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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
 

Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στις προσδοκίες και στο βαθμό 

ικανοποίησής των γονέων  από το σχολείο. Για την επιλογή της κατάλληλης 

ερευνητικής μεθόδου για την προσέγγιση του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου 

επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα.   

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φανερώνουν τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των μαθητών, τις προσδοκίες των γονέων αλλά και τις απαιτήσεις τους, 

τις ευαισθησίες τους απέναντι στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τις εναλλακτικές 

μορφές εκπαίδευσης που προτιμούν να έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία.   

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι περισσότεροι γονείς που 

συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θεωρούν για το παιδί τους επιτυχία να είναι 

κοινωνικό, συνεπής, καλός μαθητής ή καλή μαθήτρια και ευγενικό. Η πλειονότητα 

των γονέων δήλωσε ότι συμμετέχει εθελοντικά σε διάφορες δραστηριότητες του 

σχολείου.  

Επιπρόσθετα,  οι περισσότεροι γονείς βλέπουν ότι τα παιδιά τους έχουν 

αλλάξει συμπεριφορά, με την πάροδο του χρόνου έχουν γίνει πιο κοινωνικά, 

δημιουργούν πιο εύκολα φιλίες και εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν ότι οι παράγοντες που καθιστούν 

σημαντική την επικοινωνία ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο είναι η καλή 

συνεργασία των δύο πλευρών, ο κοινός στόχος που είναι το παιδί, δηλαδή να είναι 

χαρισματικό, κοινωνικό και ευγενικό. 

Τέλος, οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στο 

σχολείο, όπως για παράδειγμα με τη συμπεριφορά μερικών παιδιών απέναντι στα 

παιδιά τους, με το εκπαιδευτικό σύστημα, με τη συμπεριφορά μερικών εκπαιδευτικών 

και διευθυντών.  

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, έγιναν προτάσεις που απευθύνονται στην  

εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς, εκπαιδευτικούς, Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη) για τη 

λειτουργία καλών και αποδοτικών σχέσεων μεταξύ όλων των αρμοδίων. Οι προτάσεις 

αφορούν κυρίως την ανάγκη για περαιτέρω εξέταση του προφίλ του γονέα, των 

παιδιών αλλά και του σχολείου καθώς επίσης, την εφαρμογή σχεδίων που θα 

ενθαρρύνουν την αποτελεσματική διοίκηση των σχολείων.  
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ABSTRACT  
 
 

This research deals with the expectations and the degree of parents' 

satisfaction with school. Qualitative research was chosen to select the appropriate 

research method for approaching this particular social phenomenon. 

The results of the present study reveal the characteristics of students, their 

parents' expectations and requirements, their sensitivities to the educational 

environment, and the alternative forms of education that their children prefer to have 

in school. 

The results of the survey showed that most of the parents who participated in 

the survey stated that they consider their child to be social, consistent, a good student  

and kind. The majority of parents said they volunteered for various activities at the 

school. 

In addition, most parents find that their children have changed behavior over 

the years, have become more social, make friendships easier and express their opinion 

freely. The research participants agreed that the factors that make communication 

between the family and the school important are the good cooperation of the two 

sides, the common goal being the child, that is, to be charismatic, social and kind. 

Finally, most parents reported having problems at school, such as the behavior 

of some children towards their child, the education system, the behavior of some 

teachers and principals. 

Based on the findings of the research, suggestions were made to the 

educational community (parents, teachers, board, and executives) for good and 

efficient relationships among all stakeholders. The proposals mainly address the need 

for further consideration of the profile of the parent, children and the school as well as 

the implementation of projects to encourage effective school management. 

 

Key-words: parents expectations, parents satisfaction from school, school-family 
relationships, parents involvement in school 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή  
    

 Το σχολείο, η κοινωνία και η οικογένεια είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν 

αρμονικά με στόχο την καλλιέργεια των παιδιών. Επιπλέον, η εκπαίδευση όλων των 

μαθητών έχει αποτελέσει ένα θέμα που διερευνάται συνεχώς. Έτσι, το σχολείο και η 

οικογένεια είναι σημαντικό να συνεργάζονται και ν’ αλληλεπιδρούν.  

 

  Η μελέτη των προσδοκιών και του βαθμού ικανοποίησης των γονέων από το 

σχολείο στοχεύει στην βελτίωση και την προώθηση εποικοδομητικής συνεργασίας 

σχολείου και οικογένειας.   

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση και καταγραφή των 

επιθυμιών και των προσδοκιών  των γονέων από το σχολείο.  Επίσης, γίνεται μία  

προσπάθεια να καταγραφούν οι τρόποι με τους οποίους πιστεύουν οι γονείς ότι 

βοηθούν την επιτυχία των παιδιών τους στο σχολείο.  

 

Συγκεκριμένα, η έρευνα διαπιστώνει ότι η συνεργασία σχολείου  - οικογένειας 

συμβάλλει στη σχολική αλλά και στην κοινωνική επίδοση των μαθητών, στη 

συνεργασία γονέων με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, στη βελτίωση της 

συμπεριφοράς των παιδιών, στην κινητροδότηση των εκπαιδευτικών και στην 

ικανοποίηση των γονέων για το ρόλο των εκπαιδευτικών.  

 

Στην παρούσα εισήγηση αναπτύσσονται καταρχήν σε θεωρητικό πλαίσιο 

θέματα τα οποία σχετίζονται με την ευρύτερη κατανόηση της συνεργασίας 

οικογένειας και σχολείου (Σακελλαρίου, 2004).  Πολλές επιστημονικές έρευνες 

απέδειξαν ότι η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών καλλιεργεί στους 

εκπαιδευτικούς υψηλότερες προσδοκίες, ενισχύει τα κίνητρα των παιδιών, καθώς και 

την εμπιστοσύνη και τις φιλοδοξίες των γονέων.  Οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα 
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στην τάξη να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα καθώς επίσης να καλλιεργήσουν 

συνεργατικές σχέσεις με τους γονείς (Κωτσαλίδου, 2011, σελ.272-275). 

 

    Στο πρώτο κεφάλαιο, στην εισαγωγή, περιγράφεται σύντομα το γενικό 

σκεπτικό της έρευνας και τα ερωτήματα της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται 

μία αναφορά στους παράγοντες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πορείας των 

μαθητών. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρει τις προσδοκίες και το βαθμό ικανοποίησης 

των γονέων από το σχολείο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.  Στο τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στο αποτελεσματικό σχολείο και τη θετική εμπλοκή των γονέων.     

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας και θέτει τα 

ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας, δηλαδή τον τρόπο συλλογής των 

στοιχείων και τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε.  Οι θεματικοί άξονες με τα 

ερευνητικά ερωτήματα καθώς επίσης και οι προτεινόμενες ερωτήσεις της 

συνέντευξης παρουσιάζονται στο ίδιο κεφάλαιο και επιπλέον γίνεται παρουσίαση της 

ανάλυσης των δεδομένων της παρούσας έρευνας. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα καθώς, όταν οι γονείς 

εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών τους η απόδοση του παιδιού βελτιώνεται.   

 

  

      1.2 Σκοπός και ερωτήματα της έρευνας 
 

Κατά τη διαδικασία της αγωγής, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα πρέπει να 

λειτουργούν σε αρμονική συνεργασία.  Μόνο με τη συμμετοχή των γονέων και τη 

γνώση των συνθηκών του οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί ο εκπαιδευτικός να 

υποστηρίξει ουσιαστικά και αποτελεσματικά την ανάπτυξη και την πρόοδο των 

παιδιών. Η συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται σε υγιείς βάσεις και να τηρεί έναν 

σταθερό προγραμματισμό (Πανταζής, 2002).  

 

Σύμφωνα με τα όσα μελέτησα, η δημιουργία των ερευνητικών ερωτημάτων ως 

ακολούθως, βοηθά στην διεξαγωγή της παρούσας έρευνας :  

 Πως νοηματοδοτούν οι γονείς τη σχέση μεταξύ σχολείου και παιδιού; 

 Ποια είναι τα κριτήρια ικανοποίησης των γονέων από την εκπαιδευτική 

λειτουργία του σχολείου; 
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 Πώς  νοηματοδοτούν οι γονείς το δικό τους ρόλο στην υποστήριξη των 

παιδιών τους με στόχο τη σχολική επιτυχία; 

 Πιστεύουν οι γονείς ότι υπάρχει επικοινωνία και κοινός στόχος - όραμα με το 

σχολείο;  

 

Πιο αναλυτικά, σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν οι παραδοχές των 

γονέων σχετικά με τον ρόλο τους στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών και ο ρόλος 

τους στην εκπαιδευτική επιτυχία του  παιδιού τους.  Άρα ποιος είναι ο ρόλος που θα 

ήθελε ο γονέας να παίξει στην εκπαίδευση των παιδιών του και πώς οι γονείς εννοούν 

ότι αυτός ο ρόλος θα πρέπει να αλλάξει  όσο τα παιδιά μεγαλώνουν;   

 

 Μία άλλη διάσταση που θα ελεγχθεί είναι εκείνη της στάσης των γονέων προς το 

σχολείο.  Το ερώτημα που τίθεται έχει να κάνει με την εμπλοκή του γονέα στο 

σχολείο και με ποιους τρόπους ο εκπαιδευτικός την ενισχύει.  Ένα ακόμη βάσιμο 

ερώτημα είναι το τι είναι σημαντικό να πράξει ο εκπαιδευτικός αλλά και ο ίδιος ο 

γονιός για να υποστηρίξει την επιτυχία του παιδιού. 

 

Επιπλέον εξετάζεται τι θεωρούν οι γονείς ότι βοηθάει το παιδί τους στην 

καθημερινή σχολική του ζωή, τι πιστεύουν οι γονείς ότι το δυσκολεύει και πώς 

μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων σε συνεργασία με τους 

σχολικούς παράγοντες όπως είναι ο διευθυντής, οι καθηγητές, οι σχολικοί σύμβουλοι, 

ή το διοικητικό συμβούλιο. Επιπλέον, πώς βλέπουν το δικό τους ρόλο στη 

συνεργασία με το σχολείο και πόσο ευχαριστημένοι είναι από αυτή. 

 

Τέλος, γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής ενός ιστορικού συμμετοχής των 

γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους,  όπως π.χ. οι  εμπειρίες των γονέων με τα 

σχολεία των παιδιών τους και τους εκπαιδευτικούς. (Eccles & Harold, 1993). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΗΣ 

ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

2.1 Οι αντιλήψεις των γονιών για το σχολείο των παιδιών τους 
 

Η ανάλυση των απόψεων των Σταμάτης & Κρασοπούλου, (2012) έδειξε ότι η 

ουσιαστική συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου αποτελεί μια ισχυρή 

«σύμπραξη» μεταξύ τους, με στόχο την ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ενισχύοντας όχι μόνο το συνεργατικό κλίμα 

ανάμεσά τους αλλά επιπλέον, οδηγεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην 

καλύτερη κατανόηση και πραγμάτωση των στόχων του σχολείου.  
 

Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει ρόλο «εμψυχωτή» στην εφαρμογή 

ενός επικοινωνιακού σχεδιασμού με στόχο τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. 

Ο ρόλος αυτός επιβάλλει την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και 

εμπιστοσύνης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποδοτικής 

συνεργασίας με την οικογένεια. Όταν η επικοινωνιακή  στρατηγική  που αναπτύσσει, 

συνειδητά ή αυθόρμητα,  ο εκπαιδευτικός  χαρακτηρίζεται από καλοπροαίρετη 

διάθεση, εγκαρδιότητα, ενθάρρυνση και όχι από  αυταρχισμό, αρνητισμό και 

υπεροψία, τότε επηρεάζονται θετικά οι διαπροσωπικές σχέσεις διαμορφώνοντας ένα 

υγιές επικοινωνιακό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται αμοιβαία και 

απρόσκοπτα η δυναμική της παιδαγωγικής επικοινωνίας (Σταμάτης, 2009). 

 

Πολλαπλές έρευνες εστιασμένες στη διακρίβωση πλεονεκτημάτων που 

απορρέουν από τη γονεϊκή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, καταλήγουν 

στην προοπτική ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, σε εξειδικευμένες 

προτάσεις γονεϊκής συμμετοχής με συγκεκριμένο ρόλο για κάθε γονέα (Prior & 

Gerard, 2007).  

 

Ανάλογες έρευνες επισημαίνουν ότι η συνεργασία μεταξύ οικογένειας και 

σχολείου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο του παιδιού και κατ’  

επέκταση για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής πρακτικής.  Μια συνεργατική 
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σχέση ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς παρέχει στο παιδί μεγαλύτερη 

συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, στους δύο πιο σημαντικούς χώρους που 

ζει και κινείται και αυτοί είναι το σπίτι και το σχολείο (Μπακιρτζής, 2002). 

 

Η σχέση εκπαιδευτικών – γονέων επηρεάζεται από τον τρόπο που οι γονείς 

και οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το ρόλο τους, τις προσδοκίες τους, τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους και το στυλ επικοινωνίας τους (Keyes, 

2002).  

 

Η έλλειψη γνώσεων για τους αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών για την ακαδημαϊκή, κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών αλλά και την ικανοποίηση των γονέων αποτελεί το 

μεγαλύτερο εμπόδιο αυτής της συνεργασίας.  Για τους παραπάνω λόγους οι γονείς 

χρειάζονται την ενημέρωση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών (Leitch &Tangri, 

1988). 

 

       Επίσης, οι γονείς των παιδιών επιδιώκουν τη δημιουργία ευκαιριών για τα 

παιδιά τους, ώστε αυτά με τη σειρά τους να είναι πετυχημένα, ευτυχισμένα και να 

έχουν ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις αλλά και να έχουν μια ουσιαστική 

επαγγελματική εξέλιξη. Αξίζει ακόμη να παρατεθεί ότι κανένα σχολείο δεν μπορεί να 

παρέχει στα παιδιά όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, καθώς οι 

κοινωνικοποιητικές και εκπαιδευτικές διεργασίες διέπονται από πολυπαραγοντισμό 

και συνεπώς, είναι σημαντικό να ιεραρχήσουν οι γονείς τις αξίες (Raveaud & Zanten, 

2007). 

 

 Στο άρθρο των Raveaud & Zanten, (2007) διατυπώνεται ότι οι γονείς θα 

ήθελαν για τα παιδιά τους ένα σχολείο που να δημιουργεί ευκαιρίες, να είναι 

ευτυχισμένα τα παιδιά, να μαθαίνουν και να επιτυγχάνουν, να απολαμβάνουνε τις 

κοινωνικές σχέσεις και να ανοίξουνε το δρόμο για μια ουσιαστική και ικανοποιητική 

επαγγελματική σταδιοδρομία. Με άλλες λέξεις, οι τρεις ξεχωριστοί προσανατολισμοί 

αξιών που προσδιορίστηκαν παραπάνω - ευημερία, πνευματική ανάπτυξη, οργανική 

επιτυχία - είναι τα βασικά συστατικά των «καλύτερων» που φιλοδοξούν οι γονείς. 

Στην πράξη, ωστόσο, ελάχιστοι γονείς αισθάνονται ότι οποιοδήποτε σχολείο θα 

μπορούσε να τους προσφέρει και τα τρία κάθε φορά.  
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 Οι δάσκαλοι και οι γονείς πιστεύουν ότι η συμμετοχή της οικογένειας του 

παιδιού στο σχολείο είναι σημαντική και μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Γιατί 

λοιπόν οι γονείς δεν εμπλέκονται περισσότερο στα σχολεία;  

 

Η έλλειψη της οικογένειας στη συμμετοχή μπορεί να οφείλεται σε διάφορα 

χαρακτηριστικά και εμπειρίες των γονέων, όπως έλλειψη χρόνου, ενέργειας ή και 

οικονομικών πόρων.  Επίσης, η έλλειψη γνώσης, το συναίσθημα ανικανότητας, η 

αδυναμία κατανόησης του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι γονείς ή ένα μακρύ 

ιστορικό αρνητικών αλληλεπιδράσεων με τα σχολεία που έχουν αφήσει τους γονείς 

καχύποπτους και απογοητευμένους, αποτελούν ανασταλτικά στοιχεία.   

 

Ακόμη περισσότερο η έλλειψη οικογενειακής συμμετοχής μπορεί να 

προέλθει από διάφορες πρακτικές και χαρακτηριστικά των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών, όπως οι κακές πρακτικές αναφοράς και οι ατομικές φιλοδοξίες από 

τους γονείς.  

 

 Σύμφωνα με τους Eccles & Harold (1993) τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

ενεργός συμμετοχή των παιδιών στα σχολεία είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην 

εκπαιδευτική επιτυχία του παιδιού σε όλα τα επίπεδα. Οι καλές σχέσεις γονέων-

σχολείων έχουν επίσης θετικές συνέπειες για τους γονείς και τους δασκάλους. Έτσι, 

φαίνεται ότι η συμμετοχή των γονέων είναι σημαντική για τους μαθητές, τους 

δασκάλους και τους γονείς. Ωστόσο, τα αυξανόμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι 

γονείς δεν εμπλέκονται όσο οι ίδιοι αλλά και το σχολείο θα επιθυμούσαν.  

Διαπιστώσεις από πολλές μελέτες καθιστούν σαφές ότι οι γονείς επιθυμούν να 

συμμετάσχουν περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους και θα ήθελαν 

περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια από τα σχολεία για να ανταποκριθούν σε 

αυτό.  

 

       Αποτελέσματα ερευνών αναδεικνύουν, για την διεκπεραίωση της παρούσας 

έρευνας, ως σημαντικούς παράγοντες τα χαρακτηριστικά των οικογενειών που είναι 

σημαντικά να διερευνηθούν.  Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η αποτελεσματικότητα 

των γονέων και οι πεποιθήσεις τους,  δηλαδή για παράδειγμα ότι μπορούν να 

βοηθήσουν το παιδί τους με τη  σχολική δουλειά στο σπίτι.  Στην πραγματικότητα τα 

παιδιά καθώς εισέρχονται σε υψηλότερες σχολικές βαθμίδες και αντιμετωπίζουν 
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περισσότερο εξειδικευμένες θεματικές περιοχές η δουλειά στο σπίτι αλλάζει και οι 

γονείς θα πρέπει να προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να βοηθήσουν 

το παιδί τους. 

 

      Οι δάσκαλοι αναφέρουν ότι είναι δυσαρεστημένοι με τα σημερινά επίπεδα 

γονικής συμμετοχής ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς τα παιδιά μετακινούνται 

από το δημοτικό σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρόλο που η συμμετοχή 

των γονέων είναι ελάχιστη στο δημοτικό σχολείο, μειώνεται σημαντικά καθώς τα 

παιδιά εισέρχονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 

       Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να διερευνηθεί είναι οι αντιλήψεις των γονέων 

για το παιδί τους - δηλαδή,  η εμπιστοσύνη των γονέων στις ικανότητές του παιδιού 

τους.  Οι αντιλήψεις της δεκτικότητας του παιδιού, οι προσδοκίες για το παιδί και η 

προβολή των πραγματικά διαθέσιμων επιλογών για το παιδί τους για το παρόν και το 

μέλλον (Eccles & Harold, 1993).      

        

 Οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες των γονιών φαίνεται πως ενισχύουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών για το σχολείο και την εκπαίδευση γενικά.  Άλλωστε μέσα 

από τον παράγοντα οικογένεια μεταφέρονται και μεταβιβάζονται προσδοκίες, αξίες 

και στάσεις που διαμορφώνουν την αυτοαντίληψη των μαθητών για τις ικανότητες 

τους και μέσω της αυτοαντίληψης αυτής επηρεάζουν την σχολικής τους επίδοση. 

 

 Οι μαθητές διαφέρουν ως προς τη στήριξη και βοήθεια που χρειάζονται για 

να έχουν την επιθυμητή ακαδημαϊκή επίδοση διότι το κάθε παιδί βιώνει μέσα στην 

οικογένεια εμπειρίες που το φέρνουν σε επαφή με προτιμήσεις και προσδοκίες, 

γνώσεις, στάσεις και αξίες και με όλα τα πιστεύω των γονιών του αλλά και της 

ευρύτερης οικογενειακής μονάδας (Κουτσελίνη & Νεοφύτου, 2017, σελ. 140-141).    

 

Χαρακτηριστική είναι η αγωνία για την καταλληλότητα του εκπαιδευτηρίου 

που σχετίζεται με την ομοιογένεια των φοιτούντων μαθητών. Οι γονείς που επιλέγουν 

το σχολείο το οποίο γειτνιάζει στην οικία τους στρέφουν την προσοχή τους στην 

ωριμότητα των παιδιών που βεβαίως αντιμετωπίζουν ως πλεονέκτημα ικανό ν’ 

ανταπεξέλθει στην «αλλοτριωτική και καταστρεπτική» ανομοιογένεια των μαθητών. 

Στον αντίποδα, υπάρχουν γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους δεν είναι εφικτό να 
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συνυπάρξουν με μη συνεπείς μαθητές χωρίς να υιοθετήσουν της συμπεριφορά τους 

(Zanten, 2009). 

 

2.2 Η εκπαιδευτική πορεία των μαθητών 
 

Η εκπαίδευση είναι ένας σημαντικός θεσμός που βρίσκεται σε συνάρτηση με τους 

θεσμούς της κοινωνίας. Ακόμη, στην εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται (Coombs & 

Amhed, 1974:7-9) η τυπική εκπαίδευση, η μη τυπική εκπαίδευση και η άτυπη 

εκπαίδευση.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο είναι ο σημαντικός θεσμός κοινωνικοποίησης και 

ένταξης των ατόμων στην κοινωνία, διότι προβαίνει στη μετάδοση (Φραγκουδάκη, 

1985) της παιδείας, των γνώσεων, των αξιών και των αρχών καθώς και της κυρίαρχης 

γλώσσας και ιδεολογίας.  

 

Επιπλέον, η εκπαίδευση αποσκοπεί στην κοινωνική κινητικότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, ο θεσμός της εκπαίδευσης είχε ως βάση την αρχή της εκπαιδευτικής 

ισότητας, ώστε να μπορούν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες χωρίς να υπάρχει καμία διάκριση. Ακόμη, το δημοτικό σχολείο θεωρείται το 

κυριότερο μέρος του θεσμού της εκπαίδευσης, καθώς είναι εφικτό να δημιουργήσει 

νέες γενιές πιο ευφυείς και παραγωγικές από τις προηγούμενες (Φραγκουδάκη, 1985). 

 

Ακόμη, με τον όρο εκπαιδευτική πορεία εννοούνται οι διάφορες πορείες της 

μάθησης, διότι εδράζονται (Glossary of Education reform, 2013) στα μαθήματα, τα 

ακαδημαϊκά προγράμματα, τις εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές, τις μαθησιακές 

ευκαιρίες των σχολείων και τις κοινοτικές οργανώσεις. 

 

Συνεπώς, τα παιδιά είναι εφικτό να ανταποκριθούν σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθμίδες, με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι στη μελλοντική ζωή τους. Ακόμη, η 

εκπαιδευτική πορεία έχει ως απότοκο την εμβάθυνση στις εκπαιδευτικές επιλογές 

εκτός από την εκπαίδευση η οποία παρέχεται στα παιδιά. Επίσης, η έννοια 

εκπαιδευτική πορεία εστιάζει στη εμπειρίες του μαθησιακού τομέα, οι οποίες 

πραγματοποιούνται στις σχολικές τάξεις (Glossary of Education reform, 2013). 
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Υπάρχουν περιπτώσεις που οι μαθησιακές πορείες σχετίζονται με τις 

εμπειρίες που βρίσκονται σε συνάρτηση με τα προγράμματα σπουδών και τα 

μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά αξιολογούνται όταν ολοκληρώνεται η 

μαθησιακή τους εμπειρία. Έτσι, οι τρόποι που επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των 

παιδιών έχουν ως απότοκο τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό της 

αξιολόγησης και της επίβλεψης σχετικά με την απόδοση των μαθητών όσον αφορά 

στη μαθησιακή εμπειρία (Glossary of Education reform, 2013).  

 

Οι χώρες της Δύσης αναφέρουν ότι η κοινωνική προέλευση του ατόμου θεωρείται 

ο κυριότερος συντελεστής, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις για την πορεία της 

εκπαίδευσης του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, η επιστήμη της κοινωνιολογίας στην 

Αμερική στρέφει την προσοχή της στη διαπίστωση ότι το σχολείο είναι φορέας 

αναπαραγωγής της ανισότητας που επικρατεί στην κοινωνία (Φραγκουδάκη, 1985). 

 

Επιπλέον, η αξιολόγηση του σχολείου αντικατοπτρίζει την κοινωνική 

διαστρωμάτωση, καθώς αναφέρεται ότι μια ανισότητα της κοινωνίας αντανακλάται 

και στη μαθησιακή πορεία των μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρία (Βλάχου, 

Διδασκάλου & Παπανάνου, 2012). Έτσι, η ειδική αγωγή θεωρείται ως μια λύση στο 

να μην αποκαλυφθεί ότι αποτυγχάνει το σύστημα εκπαίδευσης της χώρας μας να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών (Φραγκουδάκη, 1985). 

