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Τρόποι υποστήριξης της µάθησης των νηπίων µέσα από τη 
συνεργασία γονέων – σχολείου 
 
Αρβανίτη-Παπαδοπούλου Τότα, ∆ρ, Σχολική Σύµβουλος Π.Α.  
 

Περίληψη: Έρευνες, που πραγµατοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά, 
κατά την τελευταία τριακονταετία,  αναδεικνύουν την ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στο 
σχολείο και τους γονείς, αν επιδιωκόµενος στόχος είναι η βελτίωση της µάθησης των παιδιών. 
Γονείς και εκπαιδευτικοί µοιραζόµαστε ένα κοινό στόχο: να διασφαλίσουµε ότι τα παιδιά θα 
λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Όµως, η µάθηση ενός παιδιού, δεν συντελείται, 
µόνο µέσα στο σχολείο. Γνωρίζουµε ότι η εκπαίδευση στο σχολείο αποτελεί ένα σηµαντικό 
κοµµάτι της γενικότερης µάθησης που λαµβάνει ένα παιδί, αλλά δεν αποτελεί τη µοναδική πηγή 
της και τούτο γιατί η µάθηση πραγµατοποιείται σε τρία επίπεδα: στο σχολείο, στην οικογένεια 
και στην κοινότητα. Αυτή η προσέγγιση υπονοεί ότι, καθώς το µεγαλύτερο µέρος της µάθησης 
ενός παιδιού λαµβάνει χώρα εκτός σχολείου και κυρίως στο σπίτι, οι γονείς θα πρέπει να 
θεωρηθούν ως παράγων - κλειδί για τη µάθηση των παιδιών και οι εκπαιδευτικοί να 
χρησιµοποιούν πρακτικές που αξιοποιούν την εµπειρία των γονέων, προς όφελος της 
µάθησης των παιδιών.  
.  

1. Εισαγωγή 
Έρευνες, που έγιναν στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά, κατά την 
τελευταία τριακονταετία,  υποστηρίζουν την ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στο 
σχολείο και τους γονείς, αν επιδιωκόµενος στόχος είναι η βελτίωση του σχολικού 
αποτελέσµατος (Epstein, 1988;  Mortimore et al., 1988; Rosenholtz, 1989; Ziegler, 
1987). 

Οι γονείς αποτελούν τους πιο σηµαντικούς δασκάλους για τα παιδιά τους, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό, είναι κάτι ορισµένο από τη φύση. 
Οπουδήποτε κι αν κοιτάξουµε γύρω µας, στο ζωικό βασίλειο, παρατηρούµε ότι αυτός 
ο κανόνας εφαρµόζεται απαρέγκλιτα. Ωστόσο, παρότι ο τίτλος του «δασκάλου» 
απονέµεται στους γονείς αυτοδίκαια, διαπιστώνουµε συχνά ότι το να φέρουµε αυτούς 
τους «συναδέλφους» κοντά µας, στα σχολεία, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Για εµάς 
τις νηπιαγωγούς, το ακόµη πιο δύσκολο εγχείρηµα είναι να σφυρηλατήσουµε µια 
δηµιουργική σχέση γονέων και νηπιαγωγείου.  

Πολύ συχνά, διατυπώνονται παράπονα από τις συναδέλφους νηπιαγωγούς για 
«γονείς που ανακατεύονται πολύ στη δουλειά τους» ή για «γονείς που είναι 
ανύπαρκτοι». Οι γονείς µοιάζουν να είναι µοιρασµένοι στο δίπολο «υπερβολική και 
ενοχλητική παρουσία» ή «απόλυτη απουσία».  Οι γονείς, πάλι, διατείνονται ότι «οι 
εκπαιδευτικοί τους ζητούν περισσότερη συµµετοχή αλλά, από την άλλη πλευρά, 
υποτιµούν τις απόψεις τους ή δεν ενδιαφέρονται, όσο οι ίδιοι θα ήθελαν, για τη 
γνώµη τους».   

