηηθή από ηελ

εξγαζία ελόο ελήιηθα.
Απάληεζε



Μύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηε ζρνιηθή

κάζεζε

Δίλαη απαξαίηεην λα

πηέζνπκε ηα παηδηά γηα

λα κειεηήζνπλ θαη λα

κάζνπλ.
Απάληεζε



Μύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηε ζρνιηθή

κάζεζε

Δίλαη απαξαίηεην λα

αλαιάβνπκε ωο γνλείο

ηνλ ξόιν ηνπ δαζθάινπ.
Απάληεζε



Μύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηε ζρνιηθή

κάζεζε

Τπάξρνπλ παηδηά πνπ «δελ

παίξλνπλ ηα γξάκκαηα»

Απάληεζε



Μύζνη θαη αιήζεηεο γηα ηε ζρνιηθή

κάζεζε

Σα κελύκαηα θαη νη

θαλόλεο ηεο νηθνγέλεηαο

πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε

ηα κελύκαηα θαη ηνπο

θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ

Απάληεζε



1ν Γεκνηηθό ρνιείν Ραθήλαο

αο

επραξηζηώ



1ν Γεκνηηθό ρνιείν Ραθήλαο
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