 

Ακόμη, το να δημιουργηθεί η εκπαίδευση χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί 

στηρίζεται στις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο αλλά και στη λήψη των 

αποφάσεων. Ωστόσο, δε βασίζεται στη στάση που κρατούν οι εκπαιδευτικοί, τα 

παιδιά και οι γονείς. Ως εκ τούτου, τροχοπέδη για την ένταξη αποτελεί συχνά (Martz, 

2005) το σχολικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

Έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πορείες της εκπαίδευσης βασίζονται στην άποψη 

ότι η εκπαίδευση δεν είναι εφικτό να παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς και το 

πρόγραμμα σπουδών. Ακόμη, δεν είναι εφικτό να περιορίζεται στα όρια της 

παραδοσιακής τάξης, διότι η μαθησιακή διαδικασία επιτυγχάνεται σε διάφορα μέρη 

χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός (Glossary of Education reform, 2013). 
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Ωστόσο, μέσω της διαφόρων διαδρομών, τα σχολεία είναι δυνατόν Glossary of 

Education reform, 2013): 

 να δημιουργήσουν πολλαπλές επιλογές στους μαθητές  

 να διαμορφώσουν ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες ενδέχεται να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες μερικών μαθητών 

 να αυξήσουν τα μαθήματα επιλογής που διατίθενται στα παιδιά. 

 

Υπάρχουν σχολεία που μπορούν να επεκταθούν οι εκπαιδευτικές επιλογές οι 

οποίες δίνονται στους μαθητές με εδικές ανάγκες και χωρίς. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα 

είναι εφικτό να γίνουν πιο ευέλικτοι για να σχεδιάζουν περισσότερο προσαρμοσμένες 

μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες θα έχουν ως βάση τους τις μαθησιακές ανάγκες. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικές εμπειρίες δίνουν στους μαθητές πολλές μαθησιακές ευκαιρίες, 

εφόσον (Glossary of Education reform, 2013) ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά 

τους, στις προσδοκίες τους και στις μορφές της μάθησης. 

 

2.3 Η ακαδημαϊκή κοινωνικοποίηση 
 

Μια μετα-ανάλυση των αμερικανικών μελετών σχετικά με τη συμμετοχή των 

γονέων στο γυμνάσιο από το 1985 έως το 2006  επικεντρώθηκε στις δυνατότητες της 

γονικής συμμετοχής και της συμβολή της στην επιτυχία των εφήβων στο σχολείο. 

Σχετικά με την πρακτική της γονικής συμμετοχής, οι συγγραφείς τόνισαν την αλλαγή 

σχέσης μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών προς πιο δημοκρατικές μορφές 

συζήτησης και αυτοδιάθεσης (Hill and Tyson 2009, σελ. 742). Συμπέραναν ότι η 

"ακαδημαϊκή κοινωνικοποίηση" έχει την ισχυρότερη θετική επίδραση στην 

επιτυχία του σχολείου, ακολουθούμενη από τη σχολική συμμετοχή. Η συμμετοχή στο 

σπίτι έχει τον μικρότερο αντίκτυπο, και μια από τις μορφές της, η άμεση υποστήριξη 

της σχολικής εργασίας, δείχνει ακόμη και αρνητικά αποτελέσματα. 

 

Ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης του παιδιού - και αυτό σημαίνει ο όρος  

"ακαδημαϊκή κοινωνικοποίηση"- είναι η οικογένεια να προσδώσει την αξία της 

εκπαίδευσης, να συνδέσει το σχολείο με αναδυόμενα θέματα, να παίρνει σοβαρά τις 

επιθυμίες της σταδιοδρομίας του παιδιού τους και να τους υποστηρίξει με τον 

καθορισμό στόχων και την εκπόνηση σχεδίων για το μέλλον. Σύμφωνα με αυτό, η 

αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των γονέων και του παιδιού τους σχετικά με τα 
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σχολικά θέματα αποτελεί την καλύτερη και αποφασιστικότερη επιλογή για την 

επιτυχία του σχολείου από οποιαδήποτε άλλη μορφή γονικής συμμετοχής. 

 

Επίσης, μέτρα που εφαρμόζονται από τους γονείς και τα σχολεία (προσωπικό, 

εκπαιδευτές κτλ)  που υποστηρίζουν την αυτονομία είναι επωφελή για τη μάθηση, 

διότι επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας θετικής σχέσης και ως εκ τούτου έχουν θετική 

επίδραση (Grolnick 2009). Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο, η  αξιολόγηση της 

σχέσης μεταξύ οικογένειας και σχολείου αποτελείται από δύο πτυχές: το ερώτημα 

ποιος αναγνωρίζεται ως εταίρος (συνέταιρος) και το ερώτημα πώς να πλαισιωθεί μια 

συνεργασία που επιδιώκει αυτονομία.   

 

 Οι Starkey και Klein (2000), έχουν επίσης συνδέσει τη βελτίωση των 

επιδόσεων των εκπαιδευομένων σε παρεμβάσεις που εμπλέκουν τις οικογένειες στην 

υποστήριξη της μάθησης των παιδιών τους στο σπίτι. Ωστόσο, όπως ο Άλεν αναφέρει 

(2009), μια τέτοια βελτίωση δεν σημαίνει ότι τα παιδιά εκείνα των οποίων οι γονείς 

δεν εμπλέκονται στη σχολική τους εκπαίδευση δεν θα επιτύχουν. Ούτε σημαίνει ότι 

αυτοί οι γονείς θα δουν αυτόματη αύξηση στο επίτευγμα των παιδιών τους.  

 

 Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμμετοχή των γονέων βελτιώνει τη 

συναισθηματική ευημερία των μαθητών και τα επίπεδα παρακολούθησης του 

σχολείου, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει μία καλύτερη κατανόηση των ρόλων και των 

σχέσεων που εμπλέκονται στην τριάδα γονέων-εκπαιδευόμενου-σχολείου (Epstein, et 

al., 2002). Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι αυτοί οι γονείς που συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων έχουν μεγαλύτερη αίσθηση ιδιοκτησίας (συνευθύνης) και είναι 

περισσότερο αφοσιωμένοι στο να υποστηρίξουν την αποστολή του σχολείου (Jackson 

και Davis 2000). Όσο περισσότερο οι γονείς συμμετέχουν στην εκμάθηση των 

παιδιών τους, τόσο μεγαλύτερο είναι το επίτευγμα που επιτυγχάνεται (Cotton και 

Wikeland 1989). 

 
 Ο Martin (1999, p. 49), σημειώνει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το νόμο 

του 1944 για την εκπαίδευση, δεν εγγυώνται ότι οι γονικές φωνές θα ακουστούν από 

τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές αρχές και υποστηρίζει ότι «η γονική φωνή και όχι η 

γονική επιλογή είναι η σωστή πολιτική επιτακτική ανάγκη προς το συμφέρον της 

κοινωνικής δικαιοσύνης».  
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 Η εμπλοκή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες μπορεί να 

παρεμποδιστεί από τις προσδοκίες τους από το σχολείο. Για παράδειγμα, ο Martin 

(1999, p. 50) διαπίστωσε ότι «καλοί γονείς ήταν αυτοί που υποστήριζαν την 

κουλτούρα του σχολείου και παρακολουθούσαν όταν ήταν απαραίτητο, αλλά δεν 

παρενέβαιναν  στην επαγγελματική πρακτική». Μια τέτοια προσδοκία σημαίνει ότι 

εάν ένας γονέας εμπλέκεται στον επαγγελματικό τομέα του σχολείου, δεν θεωρείται 

καλός γονέας. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την επαγγελματική 

λειτουργία ενός σχολείου ως ευθύνη τους. 

 

 

2.4 Οι παράγοντες επιρροής και διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 

πορείας των μαθητών 
 

Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος του παιδιού επηρεάζουν τη μαθησιακή 

πορεία του. Η οικογένεια είναι ένα δίκτυο κοινωνικών σχέσεων εντός του οποίου 

καλλιεργούνται οι επιδράσεις σε γονείς και παιδιά. Τα στοιχεία που αποτελούν την 

οικογένεια είναι οι σχέσεις και η προσωπικότητα των μελών της τα οποία 

επηρεάζονται από την κοινωνία.  (Ζώνιου - Σιδέρη, 1996). 

 

Ακόμη, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το πολιτισμικό κεφάλαιο των γονιών. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για τις μαθησιακές δραστηριότητες που παρέχονται από την 

οικογένεια του παιδιού. Ως εκ τούτου, τα παιδιά που ανήκουν σε υψηλότερο 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι εφικτό να ανταπεξέλθουν 

αποτελεσματικότερα στις σχολικές απαιτήσεις (Φραγκουδάκη, 1985: 66). 

 

Παρατηρείται ότι τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη εξοικείωση με τις συμπεριφορές και τις γνώσεις που παραθέτει το 

σχολείο. Ωστόσο, η παραπάνω εξοικείωση δεν αποτελεί αποτέλεσμα συγκεκριμένων 

διαδικασιών μάθησης, αλλά αναπτύσσεται μέσω της εστίασης στα μορφωτικά 

εργαλεία (Ασκούνη, 2007). 
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Επιπροσθέτως, μέσω της εξοικείωσης με την τέχνη και την ευχέρεια χρήσης της 

γλώσσας των παιδιών επηρεάζεται η μαθησιακή πορεία τους. Επίσης, στον τομέα της 

μόρφωσης η καλαισθησία του παιδιού καλλιεργείται από (Φραγκουδάκη, 1985) τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις άδηλες συμπεριφορές οι οποίες μεταβιβάζονται από 

την οικογένεια. 

 

Οι γνώσεις των ατόμων δεν απεικονίζουν μόνο την εξωτερική πραγματικότητα, 

αλλά είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της σκέψης (Ζώνιου - Σιδέρη, 2006). 

Συνεπώς, στη μαθησιακή διαδικασία είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται οι 

γνώσεις που έχει το παιδί όπως επίσης και το μορφωτικό και το πολιτισμικό κεφάλαιο 

της οικογένειας. Κατ’ επέκταση, οι γονείς είναι σημαντικό να συνεργαστούν με τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι ιδανικές παιδαγωγικές μέθοδοι για 

την επίτευξη της αποδοχής όλων των παιδιών (Βρυνιώτη κ.α, 2008: 89).  

 

Σχετικά με την εμπλοκή των γονιών στις μαθησιακές διαδικασίες, έχει αναφερθεί 

ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι απαραίτητη, καθώς αποτελούν τους 

κυριότερους θεσμούς της κοινωνίας, οι οποίοι σχετίζονται με την αγωγή των παιδιών 

(Cankar, et al., 2009).  

 

Ακόμη, παρατηρείται η δημιουργία μιας μη ολοκληρωμένης θεώρησης σχετικά με 

την αναπηρία και κατ’ επέκταση δεν γίνεται αντιληπτή η σημαντική θέση που επέχει 

η οικογένεια, με απότοκο την επικράτηση της άποψης ότι οι γονείς έχουν την ευθύνη 

για την αγωγή των παιδιών. Ωστόσο, οι γονείς μένουν παθητικοί, διότι δε 

συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων (Dale, 2008). 

 

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι με την έννοια γονεϊκή εμπλοκή εννοούνται οι 

δραστηριότητες των γονιών που αφορούν την αγωγή των παιδιών τους. Επίσης, έχουν 

σαν κύριο χαρακτηριστικό τους τη συμμετοχή τους στα σχολικά ζητήματα και την 

καθοδήγησή τους από μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου. 

Επιπλέον, με την έννοια γονεϊκή συμμετοχή εννοούνται οι σχέσεις σχολείου και 

γονιών που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παιδιών, με στόχο τη 

λήψη αποφάσεων για την αποτελεσματική μαθησιακή πορεία των παιδιών (Συμεού, 

2003). 
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Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι η οικογένεια τίθεται αρωγός στη σχολική 

επιτυχία των μαθητών και τη μαθησιακή τους πορεία. Ακόμη, έχει αναφερθεί ότι οι 

γονείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου διαφαίνεται ότι ασκούν 

σημαντική επιρροή στη μαθησιακή πορεία των παιδιών τους (Γεώργας, 1990).  

 

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας σχολείου και γονιών προβλέπονται οι 

επιθετικές συμπεριφορές των παιδιών, προωθείται η αυτοεκτίμησή τους, 

ενδυναμώνεται η επιτυχία των παιδιών στο σχολικό τομέα. Ακόμη, αυξάνεται η 

σχολική παρακολούθηση και τα κίνητρά τους για την απόκτηση θετικής στάσης στο 

σχολείο (Secada, 1989). 

 

Επίσης, είναι σημαντικές οι σχέσεις που καλλιεργούνται μεταξύ των γονιών, 

διότι επηρεάζεται η καλλιέργεια των παιδιών. Τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά 

από την οικογένειά τους προωθούν την ανάπτυξη σχέσεων και αντιλήψεων και κατ’ 

επέκταση ασκείται επιρροή στην κοινωνική και γνωστική καλλιέργεια του παιδιού. 

Ταυτόχρονα, οι συγκεκριμένες επιδράσεις επέχουν σημαντική θέση στην άποψη που 

αποκτά το παιδί για την εικόνα και την ταυτότητά του (Block, e. al., 2007). 

 

Επίσης, οι προσδοκίες των γονιών, οι αξίες και οι στάσεις τους επηρεάζουν 

τον τρόπο που τα παιδιά κατανοούν τις δυνατότητές τους. Αξίζει ακόμη να παρατεθεί 

ότι τα παιδιά που οι γονείς τους επιθυμούσαν να φοιτήσουν σε κολέγιο, είχε ως 

αποτέλεσμα την απόκτηση μιας πιο θετικής στάσης στο σχολείο. Έτσι, η 

συμπεριφορά των γονιών και οι αξίες τους ασκούν επίδραση στην επαγγελματική και 

εκπαιδευτική πορεία του παιδιού (Φλουρής, 1989:31).  

 

Ακόμη, η άποψη που έχουν οι γονείς για τη μόρφωση διαφοροποιείται από τις 

κοινωνικές τάξεις. Οι οικογένειες των πιο χαμηλών οικονομικών και κοινωνικών 

στρωμάτων αντιμετωπίζουν τη μόρφωση σαν ένα μέσο που παρέχει ασφάλεια. 

Αντίθετα, οι γονείς από υψηλότερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα 

αντιμετωπίζουν τη μόρφωση σαν ένα μέσω που παρέχει επαγγελματική ανέλιξη 

(Seginer, 1983:47).  

 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην 

εκπαιδευτική πορεία των παιδιών και σε συνεργασία με τους γονείς δημιουργούν τις 
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προσδοκίες της σχολικής επίδοσης, καθώς επηρεάζονται από τα κοινωνικά και 

ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών (Χατζηχρήστου, 2004:31). 

 

Αξίζει ακόμη να τονιστεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ιδιαίτερα 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών το σχολείο είναι δεσμευτικό και η μαθησιακή διαδικασία 

εστιάζει αποκλειστικά στο εγχειρίδιο του σχολείου. Συνεπώς, οι ευκαιρίες μάθησης 

σχετικά με την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών λιγοστεύουν (Ασκούνη, 2007). 

 

Το σχολικό σύστημα δημιουργεί τις έννοιες της επιτυχίας και της αποτυχίας, 

καθώς το μαθησιακό υλικό και τα εγχειρίδια του σχολείου προορίζονται για όλους 

τους μαθητές. Ακόμη, παρουσιάζεται (Ζώνιου- Σιδέρη, 2000) η ανωτερότητα του 

υγιούς σώματος, η γλωσσική επάρκεια, η ανάπτυξη διακρίσεων και η ενίσχυση του 

προτύπου του καλού μαθητή. 

 

Επίσης, η αυτοαντίληψη των παιδιών επηρεάζεται από την απόρριψη και την 

αποδοχή και βρίσκεται σε συνάρτηση με τη σχολική επίδοση αλλά και την κοινωνική 

στήριξη που επηρεάζει τις επιδιώξεις τους (Φλουρής, 1989). Επίσης, η αυτοαντίληψη 

των μαθητών βασίζεται στην επιτυχία που πρόκειται να έχουν στο μέλλον. Αξίζει 

ακόμη να σημειωθεί ότι η σχολική επίδοση είναι (ή έτσι προβάλλεται) ο κυριότερος 

παράγοντας όσον αφορά στην οικονομική πορεία του ατόμου (Τζάνη, 1988). 

 

2.5 Η έννοια της συνεργασίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της 

ανατροφής των παιδιών  
 

 Η σημερινή κατανόηση της συμμετοχής των γονέων καθορίζεται κυρίως από 

την πολιτική σκέψη όπως εκφράζεται στη δημόσια συζήτηση και την εκπαιδευτική 

πρακτική. Ως συνέπεια το γεγονός ότι οι συμπεριφορές των γονέων διαδραματίζουν 

συχνά σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του σχολείου αλλά παρόλα αυτά παραμένουν 

μη μετρήσιμες. Προκειμένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες της εκπαιδευτικής 

πολιτικής που συνδέονται με το σχολείο, είναι όλο και περισσότερο απαραίτητο να 

εμπλέκονται οι γονείς και να τους ανατίθενται η ευθύνη όχι μόνο για την ανατροφή  

αλλά και για την εκπαίδευση των παιδιών τους.  
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Αυτό έχει τρεις κύριες πτυχές: 

1. Πρώτον, σημαίνει αμοιβαία ανταλλαγή μαθησιακών εμπειριών στην οικογένεια και 

στο σχολείο: "Οι μαθησιακές εμπειρίες στο σχολείο πρέπει να ενσωματωθούν 

στην οικογενειακή ζωή, ακριβώς όπως οι εξωσχολικές εμπειρίες είναι - ιδανικά - να 

συνδεθούν με τις μαθησιακές διεργασίες στο σχολείο "(Wissenschaftlicher Beirat für 

Familienfragen 2006, σελ. 81).  

2. Δεύτερον, μια "συμμετρική διαδικασία με αμοιβαίο άνοιγμα της οικογένειας 

και του σχολείου" είναι ορισμένη (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, 

σελ. 82, μεταφρασμένο). Ο στόχος πρέπει να είναι η αμοιβαία ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με το παιδί - που οδηγεί σε κοινές πρωτοβουλίες για την 

υποστήριξη των παιδιών. 

3. Τέλος, στοχεύει σε μια "συλλογική σύμπραξη" που ασχολείται με βασικά 

ζητήματα της  καθημερινής ζωής στο σχολείο, δηλαδή τις σχολικές συμφωνίες 

(Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, σ. 82). 

 

Επομένως, η έννοια της «συνεργασίας» της εκπαίδευσης αλλά και της 

ανατροφής των παιδιών συνεπάγεται ότι η οικογένεια και το σχολείο λειτουργούν 

αυτόνομα ως ισότιμοι εταίροι και φέρουν μια συλλογική ευθύνη για την εκπαίδευση 

και την ανατροφή των παιδιών. Ως εκ τούτου, αυτή η έννοια ξεπερνά σαφώς τη 

συμβατική γονική συμμετοχή που ακολούθησε το συμπληρωματικό μοντέλο 

συνεργασίας ή συνδυασμού εργασίας με τη συνδεδεμένη οικογένεια, με την 

ανατροφή, το σχολείο και την εκπαίδευση (Busse και Helsper 2007). 

 

 Οι δάσκαλοι και οι γονείς πιστεύουν ότι η συμμετοχή της οικογένειας του 

παιδιού στο σχολείο είναι σημαντική και μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. 

Ειδικότερα, ο Epstein (1987) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με 

τους γονείς κατανοούν καλύτερα τους μαθητές τους, είναι σε θέση να παράγουν 

μοναδικά, μπορούν να παράγουν λύσεις στα προβλήματα στην τάξη και μπορούν να 

επιτύχουν μία αμοιβαία κατανόηση με τους γονείς και τους μαθητευόμενους. Γιατί 

λοιπόν οι γονείς δεν εμπλέκονται περισσότερο στα σχολεία;  
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 Ο Cave (1970) δηλώνει ότι τα σχολεία δεν μπορούν να αναλάβουν την 

αποκλειστική ευθύνη για την εκπαίδευση, και απαιτούν μέρος αυτής της ευθύνης να 

αναλάβουν και οι γονείς. Ο ρόλος των γονέων είναι αναπόσπαστος στη σχολική 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Ασχολούνται με τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.  

 

Η έλλειψη της οικογένειας στη συμμετοχή μπορεί να οφείλεται σε διάφορα 

χαρακτηριστικά και εμπειρίες των γονέων, όπως έλλειψη χρόνου, ενέργειας ή και 

οικονομικών πόρων.  Επίσης η έλλειψη γνώσης, το συναίσθημα ανικανότητας, η 

αδυναμία κατανόησης του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι γονείς ή ένα μακρύ 

ιστορικό αρνητικών αλληλεπιδράσεων με τα σχολεία που έχουν αφήσει τους γονείς 

καχύποπτους και απογοητευμένους.   

 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γονική συμμετοχή έχει πολλά οφέλη, τόσο 

για το σχολείο όσο και για τους συμμετέχοντες. Κατά συνέπεια, ο Epstein (1995) 

υποστηρίζει ότι τα παιδιά έχουν καλύτερη απόδοση σε όλα τα επίπεδα, όταν οι γονείς 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου και πιο θετική στάση απέναντι στο 

σχολείο. Περιμένουν δηλαδή τα παιδιά περισσότερα από το σχολείο, αν οι γονείς τους 

είναι ενθουσιασμένοι και εμπλεκόμενοι στη σχολική τους εκπαίδευση.  

 

 Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μεταξύ των σχέσεων – 

συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών οι γονείς όλο και περισσότερο ενθαρρύνονται 

όχι μόνο να επωφεληθούν από την εκπαίδευση των παιδιών τους αλλά και να γίνουν 

ενεργοί εταίροι στην παραγωγή μορφωμένων παιδιών (Crozier, 1999). 

 

Ακόμη περισσότερο η έλλειψη οικογενειακής συμμετοχής μπορεί να 

προέλθει από διάφορες πρακτικές και χαρακτηριστικά των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών, όπως οι κακές πρακτικές αναφοράς και οι φιλοδοξίες από τους γονείς.  

 

Σύμφωνα με τους Eccles & Harold (1993), τα στοιχεία δείχνουν ότι η ενεργός 

συμμετοχή των παιδιών στα σχολεία είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην 

εκπαιδευτική επιτυχία του παιδιού σε όλα τα επίπεδα. Οι καλές σχέσεις γονέων-

σχολείων έχουν επίσης θετικές συνέπειες για τους γονείς και τους δασκάλους. Έτσι, 

φαίνεται ότι η συμμετοχή των γονέων είναι σημαντική για τους μαθητές, τους 
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δασκάλους και τους γονείς. Ωστόσο, τα αυξανόμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι 

γονείς δεν εμπλέκονται όσο οι ίδιοι αλλά και το σχολείο θα επιθυμούσαν.  

Διαπιστώσεις από πολλές μελέτες καθιστούν σαφές ότι οι γονείς επιθυμούν να 

συμμετάσχουν περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους και θα ήθελαν 

περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια από τα σχολεία για να ανταποκριθούν σε 

αυτό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 
 
 

3.1 Η διαμόρφωση και η επιρροή των προσδοκιών των γονιών 
 

Οι προσδοκίες που έχουν οι γονείς των παιδιών επέχουν σημαντική θέση στη 

δημιουργία ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των παιδιών. Κατ’ επέκταση τα 

ακαδημαϊκά αποτελέσματα ασκούν μεγάλη επιρροή στο μέλλον των μαθητών. 

Ακόμη, οι επιδιώξεις των γονιών όσον αφορά στην επίδοση των παιδιών ασκούν 

επιρροή στα επιτεύγματα των παιδιών (Entwisle et al., 2005). 

 

Η αξία του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος του παιδιού αλλά και 

το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους σχετίζεται με την επίδοση των μαθητών και 

τις μελλοντικές επιλογές των μαθητών όσον αφορά το επάγγελμά τους (Hoover-

Dempsey et al, 2005). 

 

Συνεπώς, η οικονομική κατάσταση των οικογενειών των παιδιών ασκεί 

επιρροή στις εκπαιδευτικές επιδιώξεις των γονιών. Ακόμη, είναι πιθανόν η κοινωνική 

και οικονομική κατάσταση να επηρεάζει τις επιδιώξεις των γονιών διαμέσου των 

ψυχολογικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών (Reed, 2012).  

 

Παρόλα αυτά, έχει αποδειχθεί στις μέρες μας ότι οι γονείς με χαμηλό 

μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο δεν νιώθουν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί όταν 

βοηθούν τα παιδιά τους στις σχολικές τους εργασίες. Συνεπώς, οι γονείς είναι πιθανόν 

να καλλιεργήσουν χαμηλές προσδοκίες για τα παιδιά τους (Mucube, 2010). 

 

Επίσης, οι επιδιώξεις των γονιών βρίσκονται σε συνάρτηση με τις σχέσεις που 

καλλιεργούνται μεταξύ των παιδιών και των γονιών και με την οικονομική τους 

κατάσταση. Ακόμη, η καλή εκπαιδευτική πορεία των μαθητών έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζεται από τη σχέση που έχει ο γονιός με το παιδί. Πιο συγκεκριμένα, οι 
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επιδιώξεις των γονιών ενδέχεται να ασκήσουν επιρροή στα παιδιά τους στην 

περίπτωση που οι μεταξύ τους σχέσεις χαρακτηρίζονται από οικειότητα και 

ειλικρίνεια (Moore, K. et al., 2009). 

 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι οι διαφορές στο φύλο των παιδιών οι οποίες 

εντοπίζονται στις επιδιώξεις των γονιών, είναι εφικτό να παρουσιαστούν πριν οι 

μαθητές ξεκινήσουν να φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Ακόμη, οι συγκεκριμένες 

διαφορές ενδυναμώνονται με την ηλικία του παιδιού. Επιπλέον, οι προσδοκίες που 

έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους είναι διαφορετικές ανά ηλικία (Jacob, 2010). 