Με βάση την παραπάνω συνοπτική περιγραφή, θα µπορούσαµε να πούµε πως, 
ενώ αµφότερες οι πλευρές, νηπιαγωγοί και γονείς, επιθυµούµε το ίδιο πράγµα, 
δυσκολευόµαστε να το πετύχουµε ίσως εξ αιτίας του ότι δεν έχουµε  ξεκαθαρίσει, 
όσο θα έπρεπε, ορισµένα θέµατα στο µυαλό και στη συνείδησή µας. Για παράδειγµα, 
γονείς και νηπιαγωγοί, παρότι προσεγγίζουµε τη µάθηση των παιδιών από 
διαφορετικές προοπτικές, µοιραζόµαστε ένα κοινό στόχο: να διασφαλίσουµε ότι τα 
παιδιά θα λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Όµως, τι πραγµατικά 
εννοούµε µε τον όρο «εκπαίδευση»; Πόσοι από εµάς έχουµε, αλήθεια, σκεφτεί πόσο 
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δύσκολο είναι να δώσουµε έναν ορισµό, που να περιλαµβάνει όλες τις διαστάσεις 
αυτής της λέξης;  

2. Η εκπαίδευση των νηπίων και η συνεργασία µεταξύ νηπιαγωγείου και γονέων 
Άραγε ο όρος «εκπαίδευση» περιλαµβάνει µόνο τις γνώσεις, τις αξίες και τις 
δεξιότητες που αποκτώνται από την επίσηµη, θεσµική και σκόπιµη διδασκαλία, που 
λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα σχολείο; Θέµατα όπως: η εξάσκηση των δεξιοτήτων σε 
καθαρά πρακτικό επίπεδο, η διαπαιδαγώγηση στην απόκτηση στάσεων ζωής, η 
παρώθηση για την οικειοποίηση νέας νοοτροπίας απέναντι σε επίκαιρα κοινωνικά 
φαινόµενα ή η καλλιέργεια ήθους, αποτελούν πρωτεύοντες στόχους της 
«εκπαίδευσης»; Και τελικά, η µάθηση ενός παιδιού συντελείται όντως µόνο µέσα 
στο σχολείο;  
 Γνωρίζουµε ότι η εκπαίδευση στο σχολείο αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι 
της γενικότερης µάθησης που λαµβάνει ένα παιδί, αλλά δεν αποτελεί τη µοναδική 
πηγή της και τούτο γιατί πραγµατοποιείται µέσω της µάθησης σε τρία επίπεδα: στο 
σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινότητα. Αυτή η προσέγγιση µας οδηγεί 
αυτόµατα στο συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο µέρος της µάθησης ενός παιδιού 
λαµβάνει χώρα εκτός σχολείου.  
 Ταυτόχρονα, είναι αυτονόητο ότι, οι οικογένειες, και ιδιαίτερα οι γονείς, 
ασκούν ουσιαστική επιρροή επάνω στη φύση των εµπειριών του παιδιού, όταν  αυτό  
µαθαίνει µέσα στην κοινότητα (περιλαµβανοµένης τόσο της κοινωνικής όσο και της 
χωροταξικής διάστασης της έννοιας «κοινότητα»). Αυτό συµβαίνει γιατί είναι οι 
γονείς που αποφασίζουν τη γειτονιά στην οποία θα µεγαλώσει ένα παιδί, ποια βιβλία, 
ποιες εκποµπές και τι είδους διασκέδαση θα επιλέξει, µε ποια αθλήµατα ή 
πολιτιστικές δραστηριότητες θα ασχοληθεί και - ως ένα βαθµό - ποιες φιλίες θα 
αναπτύξει. Επί πλέον, οι γονείς, αποτελώντας πρότυπα για τα παιδιά τους, 
επηρεάζουν τις στάσεις τους, τα  παρωθούν ή όχι για επιδόσεις και επιτυχία στο 
σχολείο και, αδιαµφισβήτητα, διαθέτουν το προσόν να γνωρίζουν καλύτερα από κάθε 
άλλον το παιδί τους. Εποµένως, αν η µάθηση των παιδιών αποτελεί τον κυρίαρχο 
στόχο των σχολείων, τότε οι γονείς θα πρέπει να θεωρηθούν ως παράγων - κλειδί 
για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη αυτού του στόχου.  
 Ξεκινώντας από αυτήν την παραδοχή, ας δούµε τώρα γιατί πρέπει να 
ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ νηπιαγωγείου και γονέων. Η άποψη ότι το σχολείο 
αποτελεί το αδιαπραγµάτευτο βασίλειο των εκπαιδευτικών και άβατο για τους γονείς 
είναι πλέον παρωχηµένη. Όπως αναφέρει ο Macbeth (1989) στη σχετική µελέτη του, 
η συνεργασία σχολείου και γονέων είναι αναγκαία για τους ακόλουθους πέντε 
σηµαντικούς λόγους, οι οποίοι αναδεικνύουν και την αµοιβαία εξάρτηση σχολείου - 
γονέων: 
(1) Οι γονείς είναι υπεύθυνοι απέναντι στο νόµο για την εκπαίδευση των παιδιών 