 

Ακόμη, σε αντίθεση με τους γονείς των παιδιών που έχουν αγόρια, 

αναφέρεται ότι οι γονείς που έχουν κορίτσια έχουν μεγαλύτερες επιδιώξεις σχετικά με 

τη μόρφωσή τους. Επίσης, οι γονείς που έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

εξακολουθούν να έχουν πιο υψηλές προσδοκίες για τα κορίτσια. Έτσι, επηρεάζεται η 

μαθησιακή πορεία των παιδιών (Reed, 2012). 

 

Οι γονείς  θεωρούν ότι το σχολείο είναι σημαντικό να μεριμνήσει για την αγωγή 

των παιδιών όπως επίσης και την παροχή εφοδίων, τα οποία πρόκειται να 

εξασφαλίσουν τη σχολική επιτυχία αλλά και τη μελλοντική επαγγελματική 

αποκατάσταση. Τα στοιχεία που ασκούν επιρροή στις προσδοκίες των γονιών είναι τα 

εκπαιδευτικά προσόντα των γονιών και τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών 

(Mucube, 2010). 

 

3.2 Η ικανοποίηση των γονιών 
 

Ο όρος ικανοποίηση χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο χώρο της αγοράς εργασίας 

και θεωρείται ένας εξωτερικός παράγοντας. Η ικανοποίηση των γονιών είναι  

στοιχείο σχετικό με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κυρίως 

ένας παράγοντας ποιότητας όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης (Jinnah et. al, 

2008). 
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Ακόμη, σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

υποστηρίζεται ότι οι μελετητές θεωρούν απαραίτητα τα προγράμματα από μέρους της 

ικανοποίησης των γονιών (Bailey, Scarborough & Hebbeler, 2003).  

 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που στραφεί η προσοχή στις απόψεις των 

γονιών, είναι εφικτό να διαμορφωθούν εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι οποίες ενδέχεται 

να είναι περισσότερο υπεύθυνες. Ακόμη, είναι σημαντική η αποφυγή της απόρριψής 

τους από τους γονείς των παιδιών (Jinnah et. al, 2008). Επίσης, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι οι γονείς ενδέχεται να λειτουργούν ως καταναλωτές των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών τους (Duncan, 

2003). 

 

Επιπλέον, οι προσδοκίες των γονιών είναι σημαντικές για να επιτευχθεί μια 

πετυχημένη μαθησιακή διαδικασία με τα ιδανικά προγράμματα εκπαίδευσης (Lindsay 

& Dockrell, 2004).  

 

Αξίζει να τονιστεί ότι η ικανοποίηση των γονιών των παιδιών θεωρείται σχετική, 

καθώς υποστηρίζεται ότι η ικανοποίηση των ατόμων σχετίζεται με προηγούμενες 

εμπειρίες και προσδοκίες των γονιών. Ακόμη, υπάρχουν μελετητές που αμφιβάλλουν 

σχετικά με την περίπτωση που η ικανοποίηση των γονιών είναι εφικτό να 

χρησιμοποιηθεί ως ένας παράγοντας αξιολόγησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης, 

λόγω του ότι οι γονείς παραθέτουν υποκειμενικές γνώμες όσον αφορά στη μαθησιακή 

εξέλιξη των παιδιών τους (Jinnah & Walters, 2008). 

 

Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η περίπτωση της μέτρησης του βαθμού 

ικανοποίησης των γονιών στην οποία υπάρχει η θετική προκατάληψή τους. Ακόμη, 

έχει ερευνηθεί ότι είναι ιδιαίτερα θετική η ικανοποίηση που απορρέει από τα 

κοινωνικά προγράμματα που αποσκοπούν στην παρέμβαση, χωρίς να 

συνυπολογίζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται (Bailey et al., 2003). 

 

Τα στοιχεία που ικανοποιούν τους γονείς σχετίζονται με (Friedman et al., 2006), 

α) την ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών, β) το προσωπικό του σχολείου, γ) τις 

εξωσχολικές δραστηριότητες, δ) τη συμμετοχή των γονιών και ε) την κοινωνική 

καλλιέργεια. 
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Στον αντίποδα, παρατηρείται ότι μέσω της επικοινωνίας του σχολείου με τους 

γονείς διαφαίνεται και ο βαθμός ικανοποίησης των γονιών των παιδιών. Επίσης, οι 

έρευνες που αφορούν την ικανοποίηση των γονιών εστιάζουν στην ποιότητα και την 

ποσότητα των υπηρεσιών που αφορούν την εκπαίδευση αλλά και την ποιότητα των 

σχέσεων με τους ειδικούς οι οποίοι παρέχουν στα παιδιά εκπαίδευση (Bailey et al., 

2003). 

3.3 Οι παράγοντες που επιδρούν στην ικανοποίηση των γονιών 
 

Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής φέρει την ευθύνη για την ψυχική και 

κοινωνική υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, οι προσδοκίες που 

έχουν οι παιδαγωγοί είναι αρκετά υψηλές και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί της ειδικής 

αγωγής αναλαμβάνουν μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη θέση που απαιτεί κατάρτιση 

(Τζουριάδου, 1995: 63). 

 

Οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις που στηρίζουν τη συνεργασία με τους γονείς και 

τις οικογένειες εμπεριέχουν τη συνειδητοποίηση της πρόσθετης αξίας της 

συνεργατικής εργασίας με τους γονείς και τις οικογένειες, το σεβασμό στη κουλτούρα 

και το κοινωνικό περιβάλλον και τις διαφορετικές προοπτικές γονέων και 

οικογενειών, την αντίληψη της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με 

τους γονείς και τις οικογένειες ως ευθύνη του εκπαιδευτικού. Οι απαραίτητες γνώσεις 

και ο βαθμός κατανόησης που στηρίζουν τη συγκεκριμένη περιοχή ικανότητας 

εμπεριέχουν μία ενταξιακή διδασκαλία βασισμένη στη συνεργατική προσέγγιση, τη 

σημασία των θετικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων, την επίδραση των διαπροσωπικών 

σχέσεων στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων.  

 

Ακόμη, εκτός από την υποστήριξη των παιδιών σε ψυχολογικό επίπεδο από 

μέρους του σχολείου, είναι σημαντική η υποστήριξη των παιδιών από μέρους της 

οικογένειας. Έτσι, ο παιδαγωγός της τάξης είναι σημαντικό να διαμορφώνει ένα 

σχολικό περιβάλλον που θα προωθεί την υποστήριξη του παιδιού με ειδικές ανάγκες 

και την αποδοχή από τους γονείς (Κοντοπούλου, 2004). 
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Έχει αποδειχθεί ότι είναι ανάγκη να ικανοποιούνται οι γονείς των παιδιών ώστε 

να αναπτυχθεί η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονιών και ειδικών. Πιο 

συγκεκριμένα οι γονείς είναι απαραίτητο να (Pinkus, 2005) συνεργάζονται με 

υπευθυνότητα και να θέτουν κοινούς στόχους με την εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι η συνεργασία γονιών και παιδαγωγών φέρει θετικά 

αποτελέσματα, καθώς γίνονται περισσότερο κατανοητές οι ανάγκες των παιδιών και 

αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες (Wilkinson, 2005).  Επιπλέον, θεωρήθηκε ότι μέσω 

της συνεργασίας γονιών και εκπαιδευτικών τα παιδιά αποκτούν θετικές 

συμπεριφορές, διότι έτσι μειώνεται η επιθετικότητα των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον αλλά επιπλέον εξασκείται ο έλεγχος της αρνητικής συμπεριφοράς και στα 

υπόλοιπα άτομα. 

 

Παρόλα αυτά, παρατίθεται ότι είναι απαραίτητη η παροχή περισσότερης 

πληροφόρησης και ενημέρωσης στους γονείς, καθώς οι παιδαγωγοί είναι σημαντικό 

να στοχεύουν στην προώθηση του ρόλου των γονιών μέσω της ολόπλευρης 

ενημέρωσης σχετικά με το παιδί τους. Κατ’ επέκταση η πληροφόρηση των γονιών 

έχει ως αποτέλεσμα την ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών τους και ο παιδαγωγός 

είναι πιθανό να προτείνει τρόπους διαχείρισης της κατάστασης των παιδιών και να 

ενημερωθεί για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των παιδιών. Είναι  απαραίτητη η 

συνεργασία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών, διότι προωθείται η μεταξύ τους 

επικοινωνία ώστε να υπάρχει φιλική διάθεση, να επικρατεί σεβασμός και να υπάρχει 

οπτική επαφή μεταξύ τους (Salend, 1990). 

 

Συνεπώς, η καθοδήγηση των γονιών και η προσπάθεια για ανάπτυξη ενός θετικού 

περιβάλλοντος που προωθείται η εμπιστοσύνη, είναι σημαντικό να παρέχεται από τον 

εκπαιδευτικό. Μ’ αυτό τον τρόπο επηρεάζονται οι σχέσεις των γονιών με τους 

εκπαιδευτικούς και κατ’ επέκταση παρατηρείται πρόοδος στο παιδί σε ακαδημαϊκό 

και κοινωνικό επίπεδο (Δόικου, 2005). 
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3.4  Τύποι γονικής συμμετοχής στο σχολείο 
 

  Κατά συνέπεια, μια από τις προκλήσεις μιας συνεργασίας είναι να 

διατηρηθεί η ισορροπία όχι μόνο μεταξύ της ενθάρρυνσης της αυτονομίας και της 

εκτέλεσης του ελέγχου, αλλά και μεταξύ της  προστασίας των ενιαίων συμφερόντων 

και η κοινή κοινωνική ευθύνη στο σχολείο. 

 

 Η συμμετοχή των γονέων σε θέματα σχολικής ζωής διευρύνει τη βάση για 

τη σχέση συνεργασίας.  H συνεργασία δεν αφορά μόνο την ευημερία ενός 

συγκεκριμένου παιδιού, αλλά επίσης τις συνθήκες στο σχολείο και την ευημερία 

όλων των παιδιών. Διαφάνεια σημαίνει την προθυμία να αναδειχθούν προβλήματα 

ακόμη και όταν αυτά τα προβλήματα θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία της σχολικής 

κοινότητας. Αυτές είναι οι απαιτήσεις για εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο 

της οποίας πρέπει να συντονιστούν οι κοινές πρωτοβουλίες υπέρ του παιδιού και των 

συμφερόντων της σχολικής κοινότητας.  

 

 Όσον αφορά τις περιπτώσεις σοβαρών κοινωνικών ή / και ψυχικών 

προβλημάτων, αυτό πρέπει να αποφασιστεί προσεκτικά, κατά πόσον το σύστημα 

ενισχύσεων του σχολείου είναι σε θέση να τα λύσει ή εάν χρειάζεται πρόσθετη 

επαγγελματική βοήθεια. Ωστόσο, αυτό αποτελεί πρόκληση για το προσωπικό του 

σχολείου, να χειρίζεται το άνοιγμα χωρίς δείκτες. Κατά συνέπεια, η βάση για μια 

επαγγελματική επαφή με τους γονείς πρέπει να είναι να αντιμετωπίζουν σοβαρά τη 

συνολική κατάστασή τους και να τους αναγνωρίζουν ως ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες (Soremski, 2012, p. 255-257). 

 

Επιπλέον, η μη συμμετοχή των μαθητών ταυτόχρονα με τη λειτουργία τους ως 

πληροφοριοδότες, τους στερεί όχι μόνο την αυτονομία, αλλά θέτει επίσης σε κίνδυνο 

τον δεσμό εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδιού και του αντίστοιχου γονέα και έτσι 

χάνονται σημαντικοί πόροι όταν ο μαθητής δεν εμπλέκεται στην εξεύρεση λύσης. 

 

Οι γονείς αναπτύσσουν έναν προσανατολισμό προς την κατεύθυνση αυτή 

αντιμετωπίζοντας προβλήματα συμπεριφοράς με τρόπο ανοιχτό και κατανοητό. Από 

μια συνεργατική σχέση, οι γονείς αναμένουν μια συλλογική αίσθηση ευθύνης όχι 

μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για την ανατροφή του παιδιού τους. Ως εκ τούτου, 
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η συμμετοχή των γονέων είναι κατανοητό μέσο για την ανοικοδόμηση της γονικής 

αυτονομίας και την ενίσχυση της αυτοβοήθειας, ενώ αποφεύγονται οι μονομερείς 

κατηγορίες (Oevermann 1996). 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή των γονέων γίνεται μέσα σε 

ανεπίσημες επαφές. Αυτοί οι γονείς συχνά αγνοούν τις θεσμικές διατάξεις όπως «τα 

βράδια» των γονέων. Συνεπώς, αναγνωρίζουν τη σχέση ως λιγότερο συνεχή και πιο 

προαιρετικά εστιασμένη στα προβλήματα. Στην ανταλλαγή, και οι δύο εταίροι 

(εκπαιδευτικοί και γονείς) αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον ως ανοικτό για επαφή με 

τα αιτήματα του άλλου. Η πρωτοβουλία για επαφή εξαρτάται κυρίως από 

πληροφορίες προερχόμενες από το σχολείο.  

 

 Ως εκ τούτου, οι γονείς και οι παιδαγωγοί εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. 

Επειδή οι γονείς χρειάζονται πληροφορίες από το σχολείο για να παρεμβαίνουν σε 

εκδηλώσεις, αναγνωρίζουν το σχολείο ως εταίρο που χρειάζεται τη στήριξή τους 

μόνο σε προβληματικές περιπτώσεις. Στη συνέχεια, αν και η γονική συμμετοχή 

περιλαμβάνει μια ανοικτή και  συνεργατική στάση, παραμένει μια επιλογή που δεν 

οδηγεί συστηματικά σε μια στρατηγική συλλογικής λύσης που αφορά τον έφηβο, 

αλλά απλώς στοχεύει σε σχεδιασμένα μέτρα. 

 

 Τα ευρήματα έρευνας του Vusi Mncube, (2010) δείχνουν ότι το σχετικά 

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων έχει ελάχιστη επίδραση στην επικοινωνία 

σπίτι-σχολείο. Σύμφωνα με τους Friedman, Bobrowski και Markow (2007), η 

συνεχής επικοινωνία των γονιών με το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά τους είναι 

ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην αίσθηση της 

γονικής ικανοποίησης από το σχολείο. 

 

Η συμμετοχή των γονέων σημαίνει όχι μόνο τον έλεγχο της εκπαιδευτικής 

προόδου των παιδιών αλλά και τη συμμετοχή σε σχολικές συναντήσεις και 

εκδηλώσεις, επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και βοήθεια των παιδιών στο σπίτι. Η 

συμμετοχή των γονέων είναι ο κρίσιμος παράγοντας κατά τη διάρκεια της σχολικής 

ζωής των παιδιών, ιδιαίτερα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή των γονέων μπορεί να 
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επηρεάσει την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών, τη συμπεριφορά , τις γλωσσικές 

ικανότητες και τη γενική αντίληψη της ζωής. Αυτές τις μέρες περισσότεροι γονείς 

γίνονται λιγότερο αφοσιωμένοι στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους 

(Assel & Bogar, 2014).  

 

 

3.5  Οι στάσεις και οι συμπεριφορές των γονιών στο σχολείο 
 

Οι γονείς εκφράζουν διαφορετικές αντιδράσεις έναντι στο σχολείο και στους 

δασκάλους λόγω του διαφορετικού (Φτιάκα, 2004) μορφωτικού, οικονομικού και 

κοινωνικού επιπέδου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες γονέων:  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι γονείς που έχουν επαφές με το σχολείο, 

επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες για ζητήματα που σχετίζονται με τους ίδιους αλλά 

και να προβούν στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.  

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι γονείς που είναι παραγκωνισμένοι από το 

σχολείο και πέραν του ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν τα εκφράζουν 

(Γκλιάκου- Χριστοδούλου, 2005). 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι γονείς που ακολουθούν το μέσο δρόμο και 

έρχονται σε σύγκρουση με το δάσκαλο της τάξης αλλά και το σχολείο. Η 

συγκεκριμένες ενέργειες απορρέουν από το ότι οι γονείς επιθυμούν να ενημερωθούν 

περαιτέρω και να συμμετέχουν στις σχολικές αποφάσεις. Πολλές φορές οι 

συγκεκριμένοι γονείς εκφράζουν την άρνησή τους στις απαιτήσεις των δασκάλων, οι 

οποίες σχετίζονται με τον διαθέσιμο χρόνο (Greenwood & Hickman, 1991). 

 

Επιπροσθέτως, οι γονείς που δεν έχουν μεγάλη μόρφωση φοβούνται να 

εκφράσουν τα παράπονα και τη γνώμη τους στους δασκάλους, τους οποίους θεωρούν 

ανωτέρους τους. Ωστόσο, υπάρχουν γονείς που υποβαθμίζουν τους δασκάλους λόγω 

του ότι συγκριτικά μ’ αυτούς έχουν υψηλές αμοιβές αλλά και υψηλό ακαδημαϊκό 

επίπεδο (Kohl et al., 2000). 
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Επίσης, πολλοί γονείς επιθυμούν περισσότερες συναντήσεις με τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς ισχυρίζονται ότι η εκπαίδευση των παιδιών τους αποτελεί 

ευθύνη και των δύο μερών. Έτσι, οι γονείς είναι σημαντικό να συνεργάζονται με τους 

εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών (Chavkin & Williams, 1987).  

 

Οι οικογένειες λόγω του ότι δεν έχουν παιδαγωγική και εκπαιδευτική εμπειρία 

δεν είναι εφικτό να βοηθήσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους στο σχολείο. Ταυτόχρονα, 

τα οικονομικά προβλήματα των γονέων έχουν ως απότοκο την αποτυχία των παιδιών 

τους στο να εγκλιματιστούν στο σύστημα εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι γονείς που 

προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά στρώματα δεν είναι εφικτό να ανταποκριθούν 

στη δικαιοδοσία των δασκάλων. Συνεπώς, διαφαίνεται να εξαρτώνται από τους 

εκπαιδευτικούς (Συμεού, 2003). 

  

Συχνά οι οικογένειες των παιδιών τονίζουν ότι το σχολείο δεν μπορεί να 

πληροφορήσει αποτελεσματικά και τακτικά τους γονείς των παιδιών όσον αφορά την 

επίδοση των παιδιών τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 

πραγματοποιούνται, τις δραστηριότητες του σχολείου, τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών και τους στόχους του σχολείου.  Επιπλέον αξίζει να προστεθεί ότι 

γονείς των παιδιών επιθυμούν να προβαίνουν σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους 

εκπαιδευτικούς των παιδιών τους. Ωστόσο, δεν πιστεύουν ότι οι τηλεφωνικές 

συνομιλίες επαρκούν για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική συνεργασία (Tatto et al., 

2001). 

 

             Οι Chen και Gregory (2010) υποστηρίζουν ότι αν οι γονείς έχουν καλή στάση 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς, μπορεί να επηρεάσουν επωφελώς τις σχέσεις των 

εκπαιδευτικών με τους μαθητές καθώς και την ακαδημαϊκή αριστεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ 

4.1 Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου 
 

Έχει αναφερθεί ότι η αποτελεσματικότητα δεν ανταποκρίνεται σε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ακόμη, οι διαφορετικές προσδοκίες όσον αφορά στο 

αποτελεσματικό σχολείο αντανακλούν τον κοινωνικό και γεωγραφικό τομέα 

(MacBeath & Mortimore, 2001). Ακόμη, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τις 

σχέσεις μεταξύ των γονιών, των εκπαιδευτικών και της κυβέρνησης του κάθε τόπου 

(Stoll & Fink, 1996). 

 

Επιπλέον η αποτελεσματικότητα απορρέει από την αντιπαράθεση των στόχων 

με τα αποτελέσματα που επιδιώκονται όσον αφορά στην αξιοποίηση των πόρων που 

διατίθενται (Πασιαρδής, 2004). Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα από ένα σχολείο δεν 

προσδιορίζονται με απλό τρόπο λόγω του ότι εμπλέκονται άνθρωποι με διαφορετικές 

δυνατότητες και επιδιώξεις (Παμουκτσόγλου, 2001). 

 

Επιπροσθέτως, ένα περιορισμός που συναντάται στην κοινωνικοποίηση είναι η 

στροφή της προσοχής στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Επιπλέον, τα κυριότερα 

στοιχεία της αποτελεσματικότητας είναι (Hoy & Miskel, 2005) η ποιότητά της 

διδασκαλίας, η συνεκτικότητα και ο αριθμός των παιδιών.  

 

Ακόμη, μέσω της αποτελεσματικότητας δίνεται η ευκαιρία για την ανάλυση της 

ποιότητας της διδασκαλίας αλλά και τη δυνατότητα των διδακτικών εφαρμογών 

(Creemers & Kyriakides, 2006). 

 

 

Αξίζει ακόμη να παρατεθεί ότι ο ηγετικός ρόλος είναι απαραίτητο να παρέχει 

κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό, να έχει δυνατότητες διαχείρισης των μελών της 

ομάδας, να διαμορφώνει το ιδανικό εργασιακό κλίμα (Ιορδανίδης, 2005). 
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Ο χαρακτηρισμός αποτελεσματικό και μη αποτελεσματικό καθορίζεται από 

πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες που καθορίζουν το πλαίσιο της σχολικής 

λειτουργίας (Ainscow, 2000).  

 

Οι μεταβλητές σχετίζονται με την εμπειρία που έχουν η σχολική ηγεσία και οι 

εκπαιδευτικοί και αφορούν τη φάση που αναπτύσσεται η σχολική φοίτηση αλλά και η 

δομή της διοίκησης. Συνεπώς, είναι πιθανό οι συγκεκριμένες μεταβλητές να 

ασκήσουν επίδραση με διαφορετικό τρόπο ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

του σχολείου (Heck, 2000). 

 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το σχολείο εξέφραζε την κυριότερη κουλτούρα και 

ο στόχος του ήταν να καταπολεμηθούν οι κοινωνικές πιέσεις. Παλιότερα στόχος του 

σχολείου ήταν η εξυπηρέτηση των αναγκών του έθνους (Fischer, 2003). Στις μέρες 

μας το σχολείο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ατομικών γνώσεων σε συνθήκες 

(Τσουκαλάς, 2010) βάσει της δημογραφικής και κοινωνικής αβεβαιότητας. 

 

Ακόμη, η δημιουργία ενός πολυσύνθετου πλαισίου υπάγεται σε πολιτικές 

αντιθέσεις, θρησκευτικές αντιλήψεις και ιδεολογίες (Bollen, 1996).  Επίσης, έχει 

παρουσιαστεί πρόσφατα ότι οι προσωπικοί στόχοι οι οποίοι βρίσκονται σε συνάρτηση 

με της προκλήσεις της μάθησης καλλιεργούνται σε περισσότερο ανεξάρτητες 

κοινωνίες. Αντίθετα, οι στόχοι που βρίσκονται σε συνάρτηση με την αναγνώριση και 

την επιτυχία ενδυναμώνονται σε κοινωνίες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες 

(Dekker & Fischer, 2008). 

 

 Ο ρόλος του σχολείου είναι να καταπολεμήσει τη φτώχεια η οποία προκαλείται 

όταν τα άτομα είναι φτωχά και δεν έχουν ευκαιρίες διαφυγής από τη συγκεκριμένη 

κατάσταση (MacBeath & Mortimore, 2001: 5). Ως εκ τούτου, σε κάθε προσπάθεια 

που έχει ως στόχο τη βελτίωση και την αξιολόγηση των σχολείων είναι απαραίτητο 

να συνυπολογίζονται οι διαφορές που υπάρχουν στις κοινότητες (Heck, 2000). 

 

Επιπλέον, η σχολική ηγεσία η οποία θα προβεί στις κατάλληλες αλλαγές όσον 

αφορά στον ακαδημαϊκό προσανατολισμό, είναι σημαντικό να έχει δυνατότητες 

διαχείρισης και οργάνωσης με ευελιξία. Ακόμη, για να προκύψουν θετικά 
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αποτελέσματα σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία, οι γονείς είναι σημαντικό να 

προβούν (Mortimore & Sammons, 1987): 

 

 στη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους σχετικά με την πρόοδο των παιδιών, 

 στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, 

 στην παρακολούθηση της δουλειάς τους για τις εργασίες που δίνονται για το 

σπίτι, 

 την παροχή ερεθισμάτων με στόχο τη στροφή του ενδιαφέροντος των παιδιών 

στα βιβλία. 

 

Επίσης, έχουν αναφερθεί εκπαιδευτικά μέτρα που είναι εφικτό να συμβάλουν στη 

βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών που προέρχονται από μειονεκτούσες 

οικογένειες. Πιο συγκεκριμένα, στα συγκεκριμένα μέτρα ανήκει η ενθάρρυνση των 

παιδιών στο προσχολικό στάδιο και  

η προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών που στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο 

των παιδιών. Ακόμη, το σχολείο είναι απαραίτητο να μην αντιμετωπίσει τα παιδιά 

σαν άτομα που ενδέχεται να αποτύχουν στη σχολική ζωή τους (Slavin, 1998: 8). 

Ακόμη, υπάρχουν στρατηγικές που εστιάζουν στη μάθηση, την παροχή μαθησιακών 

ερεθισμάτων, στη διδασκαλία, τις υψηλές επιδιώξεις σε μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς, την αποτελεσματική και καθοδηγητική ηγεσία. 

 

Επιπλέον, οι πιο μικροί ηλικιακά μαθητές δέχονται πιο άμεσα την επιρροή του 

σχολείου και τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συνάρτηση με τη μαθησιακή 

διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η μαθησιακή διαδικασία είναι περισσότερο 

μαθητοκεντρική, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανταπόκριση στην ηλικία των παιδιών 

(Virgilio, et al, 1991). Ακόμη, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των γονιών των παιδιών 

στα ζητήματα του σχολείου, διότι στα πρώτα σχολικά χρόνια το παιδί δέχεται εξίσου 

την επιρροή του σχολικού και οικογενειακού τους περίγυρου (Epstein, 1995). 

 

Όσον αφορά στα αποτελεσματικά σχολεία, έχει υποστηριχθεί ότι οι περισσότερες 

μελέτες εστιάζουν αποκλειστικά στην ικανότητα των παιδιών σχετικά με τις 

ακαδημαϊκές ικανότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, δε δίνεται έμφαση (Cuban, 1983, 
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p.p. 695) στις νοητικές δραστηριότητες, την κριτική ικανότητα, την αισθητική 

καλλιέργεια και την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης.   

 

Επίσης, υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με την πολυπλοκότητα των μεθόδων 

ανάλυσης που διατίθενται. Η συγκεκριμένη πολυπλοκότητα δεν αναλογεί με την 

ποιότητα των δεδομένων (Scheerens et. al., 2001). 

 
 

4.2 Η σημασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
 
 

Το εκπαιδευτικό έργο είναι αποτέλεσμα του συντονισμού διάφορων 

παραγόντων που εναρμονίζονται για τη θεσμική πραγμάτωση της εκπαιδευτικής 

πράξης. Το εκπαιδευτικό έργο αναφέρεται σε εκείνους τους παράγοντες που αφορούν 

το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, στη σχολική μονάδα 

αλλά και στο έργο του εκπαιδευτικού το οποίο έχει να κάνει με όλες τις παραμέτρους 

της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, των αναλυτικών προγραμμάτων, τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές (Παπακωνσταντίνου, 1993).  

 

Η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την αλλαγή του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  Επιπλέον, η  ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γίνεται μέσα από την 

ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων, πεποιθήσεων, την αυτογνωσία και την 

προσαρμογή στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Επίσης, η βασική 

εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

στοχεύει στην αναβάθμιση και την αναγνώριση της επαγγελματικής του ταυτότητας 

(Φωτοπούλου & Υφαντή, 2014:2, Σοφού & Διερωνίτου, 2015:2).   

 

Ο πυρήνας της λειτουργίας στο «σχολείο» είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι 

εκπαιδεύουν ανθρώπους. Καθώς οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται καλύτερα στη 

δουλειά τους, τόσο καλύτεροι και ικανοί γίνονται στο να ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες και τις απαιτήσεις μιας κοινωνικής θέσης και του ρόλου που αντιστοιχεί 

σ’ αυτή. Η εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη να αλλάξει την συμπεριφορά στον 

εργασιακό χώρο. Παράλληλα με τους εργαζόμενους, επωφελούνται κατά συνέπεια η 

διοίκηση, οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα (Cannon and Gustafson, 2012). 
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Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να 

βελτιώσει την λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά του 

(Mullins, 1995).  

 

Η ανάπτυξη είναι όρος που συνδέεται με την έννοια της εκπαίδευσης και 

αναφέρεται κυρίως στη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης μεσαίων και ανώτερων 

βαθμίδων προσωπικού με μορφωτικό υπόβαθρο (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 

2002). 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αξιολογείται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας 

ανάμεσα στους συντελεστές του συστήματος του σχολείου και είναι αυτό που δρα 

άμεσα στην εκπαίδευση και την αγωγή του μαθητή.  Η αποτελεσματικότητα του 

έργου του κάθε εκπαιδευτικού εξαρτάται από την προσωπικότητα του αλλά και από 

την μόρφωση που διαθέτει.  Επιπλέον οι εμπειρίες του εκπαιδευτικού που αποκτά 

καθημερινά από τον χώρο αυτό αποτελούν μαζί με τα παραπάνω εφόδια και εργαλεία 

τα οποία τον βοηθούν στο έργο που καλείται να επιτελέσει (Φώκιαλη, Τριάρχη- 

Hermann & Καϊλα, 2003: 73). 

 

 Μέχρι αυτού του σημείου έγινε αναφορά στα κίνητρα και τους παράγοντες 

που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία του εκπαιδευτικού να επιτύχει τους 

στόχους του.  Παρόλα αυτά υπάρχουν τρείς βασικοί λόγοι που μπορούν να 

οδηγήσουν έναν εκπαιδευτικό στην αποτυχία, όπως είναι  :  

α) η αδράνεια, η οποία  υποδηλώνει την ύπαρξη εκπαιδευτικών που δυσκολεύονται 

να τροποποιήσουν τις στρατηγικές τους γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να 

προσαρμόζονται στις αλλαγές που συντελούνται στο περιβάλλον τους,  

β) οι προγενέστερες στρατηγικές δεσμεύσεις, οι οποίες περιορίζουν την ικανότητα 

προσαρμογής στο κλίμα της εποχής δημιουργώντας  ανταγωνιστικό μειονέκτημα και  

γ) το παράδοξο του Ικάρου, δηλαδή η αυταπάτη ότι η αρχική επιτυχία θα συνεχίσει 

με τον ίδιο ρυθμό.  Μεταφορικά στον εκπαιδευτικό τομέα το μεγάλο αβαντάζ που 

πιθανόν διαθέτει ένας εκπαιδευτικός όπως πχ είναι η εμπειρία, μπορεί να οδηγήσει 

τους εκπαιδευτικούς να πιστέψουν ότι η αρχική τους επιτυχία θα συνεχίσει με τον 

ίδιο ρυθμό (Ανδριώτης, 2004:142-143) .   
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Περαιτέρω σημαντικές αλλαγές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον 

προσδιορισμό της ποιότητας της αγωγής είναι η οικογένεια, η δομική αλλαγή στην 

οικονομία και στη διοίκηση, το διευρυμένο χάσμα στην φτώχεια και στον πλούτο, η 

πολιτισμική ποικιλία, η γεωγραφική κινητικότητα, η νομική θεσμοθέτηση της σχέσης 

γονέων – παιδιού, τα μέσα ως ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της παιδικής ηλικίας 

και το εθνικό πλαίσιο αναφοράς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Φώκιαλη, 

Τριάρχη- Hermann & Καϊλα, 2003: 333-335). 

 

4.2.1 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
 
 

Η αξιολόγηση έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα με στόχο την βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου, και με αυτόν τον τρόπου αποτιμάται η ποιότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι όμως μόνο με τον βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων 

στόχων.  Μπορεί να συνδεθεί  άμεσα με τη διδασκαλία ως πράξη αλλά και ως 

συνειδητή δράση, αφού την επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται με μια σχέση αμφίδρομη 

και ανατροφοδοτική (Παπακωνσταντίνου, 1993).   

 

 Σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, η ποιοτική 

αναβάθμιση, η ανατροφοδότηση με όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας καθώς και η αναβάθμιση της σχέσης με τους αξιολογούμενους.  Η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας στηρίζεται στην αξιολόγηση γιατί συνδέεται με τον 

αναστοχασμό του εκπαιδευτικού  αλλά και την αυτονομία του μαθητή αφού του 

μαθαίνει να εργάζεται ανεξάρτητα και να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα που τον 

ενδιαφέρουν  (Δημητριάδου, 2016).  

 

Πολλές φορές η έλλειψη πληροφόρησης δημιουργεί στερεότυπα.  Γι’ αυτό το 

λόγο πριν αρχίσει η δραστηριότητα, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να βρει το χρόνο να 

ανακαλύψει τι γνωρίζουν ή τι πιστεύει ο ίδιος ότι γνωρίζουν οι μαθητές για το θέμα 

που εξετάζεται στην δραστηριότητα.  Συγκεντρώνει ιδέες, φράσεις, προτάσεις και 

συναισθήματα με όλη την τάξη και καταγράφει όλα όσα συνεισφέρουν οι μαθητές.  

Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό ασκήσεων 

ή δραστηριοτήτων που στηρίζονται στις εσφαλμένες αντιλήψεις ή στην άγνοια των 

μαθητών.  Μπορεί επίσης η προκαταρτική αυτή εκτίμηση να χρησιμεύσει για τον 



44 
 

έλεγχο του τι θα έχουν μάθει με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας (Τiedt & 

Tietd, 2006:350-351). 

 

Συγχρόνως ο/η εκπαιδευτικός παρατηρεί συμπεριφορές, καταγράφει ή ηχογραφεί 

απόψεις οι οποίες προέρχονται από νέες ιδέες των παιδιών που μπορεί να έρχονται σε 

αντίθεση με παλιότερες που είχαν. Διερευνά τις αλλαγές των συναισθημάτων και 

χρησιμοποιεί την μέθοδο της συνέντευξης με την υποβολή διάφορων σχετικών με το 

θέμα ερωτήσεων για να καταλήξει σε συμπεράσματα.  

 

 

Σύμφωνα με τους Reis et al, (2011) αποτελέσματα έρευνας έδειξαν ότι η 

χρήση της διαφοροποιημένης μάθησης και των διαφόρων μεθόδων εμπλουτισμού της 

διδασκαλίας, όπως είναι του υψηλού ενδιαφέροντος από αυτοεπιλεγμένα βιβλία που 

είναι πάνω από τα σημερινά επίπεδα ανάγνωσης και κατανόησης, οδήγησαν σε 

υψηλότερη ευχέρεια ανάγνωσης και κατανόησης από μερικούς μαθητές.  Οι 

εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να αντικαταστήσουν ολόκληρη την κλασική διδασκαλία με 

διαφοροποιημένη διδασκαλία χωρίς να υποστούν κάποια μείωση στην βαθμολογία οι 

μαθητές.   

 

 Σε αυτά προστίθενται εντατικές παρατηρήσεις από τον εκπαιδευτικό που 

διαπιστώνει το είδος και τον τρόπο συνεργασίας ενός μαθητή με άλλους, καθώς 

επίσης και τη μέθοδο με την οποία αντιμετωπίζει προβλήματα, την επιμονή του και 

τα κίνητρα του.  Οι αυτοπαρατηρήσεις και οι ετεροπαρατηρήσεις αποτελούν τη βάση 

για συζητήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (Hopf, 1982:99-100). 

 

Ως τελικό κριτήριο αξιολόγησης προβάλλεται η αποτελεσματικότητα κάθε 

είδους λόγου σχετικά με το σκοπό τον οποίο επιδιώκει ο μαθητής. Η αποδεκτικότητα 

του μαθητή αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης, όπως η καταλληλότητα 

του περιεχομένου, της διατύπωσης, του λεξιλογίου και του ύφους, η ορθότητα της 

σύνταξης και της μορφολογίας. 

 

Η βιωματική διδασκαλία συντελείται μέσα από την ενεργητική διαδικασία της 

αντίληψης και της συνεργασίας και αυτό που καλείται να μάθει ο μαθητής έχει νόημα 

για τον ίδιο (Δημητριάδου, 2016: 233-234). 
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Την ισοτιμία των πολιτισμών και την παροχή ίσων ευκαιριών στηρίζει σε 

αξιώματα η διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή και γι’ αυτό απευθύνεται σε όλα 

τα μέλη της πολιτισμικής κοινωνίας.  Βασικές αρχές της είναι η εκπαίδευση για 

ενσυναίσθηση, αλληλεγύη (δημιουργία συλλογικής συνείδησης), εκπαίδευση ενάντια 

στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης και διαπολιτισμικό σεβασμό (αποδοχή του άλλου)  

(Δημητριάδου, Ταμτελέν & Τσάκου, 2010: 2) 

 

 Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το κλειδί για την επιτυχημένη υλοποίηση 

οποιασδήποτε καινοτομίας ή αλλαγής στο εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα όταν η 

αλλαγή αυτή έχει να κάνει με τη διδασκαλία.    

 

 Ο εκπαιδευτικός που θα εισάγει για πρώτη φορά τη διαφοροποίηση στην τάξη 

του θα πρέπει να το κάνει με αργά και σταθερά βήματα όπως ενός μικρού παιδιού 

ώστε η διαφοροποίηση να είναι μια πρακτική συστηματική χωρίς αυτοσχεδιασμούς 

της στιγμής, χωρίς μελέτη και προγραμματισμό (Wehrmann, 2000).  Επίσης, θα 

πρέπει να επικοινωνούν  με άλλους εκπαιδευτικούς και να ανταλλάσσουν απόψεις 

μέσω δικτύων και συζητήσεων ώστε να ανταποκριθούν και να υλοποιήσουν μία νέα 

εκπαιδευτική πρόταση όπως είναι η διαφοροποίηση η οποία απαιτεί αλλαγές στον 

τυπικό και παγιωμένο τρόπο διδασκαλίας (Lingo, Barton-Arwood & Jolivette, 2011, 

Leader et al, 1994).  

 

 

4.2.2 Αρχές διευκόλυνσης της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
 

Ο όρος «αρχές» αναφέρεται σε κανόνες καλής πρακτικής, και σχετίζεται με 

όψεις παράγοντες καθώς, επίσης,  και συντελεστές της εκπαιδευτικής προσπάθειας.  

Οι αρχές μπορεί να αναφέρονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη συμπεριφορά 

του εκπαιδευτικού, στα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά που θα χρησιμοποιήσει καθώς, 

επίσης και στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών που θα ακολουθήσει.   

 

 Τέτοιες αρχές είναι η αρχή της συμμετοχής, της εποπτείας, της 

βιωματικότητας, της εγγύτητας με τη ζωή, του ελέγχου για την επίτευξη των στόχων, 
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της αξιοποίησης των εμπειριών, της χρήσης της γνώσης, της άσκησης και γενικά της 

αξιοποίησης των εμπειριών του μανθάνοντος, της αποσαφήνισης των σκοπών και 

στόχων μάθησης και διδασκαλίας, της αξιοποίησης των προσωπικών στόχων, της 

εξέτασης των αναγκών του μανθάνοντος, της επιλογής των αντικειμένων μάθησης για 

κάθε άτομο χωριστά, της συνεχούς αξιολόγησης και ανατροφοδότησης κ.α. 

(Δημητρόπουλος & Καλούρη – Αντωνοπούλου, 2003:281-282) 

 

 Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προκύπτει από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης, της παιδαγωγικής τους κατάρτισης, της αποτελεσματικής και έγκαιρης 

επιμόρφωσης, της προσωπικής τους ανάπτυξης, τα όρια της αυθεντίας στα οποία 

πρέπει να κινείται, στην επικοινωνία με τους γονείς και, τέλος, η προσαρμογή τους 

στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα  (Δημητρόπουλος & Καλούρη – Αντωνοπούλου, 

2003:371-377). 

 

Διάγραμμα 1 : Σκοπός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών  
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 Κοινό τόπο σε διακηρύξεις οργάνων και φορέων, σε εθνικό και διακρατικό 

επίπεδο, αποτελεί η αρχή ότι η εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό που υπηρετεί το 

κοινό καλό για μια δημοκρατική κοινωνία εις όφελος όλων.  Επιπλέον προβάλλεται η 

κατευθυντήρια αρχή της διαμόρφωσης πολιτών με πολιτισμική ενσυναίσθηση  και 

κριτική ματιά καθώς, επίσης, τονίζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείριση της 

κοινωνικής και πολιτισμικής ετερότητας καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής (Παπαναούμ, 2018:2).   

 

 

4.3  Βελτίωση σχολείου και η θετική εμπλοκή των γονιών 
 

Εδώ και σαράντα χρόνια ταυτόχρονα με τις μελέτες που αφορούν την 

αποτελεσματικότητα των σχολείων, έχει γίνει λόγος για τη βελτίωση των 

αποτελεσματικών σχολείων (Edmonds, 1979).  Η βελτίωση των σχολείων σχετίζεται 

με την αλλαγή και ακόμη και τα σχολεία που διαφαίνεται να έχουν υψηλές επιδόσεις 

αποτελεσματικότητας έχουν παράλληλα και προοπτικές βελτίωσης (Cuban, 1983). 

 

Επιπλέον, μερικά από τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στο να βελτιωθεί 

το σχολείο είναι η αποτελεσματική συνεργασία και το αίσθημα της αντιμετώπισης 

των κοινών στόχων, ο προσεκτικός σχεδιασμός της βελτίωσης του σχολείου και ο 

εντοπισμός των αναγκών που σχετίζονται με την επαγγελματική καλλιέργεια, τις 

κοινωνικές και ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού.  

 

Έτσι, στην περίπτωση που σχεδιαστεί ορθά η διαδικασία της εκπαιδευτικής 

αλλαγής, ακολουθούν τρία στάδια που αλληλοσυνδέονται. Είναι τα στάδια της 

εισαγωγής, της εφαρμογής και της καθιέρωσης της αλλαγής (Miles, 1983). 

 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι στις πετυχημένες μαθησιακές διαδικασίες που 

σχετίζονται με προγράμματα που αφορούν τη βελτίωση του σχολείου είναι η 

επαγγελματική καλλιέργεια των παιδαγωγών, ο συντονισμός των ενεργειών και ο 

αναστοχασμός, η συμβολή των παιδιών (Hopkins, Harris & Jackson, 1997). Ακόμη,  

η επαγγελματική καλλιέργεια των παιδαγωγών είναι το κυριότερο σημείο που επέχει 
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σημαντική θέση, καθώς βελτιώνονται τα σχολεία και τροποποιούνται τα νεότερα 

προγράμματα (Bollen, 1996). 

 

Ωστόσο, για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων είναι απαραίτητη η μελέτη 

των στοιχείων που σχετίζονται (Hopkins, 1995) με τα ιστορικά και γεωγραφικά  

στοιχεία της περιοχής, τις επιδράσεις της κοινότητας, την οικονομική και κοινωνική 

θέση των οικογενειών, τον ρόλο του διευθυντή, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τις 

δυνατότητες συνεργασίας. 

 

Στις μέρες μας, ένα πετυχημένο σχολείο (Adams, Forsyth & Mitchell, 2009) 

καταλαβαίνει τις δυνατότητες του κοινωνικού κεφαλαίου, ενδυναμώνει τη 

συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση και διαμορφώνει σχέσεις εμπιστοσύνης. 

 

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι βραχυπρόθεσμα, καθώς 

οι γονείς εμπλέκονται συχνά με διάφορους τρόπους και έτσι εξασφαλίζεται η σχολική 

επιτυχία των μαθητών. Ακόμη, η σημασία που έχει η συνεργασία της οικογένειας και 

του σχολείου διαφαίνεται στα δύσκολα οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια τα οποία 

πολλές φορές επενεργούν ανασταλτικά στη δράση των γονιών (Patrikakou, 2008).  

 

Συνεπώς, η σχολική μονάδα είναι απαραίτητο να καλλιεργήσει ένα 

περιβάλλον που θα αναπτύσσεται εμπιστοσύνη με τους γονείς των παιδιών και θα 

διαμορφώνονται οι ιδανικές σχέσεις επικοινωνίας. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 

πειστούν γονείς σχετικά με τη θετική επιρροή που ενδέχεται να ασκήσουν στα παιδιά 

τους όσον αφορά στη μάθηση και την κοινωνική καλλιέργεια του παιδιού (Epstein, 

1995). 

 

Παρόλα αυτά, η διασύνδεση των γονιών με τη σχολική μονάδα δεν εξαλείφει 

τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τη μη υψηλή σχολική 

αποτελεσματικότητα (Thurston, 2005). Η γονεϊκή εμπλοκή θεωρείται αρκετά γενική 

(Γεωργίου, 2009), καθώς συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες ρουτίνες και 

καθορισμένη γονεϊκή παρέμβαση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έννοια είναι εφικτό να 

συμπεριλάβει και δραστηριότητες όπως είναι η ανάληψη ευθυνών (Patrikakou, 2008). 
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Πιο συγκεκριμένα, διακρίνονται οι μορφές της γονεϊκής συμμετοχής που 

ασκούν επιρροή στη μελλοντική ζωή του παιδιού. Οι μορφές αυτές είναι η αμοιβαία 

επικοινωνία της οικογένειας και του σχολείου, η συμμετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων, η διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας με την κοινότητα. Ακόμη, είναι 

απαραίτητο να παρέχεται εθελοντική δράση στο έργο του σχολείου αλλά και 

υποστήριξη της μάθησης στον χώρο του σπιτιού (Epstein, 1995). 

 

Επίσης, η διαδικασία που εμπλέκονται οι γονείς στη μαθησιακή πορεία των 

παιδιών τους παρουσιάζεται ως μια σταδιακή εξέλιξη που αφορά την επιλογή 

τεχνικών δράσης οι οποίες συνδέονται με τις σχολικές προσδοκίες και τον τελικό 

στόχο. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς των παιδιών επιθυμούν να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες της εκπαίδευσης του σχολείου των παιδιών τους που αφορούν τη μάθηση 

τω παιδιών τους, καθώς υποστηρίζουν το παιδί (Grolnick, Benjet, Kurowski & 

Apostoleris, 1997). 

 

Αξίζει ακόμη να παρατεθεί ότι το σχολείο ως μαθησιακή κοινότητα διαμορφώνει 

συνεργασίες με όλα τα άτομα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ηγεσία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι διευθυντές των σχολείων είναι σημαντικό να προβούν στην 

οργάνωση της επικοινωνίας της οικογένειας των παιδιών και της σχολικής μονάδας 

υπερβαίνοντας τα εμπόδια που αφορούν (Davis-Kean & Eccles, 2005) την έλλειψη 

ενδιαφέροντος, χρόνου και δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

 

Συνεπώς, οι πιο αποτελεσματικοί διευθυντές καταλαβαίνουν ότι η συμβολή της 

οικογένειας του παιδιού, της σχολικής μονάδας και της κοινότητας επιδρούν θετικά 

στην επιτυχία των μαθητών. Έτσι, ενεργοποιούνται μέσω της δημιουργίας ευκαιριών 

συμμετοχής και κατ’ επέκταση ενδυναμώνουν τον διάλογο. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

προωθείται η επικοινωνία και η εμπιστοσύνη μεταξύ του σχολείου και των γονιών 

των παιδιών (Harris, 2002). 

 

Οι παιδαγωγοί πιστεύουν ότι ευθύνονται για τη γνωστική καλλιέργεια των 

μαθητών και οι γονείς για τη συναισθηματική και σωματική καλλιέργεια των παιδιών 

τους.  Συνεπώς, οι γονείς επιθυμούν να ενημερώνονται σχετικά με τους στόχους που 

τίθενται στη σχολική τάξη και με τις εργασίες που δίνονται για το σπίτι ώστε να 
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παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια, παρά του ότι δυσανασχετούν για τον φόρτο των 

εργασιών για το σπίτι (Γεωργίου, 2009). 

 

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας παρατηρείται 

ότι ακόμη επικρατεί δυσπιστία (Γεωργίου, 2009). Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την επικοινωνία και 

επιθυμούν να αναπτύξουν πιο στενές σχέσεις με τους γονείς των παιδιών, 

επιδιώκοντας να επιμορφωθούν περισσότερο σε ζητήματα συνεργασίας με την 

οικογένεια (Μπρούζος, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

ΜΕΔΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Εισαγωγή  

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι προσδοκίες και  ο βαθμός ικανοποίησης 

των γονέων από το σχολείο.  Ταυτόχρονα με τα ζητήματα επιλογής του θεωρητικού 

πλαισίου και της διατύπωσης των ερευνητικών ερωτημάτων τίθεται και το ζήτημα της 

επιλογής της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου για την προσέγγιση του εκάστοτε 

κοινωνικού φαινομένου.  Σε αυτό το πλαίσιο επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις και τις παραδοχές της έρευνας.  Ο λόγος 

που η ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα διαφορετικών μεθόδων είναι 

η πολυπλοκότητα της κοινωνικής πραγματικότητας καθώς και το είδος των 

ερωτήσεων.  

Το πρώτο βήμα στην ερευνητική διαδικασία είναι ο καθορισμός του αντιληπτικού 

περιγράμματος του ερευνητή.  (Μαντζούκας, 2003).  Στην ποιοτική έρευνα, το 

αντιληπτικό περίγραμμα καθορίζει ότι στόχος της έρευνας είναι η σε βάθος 

κατανόηση, εξερεύνηση ή ερμηνεία των προσωπικών αντιλήψεων, πεποιθήσεων και 

εμπειριών των συμμετεχόντων (Μαντζούκας, 2007). 

 

Γι’  αυτό το λόγο δόθηκε η ευκαιρία στους γονείς να εκφράσουν τη γνώμη τους 

γύρω από θέματα καθημερινότητας στο σχολείο αλλά και στο σπίτι που έχουν να 

κάνουν με την ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού.   

 

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 1 παρουσιάζεται μία συνοπτική περιγραφή των 

διαφόρων σταδίων της ανάλυσης δεδομένων για την ποιοτική έρευνα που 

ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία. 

 

 

 

 



52 
 

Σχεδιάγραμμα 1. Συνοπτική περιγραφή των διαφόρων σταδίων της ανάλυσης 
δεδομένων για την ποιοτική έρευνα. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Ποιοτική έρευνα 

Ταυτόχρονα με τα ζητήματα επιλογής του θεωρητικού πλαισίου και της 

διατύπωσης των ερευνητικών ερωτημάτων τίθεται και το ζήτημα της επιλογής της 

κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου για την προσέγγιση του εκάστοτε κοινωνικού 

φαινομένου.  Σε αυτό το πλαίσιο επιλέχτηκε η ποιοτική έρευνα προκειμένου να 

εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις και τις παραδοχές της έρευνας.  Ο λόγος που η ποιοτική 

έρευνα χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα διαφορετικών μεθόδων είναι η 

πολυπλοκότητα της κοινωνικής πραγματικότητας καθώς και το είδος των ερωτήσεων 

που γίνονται κάθε φορά (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 47).  