τους και, µε αυτή την έννοια, η σχέση και η συνεργασία µεταξύ σχολείου και 
γονέων υπαγορεύεται αρχικά από το έννοµο συµφέρον των γονέων στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους. 

  (Με άλλα λόγια, η συνεργασία νηπιαγωγείου και γονέων είναι αναγκαία γιατί 
είναι κατά βάση µια νοµικά κατοχυρωµένη σχέση)  

(2) ∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της µάθησης  λαµβάνει χώρα εκτός σχολείου 
- ιδίως στο σπίτι - είναι ανάγκη οι νηπιαγωγοί να επενδύουν επάνω στη µάθηση 
που δέχεται το παιδί στο σπίτι. 

  (Με άλλα λόγια, η συνεργασία νηπιαγωγείου και γονέων είναι αναγκαία γιατί 
είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε τις εµπειρίες του παιδιού και να χτίζουµε τη 
νέα γνώση επάνω σ’ αυτές) 
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(3) Η έρευνα έχει δείξει ότι η µάθηση που προέρχεται από την οικογένεια επηρεάζει 
την αποτελεσµατικότητα του σχολείου επάνω στο παιδί.  

   (Με άλλα λόγια, η συνεργασία νηπιαγωγείου και γονέων είναι αναγκαία    ώστε η 
µάθηση που προέρχεται από την οικογένεια να µπορεί, µε την καθοδήγηση των 
νηπιαγωγών, να υποστηρίζει την εκπαίδευση που δέχονται τα παιδιά στο 
νηπιαγωγείο) 

(4) Ο/Η νηπιαγωγός, εκτός από υπεύθυνος/η για την εφαρµογή του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος, λειτουργεί και ως δικλείδα ασφαλείας του κράτους απέναντι στα 
δικαιώµατα του παιδιών και τις υποχρεώσεις των γονέων. 

      (Με άλλα λόγια, η συνεργασία νηπιαγωγείου και γονέων είναι αναγκαία γιατί το 
νηπιαγωγείο έχει τη δυνατότητα, την ευθύνη και την αρµοδιότητα να παρεµβαίνει 
αρµοδίως, όταν εντοπίζει περιπτώσεις ελλιπούς κηδεµονίας, συστηµατικής 
απουσίας των µαθητών κ.ά.) 

(5) Στις δηµοκρατικές κοινωνίες οι πολίτες δεν έχουν µόνο δικαιώµατα αλλά και 
υποχρεώσεις, γι’ αυτό οι γονείς οφείλουν να συµµετέχουν ενεργά όχι µόνο στα 
όργανα λήψης αποφάσεων (Σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων, Ενώσεις Γονέων 
κ.τ.λ.), αντιπροσωπεύοντας τα συµφέροντα των παιδιών τους, αλλά και σε άλλες 
σχολικές δραστηριότητες, προσφέροντας ενεργά στη ζωή του σχολείου. 