 

Σύμφωνα με το Freebody (2003) η ποιοτική έρευνα παρουσιάστηκε ως ένας τύπος 

έρευνας που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1) Παρέχει μια ολιστική θεώρηση της πραγματικότητας.  

2) Εκδηλώνει μεγάλη ευαισθησία για την επίδραση του ερευνητή στον 

χαρακτήρα της έρευνας.   

3) Εκδηλώνει την προτίμηση της στις «φυσικές πηγές» συλλογής ερευνητικών 

δεδομένων. 

4) Εκδηλώνει ενδιαφέρον για την οπτική των υποκειμένων, την εσωτερική ζωή 

τους και όχι μόνο τις εξωτερικές εκδηλώσεις τους. 

Ανεπεξέργαστο κείμενο της συνέντευξης  
↓ 

Κωδικοποίηση του κειμένου 
↓ 

Αντιπαραβολή και σύγκριση των κωδικών 
για εντοπισμό διαφορών και ομοιοτήτων 

↓ 
Συμπύκνωση όμοιων κωδικών σε θεματικές ενότητες 

↓ 
Οι θεματικές ενότητες αποτελούν την τελική ερμηνεία 

του φαινομένου 
↓ 

Σύνδεση των θεματικών ενοτήτων με την ευρύτερη βιβλιογραφία 
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5) Έχει ανθρωπιστικό προσανατολισμό. 

 

  Η έρευνα φέρνει τον ερευνητή σε σχέση αλληλεπίδρασης με τον ερωτώμενο – 

αφηγητή της προσωπικής του ιστορίας.  Ο αφηγητής της ιστορίας είναι κάποιος που 

είναι έτοιμος να εκθέσει τον εαυτό του και να δώσει λογαριασμό για τη ζωή του.  Το 

ερωτώμενο πρόσωπο έχει αίτημα να μάθει ποιες είναι οι προσδοκίες του ερευνητή 

όπως και το αντίστροφο.  Και τα δύο μέρη θα πρέπει να σεβαστούν ο ένας τον άλλον 

και να αποδεχτούν  την σχέση τους ως σχέση «εργασίας» που έχει ως αποκλειστικό 

στόχο τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας.  Ο ερευνητής εξηγεί το σχέδιο της 

έρευνας καθιστώντας σαφές ότι με τη μαρτυρία του αφηγητή δημιουργούνται 

ποιοτικά δεδομένα και με την ερμηνεία τους επιδιώκεται να αναπτυχθεί ένα 

θεωρητικό στοιχείο που αποτελεί και το τελικό ενδιαφέρον της έρευνας (Πούρκος & 

Δαφέρμος, 2010, σελ. 542-543).    

 

  Οι άνθρωποι επίσης μιλούν και με τις «σιωπές».  Η απουσία λόγων 

σημαίνει πάντα κάτι και κάτι υπονοεί.  Πράγματα ανείπωτα έχουν μέγιστη σημασία 

και καθορίζουν τη ζωή σηματοδοτώντας τις δράσεις μας.  Ο ερευνητής προσπαθεί να 

συλλάβει, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον μη εκφερόμενο λόγο των 

υποκειμένων της έρευνας του.   

 

 Η καταγραφή των γεγονότων γίνεται αφού ζητήσει ο ερευνητής την άδεια 

από τον συνομιλητή του για τη χρήση μαγνητοφώνου το οποίο προκαλεί διάφορα 

συναισθήματα (Λυδάκη, 2001 σελ. 209).   

 

5.3  Η συνέντευξη 
 

Η συνέντευξη χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα γιατί μας επιτρέπει να 

έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τις οπτικές των συμμετεχόντων καθώς επίσης 

να διερευνήσουμε σε βάθος το θέμα της παρούσας εργασίας (Αυγητίδου κ.α., 2016, 

σελ. 174). 

 

Η ερευνητική συνέντευξη είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που µας επιτρέπει να 

βλέπουμε τα γεγονότα μέσα από τα µάτια των συνεντευξιαζόμενων. Χρησιμοποιείται 
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σαν όργανο συλλογής πρωτογενών  δεδομένων ποιοτικής φύσης. Κατά τη διάρκειά 

της υποβάλλονται και απαντώνται προφορικά προεπιλεγµένα ερωτήματα, τα οποία 

και καταγράφονται από τον συνεντευκτή. Έχει το πλεονέκτημα της αµεσότητας και, 

όπως έχει λεχθεί, κατά τη συνέντευξη ο ερευνητής προτρέπει τους 

συνεντευξιαζόμενους να αναλάβουν ρόλο καθοδηγητή και «δασκάλου» εξηγώντας 

από τη δική τους σκοπιά ό,τι θεωρούν ουσιώδες (Gliga & Popa, 2010).   

 

Ο ερευνητής προσφέρεται «να ακούσει» και ο αφηγητής προσφέρεται να μιλήσει 

«για τη ζωή του» σε μια σειρά συνεντεύξεων.  Ο ερευνητής όμως χρειάζεται να 

διαθέτει ιδιότητες και τεχνικές συνέντευξης που θα εξασφαλίσουν την εγκυρότητα 

της έρευνάς του.  Κάποιες από αυτές  είναι το να είναι καλός ακροατής, να 

δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, να αποδέχεται τον αφηγητή ως ισότιμο 

συνομιλητή και να μην αξιολογεί ή παρατηρεί δηλαδή διαφωνεί ή συμφωνεί με  αυτά 

που εκφράζει ο αφηγητής.  Επιπλέον θα πρέπει να «αντανακλά» τα λόγια του 

ερωτώμενου δηλαδή να επαναλαμβάνει λόγια του που θεωρεί σημαντικά καθώς 

επίσης να μην χειραγωγεί τον αφηγητή. 

 

Πέραν των γνωστών πλεονεκτημάτων, εντούτοις, η ερευνητική συνέντευξη έχει 

και κάποια µμειονεκτήματα. Οι άνθρωποι αφηγούνται συχνά την ιστορία της ζωής 

τους στους άλλους και αρχίζουν να ξετυλίγουν βιώματα περασμένων χρόνων χωρίς 

χρονολογική σειρά αλλά με βάση τη σημαντικότητα που έχουν για τους ίδιους.  Στο 

ισχυρό στοιχείο της άµεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

µη αντικειμενικότητας λόγω των ψυχοδυναμικών παραγόντων που αναπτύσσονται 

μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου (Λυδάκη, 2001 σελ. 209). Σε καθαρά 

πρακτικό επίπεδο χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην ορθή καταγραφή των 

απαντήσεων. Τέλος, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να µη ζητούνται 

‘’ευαίσθητα’’ προσωπικά δεδομένα.   

 

Η περιγραφή των γεγονότων αυτών μπορεί να μην είναι πάντοτε αντικειμενική 

αλλά αποτελούν την δική τους αλήθεια αφού ερμηνεύει τη δική τους ιστορία.  

 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ο ερευνητής διασφαλίζει την αξιοπιστία και 

εγκυρότητα της έρευνας του όταν τηρεί τις προϋποθέσεις και τους όρους της 

μεθόδου.  Δηλαδή θα πρέπει να εξετάζει θέματα τα οποία αναδύονται από τη 
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συνέντευξη βάσει των εννοιολογικών κατηγοροποιήσεων της έρευνας, να 

απομονώνει προκαταλήψεις, να καταγράφει και να ερμηνεύει συμβολισμούς της 

λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας με τον ερωτώμενο αφηγητή, να επικεντρώνει 

την ερμηνεία του στον τρόπο που ο αφηγητής βλέπει τα πράγματα κ.α. (Πούρκος & 

Δαφέρμος, 2010, σελ. 544-547).    

 

Στην ημι-δομημένη συνέντευξη υπάρχει ένας σκελετός ερωτήσεων για να 

προσανατολίσει τη συζήτηση στο θέμα της έρευνας αλλά ο πληροφορητής αφήνεται 

να μιλήσει για θέματα κεντρικής σημασίας σε αυτόν και να συγκαθορίσει τη ροή της 

κουβέντας (Αυγητίδου, 2017). Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ακολουθήθηκαν  

πιστά οι οδηγίες για τη διεξαγωγή της συνέντευξης. 

 

Η ημιδομημένη συνέντευξη εις βάθος αποτελείται από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων, κατά κάποιον τρόπο, ερωτήσεων και χρησιμοποιείται συχνά από 

νέους ποιοτικούς μελετητές ώστε να έχουν έναν οδηγό για τα θέματα που θεωρούν 

ότι είναι σημαντικά να καλύψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης. Χρειάζεται να 

σημειωθεί εδώ ότι ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης παρουσιάζει ευελιξία: α) ως 

προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο, 

β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με συμμετέχοντες που κρίνονται 

κατάλληλοι, γ) ως προς τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις και δ) ως προς 

την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση (Φίλια & Πουρκός, 

2015, σελ. 96). 

 

Η ημι-δομημένη συνέντευξη είχε δύο βασικούς θεματικούς άξονες που επιδίωκαν 

να διερευνήσουν τα κριτήρια ικανοποίησης των γονέων από την εκπαιδευτική 

λειτουργία του σχολείου και το πώς νοηματοδοτούν οι γονείς τον δικό τους ρόλο 

στην υποστήριξη των παιδιών τους με στόχο την σχολική επιτυχία.  

 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα Ιούλιο του 2019.  Οι δώδεκα 

συνεντεύξεις έγιναν μετά από ραντεβού σε χώρο όπου θα αποφεύγονταν ενοχλήσεις.    

Παρόλα αυτά επειδή δεν μπορούν να αποκλειστούν όλοι οι παράγοντες ενόχλησης, 

όπως π.χ. το τηλέφωνο, πιθανή ύπαρξη παιδιών (π.χ. «μαμά, να σου πω κάτι;» ή 

άλλων ατόμων εντός χώρου, θόρυβος αυτοκινήτων (ανάκληση παραθύρου λόγω 
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ζέστης) κ.α.,  μετά η διαδικασία διεκπεραιώθηκε κανονικά και χωρίς παρεμβολές σε 

όλες τις περιπτώσεις.   

 

Επιλέχθηκε η διαπροσωπική συνέντευξη διότι, όπως ισχυρίζεται ο Malhotra 

(1996), οι συμμετέχοντες, όταν παίρνουν μέρος  σε ομαδική συνέντευξη, έχουν µια 

τάση να επηρεάζονται και να δίνουν απαντήσεις µε γνώμονα τη µη διατάραξη του 

οµαδικού και συναδελφικού πνεύματος (Babbie, 2011).  

 

Ο ερευνητής είχε στα χέρια του ένα πρωτόκολλο συνέντευξης µε ορισμένα 

κεντρικά - κομβικά ερωτήματα πάνω στα οποία ο συμμετέχων εξέθετε τις απόψεις 

του μέσα από ελεύθερη συζήτηση. Οι κομβικές  ερωτήσεις βασίστηκαν στη 

βιβλιογραφία.  

 

Οι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαφοροποιήθηκαν από την 

αρχική τους διατύπωση.  Η ερευνήτρια συζήτησε με τους συμμετέχοντες ώστε να 

τους εξηγήσει όλα όσα περιγράφονται στην διαδικασία πρόσβασης και κανονίστηκε 

ραντεβού για τη διεξαγωγή της συνέντευξης σε μια μέρα και ώρα που βόλευε τον 

πληροφορητή.  

 

Το πρωτόκολλο συνέντευξης ελέγχθηκε σε δύο δοκιμαστικές συνεντεύξεις  µε 

δύο γονείς, μία γυναίκα και έναν άντρα, ηλικίας 52 και 47 χρόνων αντίστοιχα. Η 

πρώτη συμμετέχουσα διετέλεσε για πολλά έτη γραμματέας του συλλόγου του 

σχολείου στο οποίο φοιτούσαν τα παιδιά της.  Ο δεύτερος συμμετέχων είναι 

απόφοιτος φιλολογικής σχολής, εκπαιδευτικός μεν αλλά διορισμένος μόνιμος 

δημόσιος διοικητικός υπάλληλος.      

 

Με αυτό τον τρόπο διαφυλάχτηκε η αντικειμενικότητα των στοιχείων που θα 

συλλέγονταν χρησιμοποιώντας το τελικό πρωτόκολλο συνέντευξης µε ερωτώµενους 

που για πρώτη φορά έρχονταν σε επαφή µε τις χρησιμοποιούμενες ερωτήσεις. Η 

δοκιµή του πρωτοκόλλου συνέντευξης βοήθησε πολύ διότι έγιναν αλλαγές για να 

απλοποιηθούν και να αποσαφηνιστούν οι ερωτήσεις. Οι συνεντευξιαζόμενοι 

προσήλθαν εθελοντικά και υπό την προϋπόθεση από πλευράς ερευνητή – 

συμμετέχοντα πως θα τηρηθεί η ανωνυμία τους.  
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Επιπλέον κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων χρειάστηκε να ζητήσει ή 

ερευνήτρια  διευκρινήσεις και να ειπωθούν πιθανά παραδείγματα ή επιπλέον 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις που νοηματοδοτούν την απάντηση και αποκαλύπτουν 

τον τρόπο σκέψης του πληροφορητή.  Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επίσης 

προέκυψαν πολλές ερωτήσεις πέρα των σταθερών ερωτήσεων οι οποίες βοήθησαν 

την πορεία της συνέντευξης  και τη συλλογή στοιχείων για την κατανόηση των 

σκεπτικών των συμμετεχόντων (Creswell, 2007, p.p.79).    Τέλος αποφεύχθηκαν οι 

κλειστές ερωτήσεις ή ερωτήσεις που κατευθύνουν τον πληροφορητή σε μια 

συγκεκριμένη απάντηση (Αυγητίδου, 2017).   
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5.3.1. Κείμενο πρόσβασης  
Για την πρώτη επαφή η ερευνήτρια συστήθηκε και προσπάθησε να κάνει τον 

πληροφορητή να νιώσει άνετα αναφέροντας προφορικά την θεματική και το σκοπό 

της έρευνας .   

 

Μετά την προφορική ενημέρωση έδωσε το κείμενο πρόσβασης με το οποίο 

τους γνωστοποιούσε το πλαίσιο της εκπόνησης της εργασίας και το λόγο που επελέγη 

ο κάθε πληροφορητής.  Βεβαιώθηκε ο πληροφορητής για την ανωνυμία και τη 

διασφάλιση της.  Αναφέρθηκε ο χρόνος περίπου της διάρκειας της συνέντευξης και 

ζητήθηκε η άδεια για μαγνητοφώνηση της συνέντευξης.  Το κείμενο πρόσβασης 

παρατίθεται παρακάτω :  

 

«Αγαπητοί συμμετέχοντες,  

Tο ερωτηματολόγιο αυτό  έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τις προσδοκίες 

και το βαθμό ικανοποίησης των γονέων από το σχολείο. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε 

επιλεγεί ως πληροφορητής στην έρευνα αυτή διότι είστε γονιός μαθητή /τριας 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.           

 

Η έρευνα αυτή διεξάγεται για ακαδημαϊκούς σκοπούς στα πλαίσια εκπόνησης 

της μεταπτυχιακής εργασίας της Ευδοκίας Βασιλειάδου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, στη Φλώρινα,  για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στις 

«Επιστήμες της Αγωγής : Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην 

Εκπαίδευση».   

 

Τα ερευνητικά δεδομένα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

ερευνητικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς από το τμήμα. Η ανωνυμία των ερωτώμενων 

είναι πλήρως εξασφαλισμένη και  η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι 

εθελοντική. Επίσης σας πληροφορούμε ότι η συνέντευξη θα μαγνητοφωνηθεί για 

πρακτικούς λόγους και ότι θα διαρκέσει περίπου 20’ λεπτά».  
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5.3.2 Η δομή του ερωτηματολογίου των συνεντεύξεων – οι ερωτήσεις 
Στον πίνακα  1 που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ερωτήματα 

καθώς επίσης και οι προτεινόμενες ερωτήσεις της συνέντευξης που αναδύθηκαν από 

τα ερευνητικά δεδομένα των επιμέρους ερευνητικών εργαλείων.  Στον πίνακα επίσης 

συμπεριλαμβάνονται οι γενικές πληροφορίες για το χρόνο φοίτησης των παιδιών των 

συμμετεχόντων στο σχολείο.  

Πίνακας 1 : Αντιστοιχία ερευνητικών ερωτημάτων και προτεινόμενων ερωτήσεων 
συνέντευξης.   
 

Ερευνητικά ερωτήματα Προτεινόμενες Ερωτήσεις συνέντευξης 
Α)Γενικές δημογραφικές 

ερωτήσεις 

Α.1. Φύλο :  
Α.2. Επάγγελμα : 
Α.3. Ηλικία : 
Α.4. Τι σπουδές έχεις κάνει; 
Α. 5 Αριθμός παιδιών :  
Α.6 Τι ηλικία έχει το παιδί για το οποίο θα μιλήσουμε 

σήμερα;  
Α.7 Φύλο παιδιού :  
Α.8 Σειρά γέννησης παιδιού. 

Β)Γενικές ερωτήσεις 

σχετικά με το σχολείο και 

το παιδί 

Β. 1. Πόσα χρόνια έρχεται το παιδί σου στο σχολείο;  
Β. 2. Είσαι ευχαριστημένος/η από την εκπαίδευση του 

παιδιού σου στο σχολείο αυτό; 
 Β.2.1Γιατί; 
Β. 3. Υπάρχει κάτι που σου αρέσει περισσότερο στο 

σχολείο αυτό; .....Υπάρχει κάτι που δε σου αρέσει; 
Β. 4. Τι νομίζεις ότι μαθαίνει ή κερδίζει το παιδί σου 

στο σχολείο; ......Φαίνεται αυτό στην καθημερινή 
του ζωή; 

Β.5. Τι μαθητής/τρια πιστεύεις ότι είναι το παιδί σου; 
(καλός/ή, μέτριος/α, επιμελής, συνεπής, φιλικός/ή 
κτλ) και γιατί; 

Β.6 Θα θελες να μου περιγράψεις το παιδί σου; Για την 
προσωπικότητα, τη συμπεριφορά και τον 
χαρακτήρα του;  

Β.7 Έχει αλλάξει η συμπεριφορά του σε αυτά τα χρόνια 
που περάσανε σ αυτό το σχολείο; και αν ναι ως 
προς τι έχει αλλάξει; 

Β. 8 Μαθαίνει καινούργια πράγματα στο σχολείο αυτό; 
Β.9 Αν ναι αυτά τα πράγματα τα θεωρείς καινοτομίες; 
Β.10 Και ποια θεωρείς ότι είναι η δεκτικότητα του 

παιδιού σου στις νέες εμπειρίες; 
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Γ) Ποια είναι τα κριτήρια 

ικανοποίησης των γονέων 

από την εκπαιδευτική 

λειτουργία του σχολείου; 

Γ. 1 Πόσο ευχαριστημένος είσαι από την λειτουργία 
του σχολείου σας μέχρι σήμερα; Γιατί είσαι 
ευχαριστημένος; 

Γ.2 Ποιους θεωρείς ως τους κυριότερους παράγοντες  
που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία 
μιας σχολικής μονάδας; 

Γ.3 Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζεις 
στο σχολείο;  

 Γ.3.1 Ποια είναι αυτά; 
 Γ.4 Ποιος ευθύνεται για αυτό; Τι θα μπορούσε να γίνει 

για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές; 
Γ.5 Αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποιου είδους βοήθεια για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων από την πλευρά 
του σχολείου; 

 
Δ) Πώς νοηματοδοτούν οι 

γονείς το δικό τους ρόλο 

στην υποστήριξη των 

παιδιών τους με στόχο την 

σχολική επιτυχία; 

 

Δ.1 Τι πιστεύεις ότι είναι επιτυχία του παιδιού σου στο 
σχολείο; 

Δ.2 Τι νομίζεις ότι είναι σημαντικό να κάνεις εσύ σαν 
γονιός για να υποστηρίξεις την επιτυχία του παιδιού 
σου στο σχολείο; Μπορείς να δώσεις κάποιο 
παράδειγμα; 

Δ. 3 Υπάρχει ένα κοινό Όραμα και στόχοι με το 
σχολείο και με τους στόχους που έχεις βάλει εσύ για 
την τήρηση των κανόνων και των αποφάσεων που 
λαμβάνονται; Γνωρίζεις τους στόχους του σχολείου 
γενικότερα και ποιοι είναι αυτοί; 

Ε) Πιστεύουν οι γονείς ότι 

υπάρχει επικοινωνία και 

κοινός στόχος με το 

σχολείο; 

Ε.1 Ποιοι παράγοντες θεωρείς ότι καθιστούν σημαντική 
την επικοινωνία μεταξύ οικογένειας και σχολείου,  
θεωρείς ότι κάνουνε την επικοινωνία απαραίτητη 
δηλαδή καθιστούν την επικοινωνία απαραίτητη 
μεταξύ σχολείου και οικογένειας; Θεωρείς ότι 
υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και του 
γονέα; 

Ε.2 Ήσουν ποτέ μέλος ή είσαι μέλος του Δ.Σ. Του 
σχολείου; Αυτό νομίζεις ότι θα πρέπει να αλλάξει 
όσο το παιδί μεγαλώνει; 

Ε. 3 Συμμετέχεις εθελοντικά σε διάφορες 
δραστηριότητες του σχολείου; 

Ε. 4 Μπορείς να μου αναφέρεις κάποιες;  
Ε.5 Είσαι / ήσουν ποτέ μέλος του Δ.Σ. του σχολείου;  
Ε.6 Πως νομίζεις ότι αυτό θα πρέπει ν’ αλλάξει όσο το 

παιδί μεγαλώνει; 
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5.4 Συμμετέχοντες στην έρευνα. 
 

Σημαντικό κομμάτι για μια έρευνα αποτελεί το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί 

με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις.  Στην έρευνα έλαβαν μέρος δώδεκα 

συμμετέχοντες.  Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν καθώς θεωρήθηκαν ότι είχαν από τη 

θέση τους μια συνολικότερη εικόνα των ζητημάτων του σχολείου.  Το  δείγμα ήταν 

γονείς με τους οποίους η ερευνήτρια λόγω προσωπικής γνωριμίας είχε πιο στενή 

σχέση. 

 

   Η υλοποίηση της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας είναι μια επίπονη διαδικασία 

που προϋποθέτει άμεση και αυξημένη εμπλοκή των ερευνητών με την κοινωνική ζωή 

των ερευνητικών υποκειμένων.  Κατά τη διαδικασία αυτή ανακύπτουν μια σειρά από 

μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα όπως εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας, 

πρόσβασης σε συμμετέχοντες και εισόδου στο πεδίο, ηθικής και δεοντολογίας κατά 

τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας.  Επίσης 

προκύπτουν ζητήματα χρονικών περιορισμών, αναπάντεχων και απρόβλεπτων 

περιστατικών που χρήζουν προσεκτικής διαχείρισης και αντιμετώπισης και τέλος 

χρήσης πολλαπλών πηγών δεδομένων και πολλαπλών μεθόδων 

συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτικών.   

 

 Στην ποιοτική έρευνα συχνά ενδιαφερόμαστε για μεμονωμένες περιπτώσεις οι 

οποίες απαιτούν διερεύνηση σε βάθος, για μικρά δείγματα ή για τους τρόπους 

σχηματισμού νοημάτων, ερμηνειών και αναπαραστάσεων εντός συγκεκριμένων 

κοινωνικών πλαισίων (Ιωσηφίδης, 2008, σελ.59).   

 

  Για τους παραπάνω λόγους και για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της 

έρευνας επιλέχθηκαν οι ως άνω συμμετέχοντες.  Για παράδειγμα σε συνέντευξη η 

αφηγήτρια σε κάποια ερώτηση φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένη και πολύ συγκινημένη 

γεγονός που προέκυψε λόγω επαφής και κατανόησης του θέματος καθώς επίσης και 

της γνωριμίας με την ερευνήτρια.   
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5.5 Ανάλυση δεδομένων 
Η «αξιοπιστία» της ποιοτικής έρευνας αναφέρεται στην ισχύ του 

μεθοδολογικού σχεδιασμού, στην ποιότητα των δεδομένων και στο πως τα 

συγκεκριμένα δεδομένα οδηγούν σε αληθινά και άξια εμπιστοσύνης ευρήματα, υπό 

την έννοια ότι αναπαριστούν την πραγματικότητα (Levin & O’ Donnel, 1999).  

 

Στην παρούσα έρευνα η ανάλυση των δεδομένων  έγινε υπό μορφή κειμένου 

διότι αυτή είναι η συνηθέστερη μορφή μετασχηματισμού και παρουσίασης ποιοτικών 

δεδομένων που συλλέγονται από το ερευνητικό πεδίο.  Τα δεδομένα υπό μορφή 

κειμένου προέρχονται από μια σειρά από μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως πχ 

μπορεί να είναι οι συνεντεύξεις, σημειώσεις από το πεδίο κτλ.  Η τυπολογική 

ανάλυση αφορά στη δόμηση του ποιοτικού υλικού σε κατηγορίες ή θεματικά πεδία.  

(Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 170).   

 

Μετά την συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των 

συνεντεύξεων. Η κωδικοποίηση των δεδομένων ήταν το επόμενο βήμα της 

ερευνητικής πορείας.  Οι συνεντεύξεις διαβάστηκαν πριν ξεκινήσει η κωδικοποίηση 

και η ερευνήτρια εξοικειώθηκε με τα δεδομένα.  Τελικά  οι απαντήσεις 

κωδικοποιήθηκαν με λέξεις ή σύντομες φράσεις ώστε να συμπεριλάβουν τι θέλει να 

πει ο κάθε πληροφορητής.  Η κωδικοποίηση θα βοηθήσει τον ερευνητή στην εύκολη 

ανάκληση της πληροφορίας που του έδωσε ο αφηγητής και την εμφάνιση 

επαναλαμβανομένων απαντήσεων που θα φτιάξουν μια σημαντική κατηγορία 

ανάλυσης δεδομένων.  Έγινε η καταγραφή των δεδομένων με το πρόγραμμα word,  

καταγράφηκαν οι διαφορές των ερευνητικών  δεδομένων και από πού προέρχονταν η 

κάθε μία και ακολούθησε η κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των  δεδομένων 

(Patton, 2002).  

 

Για την ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των Miles & 

Huberban  (1994) σύμφωνα με τα στάδια ποιοτικής ανάλυσης όπως παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα δύο (2) : 
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Πίνακας 2 : Σύντομη παρουσίαση των σταδίων ποιοτικής ανάλυσης σύμφωνα με 

τους Miles & Huberban. 

 
Ποιοτική ανάλυση των Miles & Huberban 

1ο στάδιο : Φάση κωδικοποίησης με στόχο τον περιορισμό των δεδομένων – 

περιγραφή και κατηγοριοποίηση των δεδομένων με στόχο την αφαίρεση (data 

reduction/coding) 

2ο στάδιο : οργάνωση των δεδομένων με τρόπο που να συνθέτει ευρύτερες 

κατηγορίες καθώς προκύπτουν ιδέες για τη συσχέτιση διαφορετικών κωδικοποήσεων 

και κατηγοριοποιήσεων (data display/memoing) 

3ο  στάδιο : ανάπτυξη θεωρητικών προτάσεων για τη συνολική ερμηνεία του υπό 

μελέτη φαινομένου, μετά από τη σύγκριση και την αφαίρεση των δεδομένων (data 

conclusion/development of propositions)   
Πηγή : Miles & Huberban (1994). 
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Το παράδειγμα που ακολουθεί σκοπό έχει να δείξει έναν τρόπο 

κωδικοποίησης στη θεματική της έρευνας για τους : «Παράγοντες που επηρεάζουν 

την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου». 

 

Πίνακας 3 : Παράδειγμα κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης από την  

συνέντευξη του ¨Α¨ (δημόσιου υπάλληλου) πατέρα  

 
 

Ομιλητής  Κωδικοί  Κατηγορία 

Ε: Τι σας αρέσει στο σχολείο αυτό και τι δεν σας 

άρεσε; 

    

 

 

 

 

 

Παράγοντες 

που 

επηρεάζουν 

τις 

προσδοκίες 

του γονέα 

από τη 

λειτουργία 

του 

σχολείου 

 

 

 

Α: ¨…..αυτό που σου είπα δηλαδή σε πολύ μεγάλο 

βαθμό εξαρτάται από την ικανότητα του 

εκπαιδευτικού και νομίζω ότι μια καλύτερη οργάνωση 

της  σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 

συστήματος θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα…..¨ 

 

ΙΚΕΚΠΟΡΓ - Ικανότητα 

εκπαιδευτικού και 

οργάνωση σχολικής 

μονάδας 

 

Ε: Δηλαδή σε αυτό το σχολείο σε κάποιες τάξεις ήταν 

ένας εκπαιδευτικός ο οποίος βοηθούσε το παιδί να 

προχωρήσει ενώ σε κάποιες άλλες τάξεις το κρατούσε 

πίσω; 

 

 

Α: ¨…ναι φυσικά οι ικανότητες των ανθρώπων 

διαφέρουν θα έπρεπε τα πράγματα τα εκπαιδευτικά να 

είναι οργανωμένα διαφορετικά όπως επίσης θα ήταν 

χρήσιμη και μία αξιολόγηση των εκπαιδευτικών…¨  

 

ΔΙΑΦΙΚΑ –  

Διαφορά ικανοτήτων των 

μαθητών  

ΑΞΙΟΛΚΑΘ –  

Αξιολόγηση καθηγητών 

Ε: Τι νομίζεις ότι μαθαίνει ή κερδίζει το παιδί στο 

σχολείο;  

  

Α: ¨…Γνώσεις και συμπεριφορά αυτά τα δύο νομίζω 

είναι που εξελίσσονται στη διάρκεια της σχολικής 

ζωής..¨ 

ΓΝΩΣΥΜ - Γνώσεις και 

συμπεριφορά των παιδιών 

κατά τη διάρκεια της 

σχολικής ζωής  
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Ένα δεύτερο παράδειγμα μπορεί να ακολουθήσει ώστε να παρουσιαστεί η 

κωδικοποίηση του θεματικού άξονα «Παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου». 

 

Πίνακας 4 : Παράδειγμα κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης από την   

συνέντευξη του ¨Α¨ (ιδιωτικού υπάλληλου) πατέρα. 

Ομιλητής  Κωδικοί   Κατηγορία 
Ε: Πόσο ευχαριστημένος είσαι από τη 
λειτουργία του σχολείου σας μέχρι σήμερα; 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράγοντες 

που 
επηρεάζουν 

τις 
προσδοκίες 
του γονέα 

από τη 
λειτουργία 

του 
σχολείου 

 
 
 

Α: ¨…..Ευχαριστημένοι!!!……. θα μπορούσαν 
να κάνουν….. να πιέσουν και οι ίδιοι 
καταστάσεις και ανθρώπους και γεγονότα και να 
μπορέσουν να γίνει το σχολείο πρότυπο για 
όλους και να το βλέπουν και να το αντιγράφουνε 
και τα σχολεία……. δεν το φτάνουνε σ ένα όριο  
και εκεί σταματάνε δεν θέλουν να 
προχωρήσουν……..¨ 

ΕΥΧΣΤ - 
Ευχαριστημένοι γονείς  
 
ΠΕΡΚΑΛΥΤ – 
Περιθώριο καλυτέρευσης 
  
ΔΗΜΠΡΩΤ - 
Δημιουργία πρότυπου 
σχολείου  

Ε: Άρα είσαι ευχαριστημένος ή θα μπορούσε να 
συμβεί……. 

 

¨….θα μπορούσε να γίνει καλύτερο……  
ευχαριστημένος είμαι ……..μαθαίνει το παιδί 
μου τα πρώτα πράγματα αλλά ότι θα μπορούσε 
να γίνουν καλύτερα πράγματα και να βοηθήσουν 
και το σχολείο και το παιδί μου και τα παιδιά και 
ο κόσμος όλος θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνεται 
κανονικά…¨ 
 

ΕΥΧΣΤ –  
Ευχαριστημένος γονιός 
 
ΜΑΘΠΑΙΔ –  
Μαθαίνει το παιδί  
 
ΒΕΛΕΚΠΑ - 
Βελτιστοποίηση 
εκπαιδευτικών 
παροχών 

Ε: Ποιους θεωρείς ως κυριότερους παράγοντες 
που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία 
μιας σχολικής μονάδας; 

 

¨….Εμείς κοιτάμε τους καθηγητές θεωρώ πάντα 
οι δάσκαλοι και αυτοί είναι….. εμείς αυτούς 
βλέπουμε….. αυτοί οι ίδιοι θα έπρεπε να κοιτάνε 
αμέσως πιο ψηλά στους ανωτέρους τους…… σε 
αυτά και να πιέζει ο καθένας ….πιέζει από 
την….. εμείς τους δασκάλους, οι δάσκαλοί τους 
προϊσταμένους τους, προϊστάμενοι πιο ψηλά και 
να είναι…. και έτσι πηγαίνει το πράγμα…¨ 
 

ΕΚΠΠΡΑΠ - 
Εκπαιδευτικοί πρώτοι 
αποδέκτες των 
προσδοκιών των γονιών  
 
 
ΠΙΕΣΑΝΚΑ - Πίεση 
ανά κατηγορία  
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Ο βασικός σκοπός της ανάλυσης είναι η ανάπτυξη κατηγοριών και ο 

σχηματισμός ενός μοντέλου ή πλαισίου που να περιλαμβάνει τα κεντρικά θέματα και 

επεξεργασίες που προκύπτουν από την αναλυτική διαδικασία.  Η ποιότητα και η 

αξιοπιστία των ευρημάτων εξαρτάται από την τεκμηρίωση αυτών των επιλογών.  

 

Στο παράρτημα της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι πίνακες 

(πίνακας 5) με τους άξονες ερωτήσεων των συνεντεύξεων, οι κατηγορίες και οι 

υποκατηγορίες με τους κωδικούς σύμφωνα με τα αναλυτικά δεδομένα των 

ερωτήσεων – απαντήσεων των συνεντεύξεων.  

 

Πίνακας 5 : Κατηγορίες ανάλυσης 
 
 Κατηγορίες  Υποκατηγορίες  
1ος : 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ : 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ικανοποίηση γονέα από το 

σχολείο 

Ενθουσιασμένο  παιδί  

Χαρούμενο  

Ευτυχισμένο 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις 

προσδοκίες του γονέα από τη 

λειτουργία του σχολείου 

Σεβασμός, θάρρος, 

Απόκτηση εφοδίων 

Πληθυσμός παιδιών  

Περιοχή που βρίσκεται 

Ενσυναίσθηση  

Εργαστήρια και δράσεις Πρακτική εξάσκηση/ έκφραση   

Συνεργασία γονέα και σχολείου Υπομονή και προσπάθεια 

Εξατομικευμένη συνεργασία 

Ουσιαστικό ρόλο εκπ/κου  

Ευελιξία εκπαιδευτικού 

Μέθοδοι αντιμετώπισης 

δυσκολιών από τους γονείς 

Επικοινωνία με καθηγητές  

Συζήτηση 

Αποφυγή άτοπων προσδοκιών  

ανάλογη με προσφορά σχολείου 

Προσδιορισμός προσδοκιών ανάλογα 

δυνατότητες παιδιού 

 

 

Προτάσεις /Τρόποι δημιουργίας 

συνθηκών για την επιτυχία του 

Ευαισθησία του εκπ/κου 

Επικοινωνία σχολείου - οικογένεια 
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2ος : 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ : 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣ

Η ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚΠ/ΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

παιδιού Επικουρία οικογένειας - σχολείου  

Αλληλεπίδραση  

Αλλαγή στάσης γονέα όσο 

μεγαλώνει το παιδί  

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα 

Αντιμετώπιση προβλημάτων ανάλογα 

με την ηλικία  

Διαφορετικές ανάγκες 

Στάδια ανάπτυξης του παιδιού 

καθοδηγητές   

Διαπαιδαγώγηση παιδιού Γνωστική, μαθησιακή και 

συναισθηματική ανάπτυξη  

Κοινωνικοποίηση παιδιού Προετοιμασία ομαλής ένταξης στην 

κοινωνία 

Ωρίμανση 

Επικοινωνία με περίγυρο 

Ανεκτικότητα στο διαφορετικό 

Σύσταση καθημερινής ρουτίνας 

από το σχολείο 

Ρουτίνα διαβάσματος 

Ψυχαγωγίας  

Οργάνωση από το σχολείο 

Καλύτερη ποιότητα 

επικοινωνίας παιδιού με γονείς 

Παρότρυνση  

Παιχνίδια 

Καθοδήγηση  

Εκμετάλλευση ευκαιριών 

Κίνητρα απασχόλησης γονέα με 

παιδί 

Κατάρτιση 

Ρυθμιζόμενη επικοινωνία με εκπ/κο   

Κίνητρα για εξατομικευμένο 

επίπεδο εκπ/σης  

Κινητροδότηση εκπ/κών  

Ανύπαρκτη ενισχυτική διδασκαλία 

(ολοήμερο σχολείο  στην ουσία) 

Πρωτοβουλία εκπ/κού 

3ος 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ : 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Εκπαιδευτική διαδικασία  Ικανότητες εκπαιδευτικού 

Εκπαιδευτική πρακτική  

Ρόλος της διοίκησης 

Κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
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ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Εμπλουτισμός γνώσεων των 

γονέων αλλά και των παιδιών 

¨Εκπαίδευση εκτός σχολείου¨ 

Σχολείο «Ανοιχτό» σε όλους  

Ενδιαφέρον από τους ίδιους τους 

γονείς 

Επισκέψεις σε εκθέσεις 

Αγορά εξωσχολικών βιβλίων  

Συμμετοχή σε σχολές γονέων  

Παράγοντες επιτυχίας Αποδοχή διαφορετικών 

προσωπικοτήτων  

Συνύπαρξη 

Επιβράβευση  

Στήριξη  

Τόνωση αυτοπεποίθησης 

Αναγνώριση δεξιοτήτων  

Αναπροσαρμογή σε περίπτωση 

ανάγκης   

4ος  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

- ΚΟΙΝΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ και 

ΟΡΑΜΑ ΜΕ 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Επικοινωνία με στόχο την καλή 

απόδοση, την συνεργασία, την 

συνεννόηση, την συμμετοχή και 

την σύμπραξη.  

Τυπική θεσμοθετημένη επικοινωνία 

Συνεργασία «Χρυσή τομή» 

Ωριμότητα γονιών  

Συμμετοχή στο Δ.Σ.  

Προσφορά εθελοντικής εργασίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι προσδοκίες και ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων από το σχολείο 

διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα αναφορικά με τα παιδιά, τους 

εκπαιδευτικούς και τη λειτουργία του σχολείου.   

 

Στόχος όλων πρέπει να είναι οι καλές σχέσεις οικογένειας και σχολείου, για 

ενίσχυση και υποστήριξη των παιδιών σε όλους τους τομείς και την επίτευξη των 

καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Καραγιώργη & Πίτσιλου, 2016). 

 

Η συγκριτική ανάλυση των τρόπων αιτιολόγησης των προσδοκιών καθώς και τον 

βαθμό ικανοποίησης των γονέων από το σχολείο στους παραπάνω αποδέκτες 

ανέδειξε διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν σχέση με διαφορετικές ερμηνείες για 

τα κριτήρια ικανοποίησης των γονέων από την εκπαιδευτική λειτουργία  καθώς 

επίσης και τον ρόλο των γονέων στην υποστήριξη των παιδιών τους με στόχο την 

σχολική επιτυχία. 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 6  που ακολουθεί, περιγράφονται οι θεματικοί άξονες 

και οι κατηγορίες όπως προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου των γραπτών 

κειμένων των συνεντεύξεων.  
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Πίνακας 6 :Συγκριτικός πίνακας απαντήσεων συμμετεχόντων στην έρευνα σε συνάρτηση 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ  
Συμμετέχοντες Άγ.  

1ος   
Αλ. 
2ος   

Αν 
3ος  

Βαγ 
4ος  

Δ.  
5ος 

Ελ. 
6ος  

Κ. 
7ος  

Μ1 
8ος  

Μ2  
9ος  

Ρ. 
10ος  

Φ. 
 11ος  

Χρ. 
12ος  

Γενικές δημογραφικές πληροφορίες (όλοι οι 
συμμετέχοντες έδωσαν τις απαραίτητες 
πληροφορίες) 

* * * * * * * * * * * * 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ :  
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ικανοποίηση γονέα από το σχολείο  *  * * * * * * * * * 
Παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες 
του γονέα από τη λειτουργία του σχολείου 

* 
 
 

 

* * * * * * * * * * * 

Ύπαρξη προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 
παιδί στο σχολείο 

  
* 

*   *   *    

Μεθοδολογία  αντιμετώπισης δυσκολιών από 
τους γονείς  

* * * * * *  * * * * * 

Κίνητρα για εξατομικευμένο επίπεδο εκπ/σης * *       * * *  
2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ :  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Αλλαγή στάσης γονέα όσο μεγαλώνει το παιδί * * * * * * * * * * * * 
Διαπαιδαγώγηση παιδιού  * * * *  *  * * * * 
Κοινωνικοποίηση παιδιού * * * * * * * * * * * * 



71 
 

Καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας παιδιού με 
γονείς 

* * * * * * * * * * * * 

Σύσταση καθημερινής ρουτίνας από το σχολείο  *   *    *  * * 
Κίνητρα απασχόλησης γονέα με παιδί  * * * * *   * *   
Ικανότητες Εκπ/κού  *  * * * * * * * * * 
Εκπαιδευτική πρακτική * * * * * *   * * * * 
Ρόλος της διοίκησης  * * * * * * * * * * * * 
Κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια  * *           
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών *            

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ :  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Προτάσεις /Τρόποι δημιουργίας συνθηκών για 
την επιτυχία του παιδιού 

* * * * * * * * * * * * 

Αποδοχή διαφορετικοτήτων   *    *  *  *   
Συνύπαρξη * * * * * * * * * * * * 
Επιβράβευση * * * * * * * * * * * * 
Στήριξη από γονείς και εκπαιδευτικούς * * * * * * * * * * * * 
Ενίσχυση αυτοπεποίθησης  * * * * * * * * * * * * 
Αναγνώριση δεξιοτήτων  * * * * * * * * * * * * 
Επίτευξη σταθερής  ψυχολογικής καθημερινής  
κατάστασης 

* * * * * * * * * * * * 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ :  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ και ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Τυπική θεσμοθετημένη επικοινωνία  * * * * * *  * * * * * 
Συνεργασία/σύμπραξη   * * * * * * * * * * 
Επίτευξη «Χρυσής τομής»  * * * * * * * * * * * * 
Συμμετοχή στο Δ.Σ.  * *   *  *  *   
Προσφορά εθελοντικής εργασίας  * *   *  * * * * * 
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Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα και οι 12 συμμετέχοντες 

συμφώνησαν στα περισσότερα από όσα αναφέρονται για τις προσδοκίες των γονέων 

από τη λειτουργία του σχολείου καθώς επίσης και στο ρόλο του γονέα στην επιτυχία 

του παιδιού του.   

6.2 Γενικά δημογραφικά στοιχεία. 

6.2.1 Φύλλο γονέων 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των γονιών και των 

παιδιών με μορφή διαγραμμάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 γονείς εκ των οποίων 

οι 10 ήταν γυναίκες και οι 2 άντρες. 

Διάγραμμα 1: Φύλο γονέα 

 
 

6.2.2 Επάγγελμα γονέων 

Στην ερώτηση Α.2 γίνεται αναφορά στο επάγγελμα των γονέων  και από το 

Διάγραμμα 2 διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι γονείς είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι (Ν 

= 9) και 3 μόνο γονείς δήλωσαν ότι είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι. 
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Διάγραμμα 2: Επάγγελμα 

 
 

6.2.3 Ηλικία γονέων  
 

Από την ερώτηση Α.3 προκύπτει η ηλικία των συμμετεχόντων όπου κατά μέσο 

όρο η ηλικία των γονέων είναι 45.5 χρονών με απόκλιση 3 έτη.  Αυτό παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο παρακάτω 3 Διάγραμμα.  

Διάγραμμα 3: Ηλικία γονέων 
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6.2.4 Εκπαίδευση γονέων 
 

Από το Διάγραμμα 4 προκύπτει ότι 7 από τους 12 γονείς δήλωσαν ότι είναι 

απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 3 γονείς δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου και οι 2 γονείς δήλωσαν ότι είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

Διάγραμμα 4: Εκπαίδευση γονέα 

 

6.2.5 Αριθμός τέκνων 

Στην ερώτηση Α. 5 γίνεται αναφορά στον αριθμό των παιδιών των γονέων που 

λαμβάνουν μέρος στην έρευνα αυτή.  Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται ότι οι 7 από 

τους 12 γονείς δήλωσαν ότι έχουν 2 παιδιά και υπόλοιποι ένα παιδί. 
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Διάγραμμα 5: Αριθμός τέκνων 

 

6.2.6 Ηλικία του παιδιού για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα 

 
Η ηλικία που έχει το παιδί για το οποίο έγινε αναφορά στην παρούσα μελέτη 

γίνεται στην ερώτηση Α.6 και κατά μέσο όρο η ηλικία των παιδιών είναι περίπου 11 

ετών και η τυπική απόκλιση ισούται περίπου με 3 έτη. 

Διάγραμμα 6: Ηλικία τέκνων 
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6.2.7 Φύλο παιδιού.  

Από το Διάγραμμα 6 προκύπτει ότι οι περισσότεροι γονείς αναφέρθηκαν στο 

παιδί τους, το οποίο είναι κορίτσι (Ν = 9) και μόνο 3 γονείς αναφέρθηκαν στο παιδί 

τους, το οποίο είναι αγόρι. 

 

Διάγραμμα 7: Φύλο τέκνων 
 

 

 

6.3 Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το σχολείο και το παιδί 
 

      Στην ερώτηση σχετικά με το πόσα χρόνια πηγαίνει το παιδί στο σχολείο οι 

περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι το παιδί τους πηγαίνει στο συγκεκριμένο σχολείο 5 

χρόνια. Στην συνέχεια ακολούθησαν οι γονείς που δήλωσαν ότι το παιδί τους πηγαίνει 

στο συγκεκριμένο σχολείο 3 χρόνια. Ακόμα υπήρχαν γονείς που δήλωσαν ότι το παιδί 

τους πηγαίνει στο σχολείο 2 χρόνια. Και τέλος 2 γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους 

πηγαίνουν 3 χρόνια και 6 χρόνια αντίστοιχα. 
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Η διευρυμένη συνεργασία που σε κάθε περίπτωση επιδιώκει το σχολείο με 

τους γονείς προϋποθέτει σαφή γνώση των αντιλήψεων και των προτεραιοτήτων των 

δύο πλευρών, οικογένειας και σχολείου.  Επειδή όμως ο χώρος των γονέων ελάχιστα 

έχει διερευνηθεί στη χώρα μας είναι αναγκαίο να καταγραφούν ερευνητικές 

προσπάθειες στο χώρο αυτό.    

 

Για τους παραπάνω λόγους με την παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια 

καταγραφής των απόψεων των γονέων για το πως αυτοί  αντιλαμβάνονται την 

εκπαιδευτική λειτουργία μέσα από την αποτίμηση του σχολείου στο οποίοι φοιτούν τα 

παιδιά τους.  Επιλέχθηκε ως πεδίο αναφοράς των γονέων η σχολική μονάδα για δύο 

λόγους.  Πρώτον, γιατί η σχολική μονάδα αποτελεί το ορατό σημείο του 

εκπαιδευτικού συστήματος όπου εφαρμόζονται οι αλλαγές που γίνονται στο ευρύτερο 

σύστημα.  Δεύτερον, γιατί είναι αναγκαίο οι δάσκαλοι, οι γονείς αλλά και οι μαθητές 

στο βαθμό και με τον τρόπο που μπορούν να επεξεργαστούν κοινούς κώδικες 

επικοινωνίας και κοινά σχήματα συμπεριφοράς και ερμηνείας ρόλων (Ματσαγγούρας 

& Βέρδης, 2003).   

 

Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των γονέων, τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες για το 

επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και το οποίο έχει κάποια επίδραση στην αντίληψη 

των σχολείων. Τα ευρήματα φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η στάση των ακαδημαϊκά 

εκπαιδευμένων γονέων προς την εκπαίδευση του παιδιού τους είναι αποτελεσματική 

και ότι αυτοί οι γονείς αισθάνονται ότι έχουν το δικαίωμα να επικρίνουν το σχολείο 

εάν βρουν λόγους να το πράξουν - μια συνείδηση που απορρέει από τη δική τους 

υψηλή εκπαιδευτική και κοινωνική κατάσταση (Seppänen, 2003, Räty et al., 2006). 

 

Χαρακτηριστικά στο παράδειγμα που ακολουθεί βλέπουμε τα κριτήρια  

ικανοποίησης των γονέων, ανιχνεύοντας τους λόγους από την εκπαιδευτική λειτουργία 

του σχολείου.  Πιο συγκεκριμένα ο γονιός είναι ικανοποιημένος όταν βλέπει το παιδί 

του ενθουσιασμένο με αυτό που κάνει στο σχολείο και κατ΄ επέκταση είναι και ίδιος 

ενθουσιασμένος με τη λειτουργία του σχολείου.  
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Η πλειονότητα των γονέων δήλωσαν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι από το 

σχολείο που πάει το παιδί τους διότι οι εκπαιδευτικοί είναι πάρα πολύ καλοί και 

βοηθούν τα παιδιά τους να εξελιχτούν. Ακόμα ένας γονέας δήλωσε ότι είναι 

ευχαριστημένος με το σχολείο διότι είναι το παιδί του ευχαριστημένο. Στην συνέχεια 

δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι με τις εγκαταστάσεις του σχολείου και έχει καλή 

οργάνωση το σχολείο. Για παράδειγμα παρουσιάζονται τα λόγια από την συνέντευξη 

της ¨Β¨ (εκπαιδευτικός) μητέρας που ακολουθούν :  

 

  «…..μου αρέσει και σαν κτίριο γιατί έχει γυμναστήριο και τα παιδιά δεν 

ταλαιπωρούνται το χειμώνα να κάνουν έξω ή όταν βρέχει να βρέχονται και να 

τρέχουν μες στην τάξη μέσα στους διαδρόμους… έχει καλό εξοπλισμό, έχει καλή 

βιβλιοθήκη που μπορούν να δανειστούν βιβλία… οι δάσκαλοι είναι σχετικά νέοι και 

εφαρμόζουν και πολλά από πάνω…. από την τεχνολογία κάνουν διάφορες εργασίες 

μαζί με τα παιδιά διάφορα προγράμματα υγείας, αγωγής, κυκλοφοριακής αγωγής 

…..». 

 

Επιπρόσθετα, δήλωσαν ότι συγκριτικά με άλλα σχολεία υπάρχει μία συνεργασία με 

τους δασκάλους και η διεύθυνση είναι συνεργάσιμη με τους γονείς. 