      (Με άλλα λόγια, η συνεργασία νηπιαγωγείου και γονέων είναι αναγκαία γιατί η 
δηµιουργία µιας µελλοντικής κοινωνίας, που θα απαρτίζεται από ενεργούς 
πολίτες, διδάσκεται από πολύ νωρίς στα παιδιά και απαιτεί πρότυπα) 

 
3. Η υποστήριξη της µάθησης των νηπίων µέσα από τη συνεργασία γονέων-
σχολείου 

Οι παραπάνω 5 σηµαντικοί λόγοι που συναρτούν το νηπιαγωγείο µε τους γονείς των 
παιδιών και αναδεικνύουν την µεταξύ τους αµοιβαία εξάρτηση, µας οδηγούν πιο 
επιτακτικά µπροστά στο ζητούµενο της συµµετοχής των γονέων στο νηπιαγωγείο. 
Βέβαια, η δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας ανάµεσα στους γονείς και τις 
νηπιαγωγούς δεν είναι κάτι αυτονόητο ή εύκολο να επιτευχθεί. Απαιτείται 
προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για να οικοδοµηθεί µια σχέση που θα αποβεί 
αποτελεσµατική και, κυρίως, έπ’ ωφελεία των παιδιών. Ας δούµε µαζί µερικές 
πρακτικές που αξιοποιούν την εµπειρία των γονέων και βοηθούν προς την 
κατεύθυνση της καλής συνεργασίας µαζί τους:  
• Να ακούµε προσεκτικά τους γονείς, γιατί είναι κι αυτοί ειδικοί όπως κι εµείς. 

Είναι οι κατ’ εξοχήν ειδικοί για τα δικά τους παιδιά. Οι οικογένειες µπορούν να 
µας τροφοδοτήσουν µε σηµαντικές πληροφορίες για τη συµπεριφορά των 
παιδιών εκτός σχολείου, για τα χαρίσµατα και τα δυνατά τους σηµεία, τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, τις στρατηγικές που υιοθετούν όταν 
µαθαίνουν. 

• Ας µην ασκούµε κριτική στα διαφορετικά είδη ανατροφής που υιοθετούν οι 
οικογένειες των µαθητών µας και ας προσπαθούµε πάντα να σεβόµαστε τις αξίες 
τους. Να είµαστε ευαισθητοποιηµένοι απέναντι στην πολιτιστική 
διαφορετικότητα (διαφορετικές κουλτούρες) και τις πεποιθήσεις των γονέων 
για την ανατροφή των παιδιών τους.  

• Να µοιραζόµαστε µεταξύ µας, γονείς και εκπαιδευτικοί,  πληροφορίες για το 
παιδί όχι µόνο σε δύσκολες περιπτώσεις ή περιστάσεις που χρήζουν από κοινού 
αντιµετώπισης, αλλά και για να επενδύσουµε από κοινού επάνω στα θετικά τους 
στοιχεία. 
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• Να προσκαλούµε τους γονείς για ενεργή συµµετοχή στο πρόγραµµα του 
σχολείου, όπου και όταν θεωρούµε ότι κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε τη µάθηση 
των παιδιών.  

• Να δηµιουργήσουµε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας µε τους γονείς, ώστε να 
µην αποθαρρύνονται και να διστάζουν να συµµετάσχουν σε µια συζήτηση, 
όταν µας ακούν να µιλάµε για: κονστρουκτιβισµό ή οικοδόµηση της γνώσης, 
συναισθηµατικό απογαλακτισµό, συνεργατική µάθηση, σχέδια εργασίας, 
ανακαλυπτική µάθηση, πολλαπλή νοηµοσύνη, µεταγνωστικές δεξιότητες, κ.τ.λ. 
Ας τους βοηθήσουµε να κατανοήσουν το λεξιλόγιο της δουλειάς µας, 
µαθαίνοντάς τους αυτά που χρειάζεται, για να επικοινωνούµε σωστά µεταξύ µας. 

• Να ζητάµε από τους γονείς να µας διδάξουν αυτά που γνωρίζουν καλύτερα 
από εµάς: θέµατα σχετικά µε πλευρές της εργασίας τους, χρήσιµα στην 
υλοποίηση του προγράµµατος του σχολείου (π.χ. ένας γονέας που είναι αγρότης, 
µπορεί να µας δείξει πώς να φτιάξουµε τον κήπο του σχολείου κ.τ.λ.). Άλλοι 
γονείς, συνήθως αλλοδαποί, µπορούν να µας µιλήσουν για την κουλτούρα τους ή 
να µας παρουσιάσουν ορισµένα από τα ήθη και τα έθιµά τους. 

• Να αποδεχόµαστε ότι µπορεί να υπάρχουν γονείς µε διαφορετικές απόψεις ή 
ακόµη και παράπονα και να τους καλοδεχόµαστε για συζήτηση. Όταν ένας 
γονέας αισθάνεται άνετα να διατυπώσει ένα παράπονο, αυτό σηµαίνει ότι το 
κλίµα στο σχολείο µας είναι δηµοκρατικό.  

• Να δίνουµε τη δυνατότητα στους γονείς να επικοινωνούν µεταξύ τους. Αυτή η 
επικοινωνία µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω ενός Πίνακα ανακοινώσεων, αν 
τους παραχωρήσουµε τον ανάλογο χώρο, στην είσοδο του σχολείου ή σε άλλη 
κοινόχρηστη αίθουσα. Κάτι τέτοιο τους δίνει «βήµα» και δηµιουργεί ένα κλίµα 
συνοχής και συνευθύνης ανάµεσα στους γονείς και το σχολείο. 

Σ’ αυτό το σηµείο, είναι χρήσιµο να καταγραφεί η άποψη του Docking, ο 
οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η µάθηση ενός παιδιού είναι πιθανότερο να 
βελτιωθεί, εάν όλοι οι σηµαντικοί ενήλικοι στη ζωή του λάβουν σοβαρά υπόψη 
τους ο ένας τις απόψεις του άλλου» (1990, σελ. 27). Με αυτή τη διαπίστωση ως 
γνώµονα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι όσο πιο αρµονική είναι η σχέση ανάµεσα στο 
σχολείο και στο σπίτι, όσο πιο ουσιαστική η συµµετοχή των γονέων και κηδεµόνων 
στο σχολείο και όσο πιο ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, τόσο ανάµεσα στους γονείς 
και το σχολείο όσο και ανάµεσα στους γονείς µεταξύ τους, τόσο καλύτερη θα είναι η 
παρεχόµενη εκπαίδευση. 

Επίσης, σε µία από τις µεγαλύτερες έρευνες για την αποτελεσµατικότητα των 
σχολείων, αυτή του Mortimore και των συνεργατών του (1988), η συµµετοχή των 
γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου, παρουσιάζεται ως ένας από τους 12 
παράγοντες-κλειδιά, που διαφοροποιούν τα αποτελεσµατικά από τα λιγότερο 
αποτελεσµατικά σχολεία. Συγκεκριµένα αναφέρουν: 

«Τα ευρήµατα δείχνουν ότι η συµµετοχή των γονέων στη ζωή του σχολείου 
αποτελεί θετική επιρροή στην πρόοδο και την ανάπτυξη των µαθητών. Η 
συµµετοχή αυτή περιλαµβάνει βοήθεια στην τάξη και στις εκπαιδευτικές 
επισκέψεις του σχολείου και παρακολούθηση των συγκεντρώσεων µε αντικείµενο 
την πρόοδο των παιδιών». (σελ. 255) 

 
3.1. Η συνεργασία µε γονείς άλλων εθνικοτήτων 
  

Ωστόσο, σε σχέση µε τους γονείς, υπάρχει άλλη µία παράµετρος του 
σύγχρονου σχολείου που πρέπει να αντιµετωπίσουµε στη σωστή της διάσταση και 
αυτή είναι οι γονείς άλλων εθνικοτήτων. H Macleod (1985) επισηµαίνει ορισµένα 
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βασικά προβλήµατα, τα οποία εµποδίζουν τη συνεργασία γονέων-σχολείου, όταν 
πρόκειται για γονείς προερχόµενους από εθνικές µειονότητες. Τα προβλήµατα αυτά 
αναφέρονται κυρίως στο γεγονός ότι η µητρική τους γλώσσα κάνει την επικοινωνία 
µεταξύ σχολείου και σπιτιού δύσκολη και στο γεγονός ότι οι γονείς αυτοί, οι οποίοι 
προέρχονται από κοινωνίες µε διαφορετικό πολιτισµό, γλώσσα και θρησκεία συχνά 
αντιµετωπίζουν το σχολείο µε µεγαλύτερη επιφύλαξη από τους αυτόχθονες. 