  

Στη συνέχεια υπήρξαν και γονείς που δεν ήταν ευχαριστημένοι διότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν ήταν όλα τα χρόνια του ίδιου επιπέδου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην μαθησιακή κατάσταση των παιδιών. Παρακάτω 

παρατίθεται απόσπασμα συνέντευξης από τον πατέρα ¨Α¨ (δημόσιος υπάλληλος) ενός 

παιδιού :  

 

«..εναπόκειται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον εκπαιδευτικό και δεν ήταν όλες τις 
χρονιές οι εκπαιδευτικοί ίδιου επιπέδου..»  
 
και λίγο παρακάτω ο ίδιος γονιός αναφέρει ότι :  
 

«σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ικανότητα του εκπαιδευτικού και 
νομίζω ότι μια καλύτερη οργάνωση της  σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 
συστήματος θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα» 
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Ακόμα δήλωσαν ότι η οργάνωση του σχολείου και του εκπαιδευτικού 

συστήματος δεν ήταν καλή ώστε να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα 

ήθελαν να υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.  

 

Η απαίτηση όλων από το σχολείο είναι η διαπαιδαγώγηση του παιδιού και η 

προετοιμασία του για μια ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.  Η γνωστική και 

συναισθηματική του ανάπτυξη αποτελεί ζητούμενο από την σημερινή εκπαιδευτική 

κοινότητα.   

 

Από τις απαιτήσεις των γονέων φαίνεται σε γενικές γραμμές ότι θα ήθελαν να 

υπάρχουν περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να υπάρχουν οι κατάλληλες 

εγκαταστάσεις για να πραγματοποιηθούν αυτά, όπως για παράδειγμα γυμναστήριο, 

βιβλιοθήκες κ.α.  Χαρακτηριστικά ο ¨Α2¨ (ιδιωτικός υπάλληλος) πατέρας αναφέρει:  

 

   «Δεν έχουν χώρους  κατάλληλους για διάφορα θέματα γυμναστήριο, βιβλιοθήκη 

και διάφορες δραστηριότητες για να κάνουν τις γιορτές τους….». 

 

Ακόμα, δήλωσαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι διότι οι εκπαιδευτικοί 

άλλαξαν συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους και συγκεκριμένα η ¨Α¨ 

(δημόσιος υπάλληλος) μητέρα αναφέρει τα εξής παρακάτω για την κόρη της :  

 

«...ενώ την πρώτη χρονιά η κόρη μου είχε καλές σχέσεις με τους καθηγητές 

τη δεύτερη χρονιά κάποιοι από αυτούς της έδειξαν ένα διαφορετικό χαρακτήρα 

που και η ίδια έχει καταλάβει…….. έχει εντυπωσιαστεί από αυτή την αλλαγή 

και δεν μπορεί να το καταλάβει κιόλας γιατί αυτό  συμβαίνει………..» 

 

Επιπρόσθετα δεν αρέσει σε ένα γονέα που κάθε χρόνο το παιδί του αλλάζει 

εκπαιδευτικό ενώ σε άλλα σχολεία τα παιδιά έχουν τον εκπαιδευτικό 2 συνεχόμενα 

χρόνια. Αυτό διαφαίνεται από το απόσπασμα συνέντευξης που παρουσιάζεται 

παρακάτω της μητέρας ¨Ε¨ (ιδιωτική υπάλληλος): 

«…θεωρώ ότι κάποια πράγματα που υπάρχουν ως δεδομένα ας πούμε τόσα χρόνια, 

παραδείγματος χάρη, ότι ένας δάσκαλος παίρνει δύο συνεχόμενες χρονιές στην ίδια τάξη 
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για να δημιουργείται μία συνέχεια στον τρόπο διδασκαλίας ή και στα παιδιά πώς 

μαθαίνουν το δάσκαλο και τα λοιπά, στο δικό μου το παιδί δεν ίσχυσε ποτέ, κάθε χρονιά 

έχει διαφορετικό δάσκαλο αποσπασμένο………………………………………………» 

 

Τέλος, δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το ολοήμερο σχολείο διότι δεν 

τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Δηλαδή μέσα στην αίθουσα υπάρχουν παιδιά 

από όλες τις τάξεις και δεν γίνονται τα φυλλάδια που έχουν τα παιδιά. Πιο αναλυτικά 

η ¨Μ¨ (δημόσιος υπάλληλος ) μητέρα αναφέρει τα εξής :  

 

«……ναι,  περίμενα άλλα πράγματα γιατί εγώ πιστεύω ότι το ολοήμερο όταν ένα 

παιδάκι κάθεται έχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο κάθεται, για να φάνε, να πάρουν το 

γεύμα τους, μετά έχουν το διάλλειμα και μετά να κάνουνε οτιδήποτε εργασίες του 

σχολείου……… στο δικό μας το σχολείο δεν γίνεται αυτό το πράγμα και επειδή το δικό 

μου το παιδί ήτανε και στην πρώτη τάξη ρώτησα.... μίλησα με την κυρία του τμήματος 

του ολοήμερου.. μου είπε δεν μπορώ να ασχοληθώ μόνο με το δικό σου το παιδί ούτε και 

γώ είχα βέβαια την απαίτηση απλώς επειδή ήταν,… είναι στην πρώτη τάξη δημοτικού να 

μπει σε μια σειρά να ξέρει ότι πρέπει τουλάχιστον τα φυλλάδια να τα κάνει και δεν 

είπαμε να κάνει όλα τα μαθήματα εκεί αλλά τουλάχιστον τα φυλλάδια γιατί γνωρίζω ότι 

φυλλάδια δεν γίνονται στο σπίτι ...αν γίνουν θα γίνουν μόνο στη διάρκεια του 

σχολείου......και μου είπε ότι δεν μπορώ επειδή έχω είκοσι πέντε παιδάκια μέσα στην 

τάξη είμαι μόνη μου ..δεν μπορώ λέει να ασχοληθώ αν μπορεί να το κάνει το παιδί 

μπορεί αλλά επειδή τα παιδιά ιδίως μέχρι τα ...και τις διακοπές των Χριστουγέννων δεν 

μπορούν ακόμη να διαβάσουν με άνεση στην πρώτη τάξη χρειάζονται την βοήθεια του 

δασκάλου ή της δασκάλας ..........εε γι αυτό και γω περίμενα να διαβάσει την εκφώνηση η 

δασκάλα να εξηγήσει στην κόρη μου για να μπορεί να το ...κάνει τις ασκήσεις ...αλλά δεν 

υπήρξε αυτό τα πράγμα το μόνο που κάνανε ήτανε καλλιτεχνικά..»  

 

Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους έγιναν πιο 

κοινωνικά μέσα από την σχολική κοινότητα. Επίσης, δήλωσαν ότι εξελίχθηκαν και σε 

ότι αφορά τη συμπεριφορά τους αλλά και τη γνώση τους. Και όλα αυτά φαίνονται 

στην καθημερινότητα των παιδιών. Αναφορικά με τα ως άνω η ¨Δ¨ (ιδιωτική 

υπάλληλος) μητέρα, μας αναφέρει ότι :  
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«…..γενικά θεωρώ ότι έχει κοινωνικοποιηθεί και ιδιαίτερα φέτος αλλά και σε ότι 

αφορά τα μαθήματα πιστεύω ότι είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, έμαθε πάρα πολλά 

πράγματα σε ότι αφορά βασικά μαθήματα που διδάσκονται όπως είναι η γραμματική και 

τα μαθηματικά…». 

 

Τα αποτελέσματα συμφωνούν και με άλλες έρευνες που δείχνουν ότι η γενική 

ικανοποίηση των γονέων βασίζεται στην ικανοποίησή τους από συγκεκριμένες πτυχές 

της σχολικής εκπαίδευσης του παιδιού, όπως το πρόγραμμα σπουδών, οι εκπαιδευτικοί 

και η διδασκαλία, καθώς και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης  (Badri, Mason & El 

Mourad, 2010 , Salisbury et al, 1997).  

6.4 Κριτήρια ικανοποίησης των γονέων από την εκπαιδευτική 

λειτουργία του σχολείου 
 

Οι συμμετέχοντες γονείς κλήθηκαν να δηλώσουν το πόσο συμβάλουν ορισμένοι 

παράγοντες στην εκπαίδευση των παιδιών τους και πόσο επηρεάζονται οι προσδοκίες 

τους από αυτές. Οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι από τη 

λειτουργία του σχολείου μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν δημιουργηθεί κάποια 

προβλήματα, η οργάνωση του σχολείου είναι εκπληκτική.  

 

Ενώ υπήρχαν δύο γονείς ο ¨Α¨ και η ¨Ρ¨  που δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι από 

τη λειτουργία του σχολείου μέχρι σήμερα διότι στη σημερινή εποχή τα πράγματα να 

ακολουθούν ένα δρόμο που μάλλον αντανακλά αρκετές δεκαετίες πριν και υπάρχει 

πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς και τη Διοίκηση. Οι γονείς θεωρούν ότι οι 

παράγοντες που έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη σωστή λειτουργία του 

σχολείου είναι ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. 

 Παρακάτω παρουσιάζεται απόσπασμα από τις δύο αυτές συνεντεύξεις.  

Ο ¨Α¨ (δημόσιος υπάλληλος) ανέφερε χαρακτηριστικά :  
   

«χωρίς να γνωρίζω, ας πούμε ακριβώς ποια είναι η διοίκηση της σημερινής 

εκπαίδευσης, δεν έχω ασχοληθεί για να το πω την αλήθεια, νομίζω ότι ο ρόλος του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι κρίσιμος». 
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Ενώ η ¨Ρ¨ (δημόσιος υπάλληλος) αναφέρει τα εξής :  

«…..σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένη …….. από το ανθρώπινο 

δυναμικό,… γιατί θεωρώ ότι το σχολείο το κάνει το έμψυχο  δυναμικό του 

σχολείου……, είναι αυτό που το κάνει να μετράει και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο 

σχολείο είναι αρκετά υψηλό και τυχαίνει οι συμμαθητές του γιου ………όλη αυτή η 

φουρνιά κατά γενική ομολογία του σχολείου να είναι ένα πολύ καλό υλικό μαθητών 

και παιδιών οπότε και οι συμμαθητές  έχουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία….. ένα θέμα με την διοίκηση και τη διεύθυνση  του σχολείου έχουμε….. 

με την έννοια  νομίζω ότι θα μπορούσε να το έχει πάει λίγο πιο πέρα το σχολείο αλλά 

ευελπιστώ τέλος πάντων ότι  και στο σύλλογο γονέων από το σχολείο να το 

βοηθήσουμε…» 

 

Επίσης δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να διορθωθούν σε κάποιους τομείς για να 

γίνουν καλύτερα τα πράγματα και για το σχολείο και για το μαθητή, να απλοποιήσουν 

και να διευκολύνουν περισσότερο την αστική κοινωνία και τους γονείς οι εκπαιδευτικοί. 

Ακόμα δήλωσαν ότι δεν θα πρέπει να κόβεται η σχολική ροή λόγω κάποιων ιδιαίτερων 

παραγόντων όπως είναι οι εκλογές και οι σχολικές εορτές καθώς επίσης και οι καιρικές 

συνθήκες. Η ¨Ε¨ (ιδιωτική υπάλληλος) παρακάτω σε απόσπασμα από τη συνέντευξη της 

παρουσιάζει κάποια θέματα για την καθημερινή ροή του σχολικού προγράμματος :  

 

«……… Όταν λες λειτουργία εννοείς το καθημερινό….. πως τρέχει το πρόγραμμα 

σπουδών και το…. Ναι, εντάξει, υπάρχουν θέματα, πάντα υπάρχουν θέματα 

…..…θα πεις έξω από το χορό…, ότι κάποια πράγματα ας πούμε κόβουν το 

πρόγραμμα….. τη ροή του σχολικού προγράμματος…….. οι εκλογές είτε είναι οι 

εθνικές είτε είναι των δασκάλων είτε είναι όλα αυτά τα πράγματα που σταματάν 

τη ροή και πρέπει εσύ αυτές τις μέρες…….. κλειστά τα σχολεία να σταματάει τη 

ροή…..   Και φυσικά όταν ένα παιδί κάθεται 15 μέρες άλλες 15 αλλά και 

ενδιάμεσα έχει κενά νομίζω ότι αυτό δεν λειτουργεί…   κενά που οφείλονται σε 

παράγοντες και…. για κάποιο λόγο, ναι, μπορεί να είναι ο καιρός έτσι μπορεί να 

έχει χιονίσει και για κάποιες μέρες θα είναι κλειστά τα σχολεία και αυτό 

αρνητικό είναι για τη ροή του προγράμματος έτσι όχι ότι δεν υπάρχει τρόπος να 

καλυφθούν τα κενά αυτά………. αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά θέλουν μία 

σταθερότητα….  να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα σταθερά λειτουργεί έτσι 
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βρέξει-χιονίσει όπως και να χει όχι με κάθε ευκαιρία δηλαδή την κοπανάμε από 

το σχολείο και να βλέπει ότι αυτό το κάνουν οι ενήλικες όχι τα παιδιά……..». 

 

Επίσης η έρευνα μας δείχνει ότι οι γονείς τοποθετούν τις αλλαγές στη ζωή του 

παιδιού στην πρώτη σειρά της κοινωνικοποίησης του παιδιού, την ωρίμανση και την 

αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων με μεγαλύτερους ή μικρότερους ηλικιακά 

ανθρώπους και όχι μόνο το ίδιο το σχολείο αλλά και κατ’ επέκταση το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Τέτοιοι παράγοντες είναι η επικοινωνία με τους καθηγητές, το είδος των 

μαθημάτων, η επαφή με τους δασκάλους.   

 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου είναι η πραγματοποίηση διαφόρων δράσεων αλλά και η συμμετοχή του 

παιδιού σε αυτές τις δράσεις και το ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά για αυτό.   

 

Η συνεργασία παιδιού και καθηγητή/δασκάλου η οποία οδηγεί στη 

δραστηριοποίηση του και την έκφραση ενδιαφέροντος για το μάθημα καθώς επίσης και 

η προσπάθεια αποφυγής της τυπικής μεθόδου διδασκαλίας δηλαδή πραγματοποίηση 

φροντιστηρίων κτλ.  

 

Επίσης, παρατίθεται ότι το σύστημα εκπαίδευσης της χώρας μας είναι ένας 

«μηχανισμός κοινωνικής επιλογής» που ελέγχει τα ενδεχόμενα εισαγωγής των 

μαθητών στο πανεπιστήμιο συνυπολογίζοντας το κοινωνικό επίπεδο και τη μόρφωση 

των γονιών των παιδιών (Τομαρά- Σιδέρη, 1999). Ακόμη, μια κοινωνιολογική μελέτη 

που αφορούσε την εκπαίδευση διαπίστωσε ότι ασκεί κοινωνική επιλογή το σύγχρονο 

σχολείο (Φραγκουδάκη, 1985). 

 

Oι  περισσότεροι γονείς  δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο. 

Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε ένας γονιός ήταν ότι ο εκπαιδευτικός ήρθε σε 

αντιπαράθεση με το παιδί του διότι παρακολουθούσε μαθήματα σε φροντιστήριο το 

απόγευμα. Και ανάφερε ότι για αυτό το πρόβλημα ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί διότι αν 

ήταν κατανοητοί προς τα παιδιά δεν θα παρακολουθούσαν φροντιστήριο και για να 

ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναμορφώσει το 
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υπάρχων εκπαιδευτικό σύστημα.  Το παράδειγμα που ακολουθεί μας παρουσιάζει την 

παραπάνω εικόνα η ¨Α¨ (δημόσιος υπάλληλος) μητέρα :   

 

«….Συγκεκριμένα με μία καθηγήτρια ….μου μίλησε έτσι πικρά για την κόρη μου 

αλλά δεν έκανα κάτι για να το προχωρήσω…. όμως μέχρι ένα σημείο και εκείνη 

την πικραίνει γιατί μέσα στην αίθουσα της έκανε σχόλια τα οποία και την κόρη 

μου δυσκόλευαν και πρόσβαλαν γιατί τη ρωτούσε συνέχεια «Εσύ στο 

φροντιστήριο που το κάνεις αυτό….. τι…. τα μαθες δεν τα μαθες;;; Φτάσατε;;;; 

δεν φτάσατε;;;;….. δηλαδή είχε μία επιμονή πάνω στο φροντιστήριο που 

έκανε…… εξωσχολικά δηλαδή….. για το συγκεκριμένο μάθημα ας πούμε και 

συνέχεια την….. την σχολιάζει και την πίκραινε αυτό το πράγμα. Οπότε και 

εμένα μου το έβγαλε όταν πήγα να ρωτήσω για το παιδί μου…. Μου  έβγαλε 

αυτή τη συμπεριφορά «Και στο «φροντιστήριο" που πάτε δεν τα κάνετε;" Αυτά 

και που έχετε φτάσει και επειδή κάνει φροντιστήριο εγώ την περιμένω να είναι 

πολύ καλύτερη»………………………….. νομίζω είναι ένα σχόλιο περιττό..»  

 

Κάποιοι άλλοι γονείς ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς τη 

συμπεριφορά κάποιων παιδιών τα οποία ενοχλούν τα υπόλοιπα. Για αυτό είναι 

υπεύθυνοι οι γονείς και καλό θα ήταν οι εκπαιδευτικοί να μιλούν με τους γονείς των 

συγκεκριμένων παιδιών.  Η ¨Μ¨(δημόσιος υπάλληλος) μητέρα χαρακτηριστικά μας 

προδιαγράφει τα παρακάτω :  

«…… Για αυτό όλοι μας ευθυνόμαστε όλοι οι γονείς πρέπει να κρατήσουμε την 

θέση μας και οι δάσκαλοι τη θέση τους ……………….. αυτό είναι θέμα 

ωριμότητας των γονιών και οι εκπαιδευτικοί να το προσέχουν και αυτό….». 

 

 Ένας άλλος γονέας αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον τρόπο που γίνονταν η 

διδασκαλία των μαθημάτων. Σε αυτό αναφέρθηκε ότι ευθύνονταν τα εκπαιδευτικά 

εγχειρίδια και οι εκπαιδευτικοί και πρότεινε ότι για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες θα 

πρέπει να γίνετε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από ανώτερα κλιμάκια.   

 

«…..νομίζω ότι ο τρόπος διδασκαλίας των μαθηματικών της πέμπτης δημοτικού 

ήταν πολύ άστοχος.  Βέβαια στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι και τα εγχειρίδια δεν 

ήταν κατάλληλα και τα λοιπά αλλά νομίζω ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού εκεί θα 
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μπορούσε να βελτιώσει τα πράγματα κάτι που δεν έγινε και φυσικά εκεί 

επιβαρύνθηκε, επιφορτίστηκε η οικογένεια με το ρόλο του εκπαιδευτικού 

……………….»……..«χωρίς να είμαι σίγουρος για το πώς μπορεί να γίνει νομίζω 

ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από ανώτερα κλιμάκια νομίζω ότι είναι 

απαραίτητη στο καθαρά παιδαγωγικό ρόλο που έχουν να επιτελέσουν…». 

 

Ακόμα ένας γονέας δήλωσε ότι έχει πρόβλημα με την Διεύθυνση διότι δεν 

μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί της για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε το παιδί της.  

 

«επειδή το δικό μου το παιδί έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το….. 

ναι……(φαίνεται κάπως διστακτική να το αναφέρει, αλλά στη συνέχεια 

εξιστορεί την όλη περίπτωση) που έχει να κάνει είναι θέμα υγείας δηλαδή 

συνάντησα μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσω ας πούμε να συνεννοηθώ με τη 

διευθύντρια του σχολείου για να βρούμε μία χρυσή τομή ας πούμε στο και να 

αντιμετωπίσουμε Από κοινού δηλαδή αυτό το θέμα αντιμετώπισα με την με την 

νυν  διευθύντρια του σχολείου γιατί στις πρώτες τάξεις επειδή υπήρχε άλλος 

διευθυντής όπου δεν αντιμετώπισα κανένα θέμα ίσα-ίσα με βοήθησε πάρα, 

πάρα πολύ 

,……. δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει ένας τοίχος και μία αδιαφορία για το 

πρόβλημα υγείας του παιδιού..» 

 

Τέλος, όσοι δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα στο σχολείο, 

θεωρούν ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υπεύθυνοι είναι η διοίκηση του 

σχολείου και οι εκπαιδευτικοί. 

 

 

6.5 Πως νοηματοδοτούν οι γονείς το δικό τους ρόλο στην υποστήριξη 

των παιδιών τους με στόχο την σχολική επιτυχία 
 

Οι γονείς μπορούν να είναι πολύτιμοι αρωγοί και να στηρίζουν την προσπάθεια 

που καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο αλλά και το αντίστροφο.  Σε βάθος 
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χρόνου η οικογένεια και το σχολείο συμβάλλουν στην επιτυχία του παιδιού ισοδύναμα 

(Friedrich, 2000). 

 

Οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θεωρούν για το παιδί 

τους επιτυχία να είναι κοινωνικό, συνεπής, καλός μαθητής ή καλή μαθήτρια και 

ευγενικό. Ακόμα οι γονείς δήλωσαν ότι για να υποστηρίξουν την επιτυχία των παιδιών 

τους θα πρέπει να τα μάθουν να συμβιώνουν με τους συμμαθητές τους και να περνούν 

όσο καλύτερα γίνεται όλα τα παιδιά μαζί στο σχολείο. Επίσης δήλωσαν ότι θα πρέπει 

να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους όταν αντιμετωπίζουν κάποια 

δυσκολία και να μην χάνουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους.  Πιο συγκεκριμένα η 

¨Χ¨(δημόσιος υπάλληλος) μητέρα δηλώνει τα εξής παρακάτω :  

 

¨………….να πηγαίνει με χαρά……. να γυρίζει με χαρά να μπορεί να 

συγκεντρώνεται…… δεν με νοιάζουν οι βαθμοί, και να γίνει καλός άνθρωπος 

αυτό θεωρώ επιτυχία…… που γίνεται ο καλός άνθρωπος πάντα σε συνάρτηση 

και από το σπίτι και από το σχολείο …… και η συμπεριφορά τους στο σχολείο 

και η συνεργασία με τους συμμαθητές της και η συνύπαρξη με τους συμμαθητές 

της….. προσπαθώ να της πω ότι πρέπει να συμβιώνουμε μαζί με τους άλλους να 

συνυπάρχουμε με τους άλλους, να μη δημιουργούν εντάσεις …….προσπαθείς να 

μιλάς με την κυρία ή να μιλάς με το παιδάκι που ίσως αντιμετωπίζεις κάποιο 

πρόβλημα που κάτι σου έχει κάνει χωρίς εντάσεις χωρίς τίποτα………… και να 

προσπαθείτε να λύνεται το πρόβλημα χωρίς να μαλώνετε χωρίς να χτυπιέστε….» 

 

Παράγοντες που νοηματοδότησαν οι γονείς για την επιτυχία του παιδιού στο 

σχολείο ήταν η αποτελεσματική επικοινωνία με τον κοινωνικό περίγυρο, η απόλαυση 

γνωστικών εφοδίων, η ανάπτυξη ιδιαιτεροτήτων όπως η κλήση ή οι ιδιαιτερότητες του 

παιδιού, η ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό χωρίς φυλετικές διακρίσεις και 

γενικότερα η κοινωνικοποίηση του παιδιού με την παρότρυνση πρακτικής έκφρασης 

και ενθάρρυνσης παρέας με άλλα παιδιά.   

 
Επιπρόσθετά οι γονείς δηλώσαν ότι θα πρέπει να διαβάζουν μαζί με το παιδί και να 

το βοηθούν με τα μαθήματά τους. Όπως και αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά να τα 

βλέπουν και στην πραγματικότητα είτε επισκέπτοντας μουσεία είτε διάφορες εκθέσεις. 



87 
 

Και τέλος δήλωσε ένας γονιός ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό αυτού.  

 

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε η διαπίστωση σχετικά με τους 

τρόπους που το σχολείο παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές όσον αφορά 

στην εκπαιδευτική τους πορεία για την επαγγελματική επιτυχία. Οι έρευνες είχαν ως 

στόχο να εντοπίσουν τις ανισότητες προκειμένου να πραγματοποιηθούν μεταβολές 

στον θεσμό της εκπαίδευσης που έχει ως απότοκο την παροχή ίσων ευκαιριών 

(Φραγκουδάκη, 1985). 

 

 Η ¨Ρ¨ (δημόσιος υπάλληλος) συμμετέχουσα μητέρα παραθέτει τα εξής :  

 
«……Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διακρίνω όσο το δυνατό νωρίτερα ή να τον 

βοηθήσω,  τέλος πάντων,  να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει στη 

ζωή, μάλλον τι θα ήταν καλός να κάνει…. ότι θέλει βασικά να κάνει πρώτον και 

δεύτερον γιατί θα ήταν καλός δηλαδή  να τον βοηθήσω στον επαγγελματικό του 

προσανατολισμό αφού πρώτα δω τις δεξιότητές του και  τα θέλω του κυρίως και 

να τον ………. να συνδράμω σε αυτή τη διαδικασία αλλά κυρίως όμως να 

συνειδητοποιήσει το ίδιο το παιδί τι θέλει να κάνει …με τι  θα ήταν 

ευχαριστημένος να ακολουθήσει να κάνει….».   
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Διάγραμμα 8 : Παράγοντες επιτυχίας στο σχολείο 

 
  

Σύμφωνα με έρευνα των Bronstein et al, (2005) τα παιδιά των οποίων οι γονείς 

προωθούν την ανεξάρτητη σκέψη και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις με αυτοπεποίθηση είναι πιθανό να χειριστούν τις ακαδημαϊκές 

απαιτήσεις του σχολείου με μεγαλύτερη επιτυχία.   