Η Tizard µε τους συνεργάτες της (1988) προτείνουν τέσσερις στόχους για την 
επίτευξη µιας στοιχειώδους µορφής συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο και τους 
γονείς, που προέρχονται από εθνικές µειονότητες. Αυτοί είναι: 
(1)  Να διευκολύνουµε τη συνεισφορά αυτών των γονέων στη ζωή του νηπιαγωγείου, 
υιοθετώντας µία διαπολιτισµική προσέγγιση. 

(2)  Να δίνουµε τη δυνατότητα σ’ αυτούς τους γονείς να συνεισφέρουν τη γνώση τους 
για τα παιδιά τους και τον πολιτισµό τους. 

(3)  Να συµβουλευόµαστε τους γονείς, που προέρχονται από εθνικές µειονότητες και 
να τους ενθαρρύνουµε να συζητούν εκπαιδευτικά θέµατα µαζί µας. 

(4)  Να εξηγούµε τους στόχους και τις µεθόδους µας και στους γονείς, που 
προέρχονται από εθνικές µειονότητες.(σελ. 77) 

Για να προσεγγίσουµε αυτούς τους στόχους, πρέπει να εξαλείψουµε µερικά 
εµπόδια, που παρουσιάζονται µε τη µορφή προκαταλήψεων στην ευρύτερη κοινότητα 
της προσχολικής εκπαίδευσης. Ένα από αυτά είναι, η αντίληψη ότι οι εν λόγω γονείς 
είναι απαθείς απέναντι στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η παραπάνω αντίληψη 
ενισχύεται συνήθως και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους γονείς 
αποφεύγουν να επισκέπτονται συχνά το σχολείο, στάση, την οποία οι νηπιαγωγοί 
µεταφράζουν ως αδιαφορία. Οι αντιλήψεις αυτές καταρρίπτονται µε κατηγορηµατικό 
τρόπο από τις σχετικές έρευνες (Tizard et al., 1988; Marland, 1983 & 1988), των 
οποίων τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, οι γονείς που προέρχονται από εθνικές 
µειονότητες όχι µόνον δεν παρουσίασαν αδιάφορη στάση απέναντι στα θέµατα 
εκπαίδευσης των παιδιών τους αλλά, αντίθετα, παρουσίασαν υψηλούς δείκτες 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος για το ακαδηµαϊκό τους µέλλον. 
 

4. Επίλογος 

Οι παραπάνω πρακτικές, όπως και πολλές άλλες, που διευκολύνουν την καλή 
συνεργασία ανάµεσα στο νηπιαγωγείο και τους γονείς, µπορούν να αποτελέσουν 
αντικείµενο συζήτησης, αντικείµενο για στοχασµό και εποικοδοµητικό διάλογο 
µεταξύ µας. Αν  τη συνεργασία αυτή δεν την επιδιώξουµε εµείς οι εκπαιδευτικοί, 
δυσκολεύουµε το ίδιο µας το έργο στα νηπιαγωγεία. Είναι καιρός, γονείς και 
εκπαιδευτικοί,  να αποδεσµευτούµε εκατέρωθεν από τα πλέγµατα της αυθεντίας και 
της αποκλειστικότητας. Αν, πραγµατικά, στοχεύουµε στο να εφοδιάσουµε τα παιδιά 
µας µε τα πιο γόνιµα και δηµιουργικά στοιχεία της κοινωνίας µας και να αναδείξουµε 
τις καλύτερες πτυχές της προσωπικότητάς τους, απαιτείται να ενώσουµε τις δυνάµεις 
µας,  να συνεργαστούµε και να παρακολουθήσουµε µαζί το πέταγµά τους στο µέλλον.   
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