 
Κατανοώντας σε βάθος τις αντιλήψεις των γονιών για το πώς νοηματοδοτούν 

την επιτυχία σε συνάρτηση με το σχολείο παρατίθεται παρακάτω απόσπασμα από τις 

συνεντεύξεις που αναφέρεται στον ορισμό της έννοιας επιτυχίας του παιδιού στο 

σχολείο, από πού ξεκινά όλο αυτό και που καταλήγει. 

 

 «…Να είμαστε δίπλα της και οι δύο γονείς…. να είμαστε δίπλα της και ότι 

πρόβλημα έχει να το συζητάμε και ότι την απασχολεί….. είναι να την βοηθάμε 

πρέπει να είμαστε δίπλα της σε αυτό το στάδιο…….». 
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Άλλωστε, εντός του ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος ενδυναμώνεται η 

μαθησιακή πορεία των παιδιών. Επιπλέον, όταν οι γονείς παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για τη σχολική πορεία των παιδιών τους ασκεί επιρροή στην μελλοντική 

επαγγελματική πορεία του παιδιού (Φλουρής, 1989). 

 

Ο Bronfenbrenner υποστηρίζει, ότι οι κυριότεροι παράγοντες του 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ατόμων, είναι εκείνοι που έχουν 

μεγαλύτερη σημασία στις κρίσιμες φάσεις της ζωής τους, δηλαδή οι γονείς, οι φίλοι, οι 

παιδαγωγοί, το σχολείο, η κοινωνία και ο πολιτισμός. Μέσα από αυτή την προοπτική, 

ο ρόλος των ενηλίκων εστιάζεται στο να επηρεάσουν τον τρόπο που τα παιδιά 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους (Σακελλαρίου, 2004).   

 

Οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι συμμετέχουν εθελοντικά σε διάφορες 

δραστηριότητες του σχολείου. Μερικοί από τους γονείς δήλωσαν ότι αυτό θα πρέπει 

να αλλάξει καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και να μην είναι αδιάφοροι όπως κάνουν οι 

άλλοι γονείς διότι δεν γίνεται ένας μικρός αριθμός γονέων να μπορούν να λύνουν τα 

προβλήματα του σχολείου και οι υπόλοιποι να είναι αδιάφοροι. 

 

 Εξερευνώντας τις πεποιθήσεις των γονιών για την αλλαγή στη στάση τους 

απέναντι στο παιδί όσο μεγαλώνει και την επιτυχία του, προκύπτει ότι η στάση του 

γονέα τροποποιείται σε συνάρτηση με την αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού.  Άρα 

υπάρχει αναπροσαρμογή γονεϊκού ρόλου μεγαλώνοντας ηλικιακά το παιδί και 

προσδιορισμός των προσδοκιών του γονέα ανάλογα με τις δυνατότητες του παιδιού 

και την αποφυγή άτοπων προσδοκιών σε συνάρτηση με αυτά που προσφέρει το 

σχολείο.   

Αναφορικά με τα ως άνω άλλοι γονείς δήλωσαν ότι πρέπει να συμμετέχουν 

στην εθελοντική δράση διότι έτσι είναι κοντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, διότι ο τελικός αποδέκτης είναι τα παιδιά τους. Ενώ όσοι 

δήλωσαν ότι δεν έχουν ασχοληθεί με εθελοντικές δραστηριότητες που αφορούν το 

σχολείο δήλωσαν ότι αυτό θα έπρεπε να αλλάξει και να ξεκινήσουν να προσφέρουν 

και αυτοί εθελοντικό έργο.  Όσοι συνεχίζουν να μην προσφέρουν αυτό συμβαίνει διότι 

δεν έχουν την γνώση που χρειάζεται γιατί είναι πολύ περιοριστικός ο ρόλος των 

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από το Υπουργείο Παιδείας. 
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει σε αυτή την περίπτωση ότι οι απόψεις των 

συμμετεχόντων συμφωνούν σε πολλά σημεία όπως είναι η αλλαγή στάσης, η 

αντιμετώπιση προβλημάτων ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και η προσαρμογή στα 

νέα δεδομένα συνεχώς. 

 

 Τέλος, ερμηνεύοντας τις αντιλήψεις για τις μεθόδους ή τις τεχνικές 

αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν αναφορικά με τις προσδοκίες 

των γονέων προτείνουν τη συνεχή και δυναμική συνεργασία από την πρώτη μέρα στο 

σχολείο μέχρι και την τελευταία η οποία θα είναι εξατομικευμένη και ο εκπαιδευτικός 

θα έχει ουσιαστικό ρόλο υπεύθυνου καθηγητή και όχι έναν ρόλο τυπικό.  Δηλαδή να 

μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες και τις απόψεις του ο γονιός στον καθηγητή και να 

συζητήσει επ’ αυτού, να κατανοήσουν τα πιθανά προβλήματα και ότι τα παιδιά 

διέρχονται από φάσεις και να τα  στηρίξουν όλοι μαζί με αγάπη και συζήτηση. 

 

 

6.6  Η γνώμη των γονιών για την εξέλιξη των παιδιών τους κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
 

Ο τρόπος αντιμετώπισης της σχολικής επίδοσης του παιδιού από μέρους των 

γονιών του, ασκεί επιρροή στη μαθησιακή του πορεία. Οι περισσότεροι γονείς 

δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είναι καλοί μαθητές συνεπείς και επιμελείς, κάνουν τα 

μαθήματά τους χωρίς γκρίνια. 

 

 Συνεπώς, παρατηρείται ότι οι γονείς που έχουν πιο υψηλές προσδοκίες για τα 

παιδιά τους θεωρούν ότι τα παιδιά τους έχουν την ικανότητα να επιτύχουν στον 

επαγγελματικό τομέα. Έτσι, παρέχεται στα παιδιά ενθάρρυνση και υποστήριξη ώστε 

να λειτουργούν με αυτονομία (Doren, et al., 2012). 

 

Υπήρξαν όμως γονείς που δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είναι μέτριοι προς καλοί 

μαθητές, διότι αγχώνονται και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να «δώσουν» το 

100% του εαυτού τους. Και ένας γονέας δήλωσε ότι το παιδί του δεν διαβάζει όσο 
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χρειάζεται και διαβάζει περισσότερο τα μαθήματα που το ενδιαφέρουν. Ωστόσο, εδώ 

θα πρέπει να τονιστεί ότι οι γονείς που έχουν χαμηλές προσδοκίες για τα παιδιά τους 

ενδέχεται να μην τα θεωρούν ικανά και κατ’ επέκταση τους παρέχουν λιγότερες 

ευκαιρίες (Doren, et al., 2012).  

 

Στη συνέχεια οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι στο σχολείο τα παιδιά κάνουν 

καινοτομίες. Και έδωσαν μερικά παραδείγματα όπως το ότι  οι εκπαιδευτικοί με τα 

παιδιά επισκέπτονται εκκλησίες για να δουν τις αγιογραφίες, κάνουν κατασκευές με 

πηλό. Ακόμα  δήλωσαν ότι έχουν εξελιχθεί και σε εκπαιδευτικό και σε κοινωνικό 

υπόβαθρο. Η ¨Χ¨(δημόσιος υπάλληλος) μητέρα μας πληροφόρησε με τα παρακάτω 

λόγια :  

 

«….Εκτός από τα μαθήματα που συνέχεια μαθαίνουν καινούργια πράγματα  

φέτος ναι… ναι…. … ναι….. ναι….. είχαν ένα δάσκαλο ο οποίος ήταν……. πώς 

να το πω πιο εναλλακτικός….. δάσκαλος πιο εναλλακτικός που τους είχε 

πάει……. τους πήγαινε στην εκκλησία, τους έδειξε τις αγιογραφίες, είχε 

ενθουσιαστεί, τους πήρε μία μέρα τους πήγε σε ένα παρκάκι… τους είχε αγοράσει 

πηλό,… κάνανε πράγματα με πηλό γιατί είχανε τέτοιο μάθημα στην ιστορία… 

αντί να τους κάνει μαθηματικά μέσα στην τάξη, μου έλεγε, ότι τους έβγαζε έξω 

και τους έδειχνε τα στερεά αντικείμενα τα πράγματα και όλο αυτό άρεσε πάρα 

πολύ στα παιδιά τους άρεσε δηλαδή αυτός ο εναλλακτικός τρόπος μάθησης τους 

έκανε πολλά πράγματα τέτοια και ήταν ενθουσιασμένη……………….» 

 

Επιπρόσθετα οι γονείς βλέπουν ότι τα παιδιά τους έχουν αλλάξει συμπεριφορά με 

την πάροδο του χρόνου έχουν γίνει πιο κοινωνικά, δημιουργούν πιο εύκολα φιλίες και 

εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Ακόμα έχουν καταφέρει να μειώσουν το άγχος 

τους όσον αφορά την μελέτη στο σχολείο, σκέπτονται πιο ώριμα και λύνουν τα 

προβλήματά τους. Η ¨Δ¨(ιδιωτική υπάλληλος) μητέρα μας μιλά σχετικά με τα ως άνω :  

 
«………..γενικά θεωρώ ότι έχει κοινωνικοποιηθεί και ιδιαίτερα φέτος αλλά και σε 

ότι αφορά τα μαθήματα πιστεύω ότι είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο……… έμαθε 

πάρα πολλά πράγματα σε ότι αφορά βασικά μαθήματα που διδάσκονται όπως είναι 

η γραμματική και τα μαθηματικά ……………………. βλέποντας τηλεόραση ή 



92 
 

διαβάζοντας ένα βιβλίο διαβάζοντας πινακίδες στο δρόμο βλέπω ότι το παιδί κάθε 

μέρα πλέον χρησιμοποιεί πράγματα που έχει μάθει στο σχολείο…». 

 

Ακόμα οι γονείς χαρακτήρισαν τα παιδιά τους ως συνεπή, λαμβάνουν 

πρωτοβουλίες από μόνα τους, είναι οργανωτικά, εκφράζουν την γνώμη τους ελεύθερα, 

ξέρουν ότι εκτός από δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις και μερικά είναι κοινωνικά 

και άλλα ντροπαλά. Η ¨Ρ¨(δημόσιος υπάλληλος) μητέρα αναγνωρίζει την προσπάθεια 

του γιού της να προοδεύσει όπως βλέπουμε παρακάτω :  

  

«……….είναι ένα παιδί που έχει ένα πρόγραμμα και μία μέθοδο………. είναι 

αναλυτικό στη σκέψη του βέβαια μεγαλώνοντας διαπιστώνεις ότι δίνει 

περισσότερη βαρύτητα σε αυτά που τον ενδιαφέρουν και λιγότερο στα υπόλοιπα 

μαθήματα του γυμνασίου……. είναι ένα παιδί που έχει μέσα του αναπτυγμένα το 

πρέπει ….….σε σχέση με τις υποχρεώσεις τις σχολικές ….¨Πρέπει να διαβάσω ¨  

…..¨έχω ένα στόχο…...¨ έχει ένα όραμα…… ξέρει περίπου τι θέλει να κάνει στη 

ζωή του…. όχι απόλυτα…… περίπου προς τα πού θα κινηθεί και νομίζω ότι το 

ακολουθεί…..». 

 

Το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών συνδέεται με ευκαιρίες που παρέχονται και 

κοινωνικές αιτίες.  Άλλωστε, κατά τη θεωρία του εγκεφάλου του ατόμου και του 

οικονομικού στόχου προέκυψε η αύξηση της ζήτησης για εκπαίδευση και η 

δυσαρέσκεια, με απότοκο τη διεξαγωγή ερευνών με στόχο τη διαπίστωση των τρόπων 

που το σχολείο παρέχει ίσες ευκαιρίες στα παιδιά. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

αναφερόταν στο ότι η εκπαιδευτική πορεία του παιδιού δέχεται επίδραση από τις 

ευκαιρίες που του παρέχονται μέσω του κοινωνικού του περιβάλλοντος 

(Φραγκουδάκη, 1985). 

 

Ενώ ένας γονέας δήλωσε ότι το παιδί του δεν έχει αλλάξει συμπεριφορά και παραμένει 

σοβαρό και συνεπές όπως ήταν. Ο ¨Α¨ (δημόσιος υπάλληλος) αναφέρει τα παρακάτω : 

 
 «…..δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει….. θα έλεγα μάλλον σταθερή……. τώρα είναι 

φυσικό στην πορεία του χρόνου κάποια πράγματα με την βιολογική ωρίμανση να 

μεταβληθούν…» 
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Επιπρόσθετα δήλωσαν ότι το παιδί του έμαθε να χειρίζεται τα συναισθήματα του 

ως προς τους συνομηλίκους τους, διότι κάποια παιδάκια τα ενοχλούσαν και αυτά 

στεναχωριόντουσαν πολύ, όμως σιγά - σιγά κατάφεραν να το ξεπεράσουν. Ένας άλλος 

γονέας δήλωσε ότι το παιδί του καινοτομεί στη μουσική, δηλαδή από αυτά που 

μαθαίνει στο ωδείο προσπαθεί μόνο του και παίζει και άλλα κομμάτια. Τέλος, δύο 

γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους στο σχολείο παρακολουθούν περιβαλλοντικά 

προγράμματα, προγράμματα κατά της βίας, για την ασφάλεια στους δρόμους και για 

το μπούλινκ. Άλλωστε η εκπαίδευση των παιδιών και η ενθάρρυνσή τους από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον τίθενται αρωγοί στη δημιουργία θετικών 

αποτελεσμάτων όσον αφορά στους περισσότερους μαθητές (Russell, 2003). Η ¨Φ¨ 

(ιδιωτική υπάλληλος) μητέρα χαρακτηριστικά δηλώνει ότι :  

 

«……Πηγαίνουνε μία  εκδρομή το πώς πρέπει να λειτουργεί το παιδί στην εκδρομή 

του όταν φεύγουν από το σχολείο από το χώρο που είναι γνωστός….. που είναι 

ασφαλής για αυτούς ….. βγαίνουν έξω είναι σε ένα χώρο διαφορετικό που δεν έχει 

την ασφάλεια του σχολείου εκεί μαθαίνει το παιδί πώς πρέπει να προστατεύσει τον 

εαυτό του αλλά και να μη δημιουργήσει θέμα και στους άλλους κάνοντας κάποια 

πράγματα να μη φέρει σε κίνδυνο και κάποιους άλλους…………. κατάλαβες;;; 

μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά το παιδί όταν είναι εκδρομή και διαφορετικά 

όταν είναι μέσα στο σχολείο….». 

6.7  Η επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και ο κοινός 

στόχος για το σχολείο 
Η επικοινωνία αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία κάθε σχολείου. Η 

σημασία της άμεσης και της έμμεσης επικοινωνίας φαίνεται να επηρεάζει τα 

επιτεύγματα των μαθητών σε οποιοδήποτε σχολείο. Η σαφής επικοινωνία μπορεί 

να δημιουργήσει ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα σχολεία.   

 

Η γονική συμμετοχή είναι ένας από τους παράγοντες της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας. Σε μια ερευνητική μελέτη του Barnard (2004, p.p. 

44), η αποτελεσματική εμπλοκή των γονέων περιελάμβανε «διαφοροποίηση 
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μεταξύ της οικιακής συμμετοχής, της σχολικής συμμετοχής και της επικοινωνίας 

σπίτι-σχολείο». 

 

Σύμφωνα με έρευνα του Gottfried (1990), τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν 

παρακολουθούν την πρόοδό τους στο σχολείο μπορεί να αισθανθούν ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι σημαντική. Στην παρούσα έρευνα οι περισσότεροι 

γονείς δήλωσαν ότι υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και στο σχολείο. Ένα 

γονιός δήλωσε ότι η επικοινωνία αυτή είναι τυπική και θεσμοθετημένη μια φορά το 

μήνα. Ο ¨Α¨ (δημόσιος υπάλληλος) πατέρας ενδεικτικά αναφέρει :  

 

«…….Η τυπική θεσμοθετημένη επικοινωνία μία φορά το μήνα ο Δάσκαλος που 

ενημερώνει το γονιό ας πούμε για την πρόοδο του παιδιού και στα στάσιμα της 

βαθμολογίας των τριμήνων …… Τίποτα το ιδιαίτερο!!!»………… 

 

Επιπλέον ο ίδιος προσθέτει και τα επιχειρήματα του απέναντι σε αυτή τη στάση 

των εκπαιδευτικών ή γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος :  

 

«……….η επικοινωνία γονιών με τους εκπαιδευτικούς, με τους δασκάλους δεν είναι 

τόσο απλή υπόθεση σε αυτά τα………. σε αυτές τις λίγες επαφές ας πούμε που 

προβλέπονται τυπικά με τον κανονισμό του σχολείου  ……..προσπαθεί ο γονιός να 

επικοινωνήσει βαθύτερα ας πούμε να αντιληφθεί και ο ίδιος αν υπάρχει κάποιο ζήτημα 

κάποιο πρόβλημα να δει και τη στάση του εκπαιδευτικού και να προτείνουν ίσως και από 

κοινού κάποια κάποιες λύσεις ας πούμε για να βελτιωθούν τα τυχόν προβλήματα που 

υπάρχουν….». 

 

Οι στόχοι του σχολείου, για τους περισσότερους γονείς, είναι η ασφάλεια των 

παιδιών, οι μαθησιακοί στόχοι και οι στόχοι για την καλή συμπεριφορά των παιδιών. 

Ενώ υπήρχαν και οι γονείς που δεν γνώριζαν τους στόχους του σχολείου αλλά 

φανταζόντουσαν ότι θα είχαν ως στόχο το καλύτερο μέλλον των παιδιών. Ακόμα ένας 

γονέας δήλωσε ότι οι στόχοι του σχολείου αλλάζουν ανάλογα με το Διευθυντή.   
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Η ¨Β¨ (εκπαιδευτικός) μητέρα, μας καταθέτει την άποψη της για τους στόχους που 

θεωρεί απαραίτητοι να επιτευχθούν μέσω του σχολείου παρουσιάζοντας το παρακάτω 

απόσπασμα από τη συμμετοχή της στην έρευνα :  

 

«…..Εκτός από το μαθησιακό που είναι καλό να μάθουν τα παιδιά και με νέες 

τεχνολογίες διάφορα θέματα…… να υπάρχει και ασφάλεια στο σχολείο παίζει 

σημαντικό ρόλο μετά τα μαθησιακά είπαμε η ασφάλεια….. το σχολείο θέλει να 

κάνει στο χαρακτήρα στων παιδιών να δημιουργήσει ένα καλό χαρακτήρα να 

υπάρχει μία υπευθυνότητα, να μην υπάρχει φόβος να υπάρχει μία πρωτοβουλία σε 

διάφορα θέματα αυτά …». 

 

Οι ικανοποιημένοι γονείς είναι αυτοί που αισθάνονται ενήμεροι για τις 

σχολικές εμπειρίες των παιδιών τους, πιστεύουν ότι το σχολείο εκτιμά τη συμμετοχή 

τους και πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή στο σχολείο (Rose & Gallup, 

2002).  

 

Σε αυτή την ενότητα οι γονείς οι οποίοι δήλωσαν ότι θεωρούν ότι υπάρχει 

κοινό όραμα με το σχολείο  θεωρούν ότι και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται για να 

μάθουν περισσότερα πράγματα όσον αφορά την εκπαίδευση τους αλλά και να 

βελτιώσουν τη συμπεριφορά του παιδιού και να βγάλουν αξιόλογους ανθρώπους στην 

κοινωνία. Ενώ οι  υπόλοιποι γονείς που είπαν ότι δεν έχουν κοινό όραμα με το 

σχολείο δήλωσαν ότι αυτό συμβαίνει διότι σκέφτονται διαφορετικά οι δύο πλευρές 

και δεν υπάρχει η διάθεση να συνεργαστούν. Παραπέμπουμε στο παρακάτω 

απόσπασμα της ¨Μ¨ (δημόσιος υπάλληλος) μητέρας η οποία μας προσφέρει τη δική 

της άποψη :  

 

«….Κοινό Όραμα…. είναι λίγο μεγάλη λέξη…….. τώρα τι θα πει κοινό όραμα;;;; 

η διευθύντρια τώρα θέλει το σχολείο της να λειτουργεί με μία άλφα σειρά το όραμα 

άμα ας πούμε της διεύθυνσης δεν μπορώ εγώ να το αφουγκραστώ δεν είμαι…… 

δεν είναι αυτή η δουλειά μου… Εγώ θέλω το παιδί μου να είναι σε ένα ασφαλές 

χώρο το όραμα μου είναι η ασφάλεια του παιδιού μου, η μάθηση όσο μπορεί να 

μαθαίνει και να περνάει καλά και να χαίρεται τις ώρες του μέσα στο σχολείο να 

επικοινωνεί μέσα από το σχολείο εντάξει……. θα μαλώσει…. αλίμονο παιδί….. 
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παιδιά είναι και θα μαλώσουνε και θα τα βρούνε αλλά να καταλαβαίνει το σωστό 

και το λάθος να το αναγνωρίζει να φέρετε αξιοπρεπέστατα και αυτό……… δεν έχω 

δηλαδή τώρα……… τα οράματα είναι μία μεγάλη… μεγάλη λέξη το όραμα τώρα 

άμα ξέρω…..… Δεν νομίζω να έχω το ίδιο όραμα με το σχολείο….»  

 

Στον αντίποδα, παρατηρείται ότι μέσω της επικοινωνίας του σχολείου με τους 

γονείς διαφαίνεται και ο βαθμός ικανοποίησης των γονιών των παιδιών. Επίσης, οι 

έρευνες που αφορούν την ικανοποίηση των γονιών εστιάζουν στην ποιότητα και την 

ποσότητα των υπηρεσιών που αφορούν την εκπαίδευση αλλά και την ποιότητα των 

σχέσεων με τους ειδικούς οι οποίοι παρέχουν στα παιδιά εκπαίδευση (Bailey et al., 

2003). 

 

Επίσης, δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δέχονται τις αλλαγές που προτείνουν οι 

γονείς και ιδιαίτερα οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί. ακόμα δήλωσαν ότι δεν υπάρχει το 

Κοινό Όραμα διότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα εκπαιδευτικά και 

μαθησιακά ζητήματα. Ο ¨Α¨ (ιδιωτικός υπάλληλος) πατέρας μας επισημαίνει τα εξής :  

 

«………Οι γονείς  δεν μπορούμε να επέμβουμε πολλές φορές γιατί άμα επέμβουμε 

δυσανασχετούν οι ίδιοι οι δάσκαλοι ότι επεμβαίνεις στο έργο τους και αλλάζει και 

δεν σε αφήνει να κάνεις και πολλά πράγματα…… λίγοι δάσκαλοι είναι αυτοί που 

δέχονται εξωτερικές ιδέες για να τις βάζουν στον προγραμματισμό τους και 

προχωρά η κατάσταση…. είναι λίγοι αυτοί….. Δυστυχώς λένε και κυρίως οι πιο 

νέοι το κάνουν αυτό,,…. Οι παλαιότεροι λίγο δύσκολο να δεχτούν είναι να 

αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας…». 

 

Υπογραμμίζεται ότι οι γονείς ικανοποιούνται από το σχολικό κλίμα και πιο 

συγκεκριμένα με την ψυχολογική στήριξη του σχολείου και την επικοινωνία του 

σχολείου με τους γονείς των παιδιών. Οι παράγοντες που καθιστούν σημαντική την 

επικοινωνία ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο είναι η καλή συνεργασία των 

δύο πλευρών, ο κοινός στόχος που είναι το παιδί, δηλαδή να είναι χαρισματικό, 

κοινωνικό και ευγενικό. 
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«……….είναι σημαντική η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και του γονέα….. και 

το σπίτι…….. θέλουμε να βγάλουμε τον καλύτερο άνθρωπο την ίδια δουλειά ή και 

το σχολείο πέρα από τη μόρφωση δεν είναι να μάθει μόνο προπαίδεια τα 

τυπικά….. Το θέμα είναι να βγάλει ανθρώπους καλούς στην κοινωνία…….. 

ξεκινάει από το σπίτι και συνεχίζει στο σχολείο και αυτό είναι αλυσίδα…. άμα 

σπάσει ένας κρίκος από τους δύο εκεί είναι που χαλάει ο άνθρωπος…». 

 

6.8 Συμμετοχή των γονέων στο Δ.Σ. γονέων του σχολείου  
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι ερευνητές τα τελευταία χρόνια σχετικά με την 

συνεργασία γονιών και εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, στην εκπαίδευση της χώρας 

μας δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα οι γονείς στα σχολικά ζητήματα, με απότοκο να 

δημιουργούνται μελλοντικοί προβληματισμοί (Δελλασούδας, 2005β). 

 

Σε έρευνα τους οι Hill και Taylor (2004) κατέληξαν ότι παρά το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι γονείς επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερο, υπάρχουν πολλά 

εμπόδια για τη συμμετοχή των γονέων, όπως η εκπαίδευση των γονέων, η έλλειψη 

χρόνου και εργασιακών δεσμεύσεων, η έλλειψη χρημάτων ή οικογενειών που ανήκουν 

στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν 

από την προθυμία των γονέων και τις αντιλήψεις για τη σημασία της συμμετοχής 

τους.  

 

 Στην παρούσα έρευνα ένας γονέας δήλωσε ότι πρέπει οι γονείς να προσεγγίσουν 

το σχολείο και να πηγαίνουν στις συναντήσεις που διοργανώνουν οι εκπαιδευτικοί και 

ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και όχι να είναι απόμακροι. Όπως φυσικά και ο 

εκπαιδευτικός σύλλογος να διοργανώνει συναντήσεις με τους γονείς και να μην 

αντιδρά αδιάφορα.  

 

«……αν μπορεί να βοηθήσει με κάποιο τρόπο το σχολείο είναι πολύ θετικό νομίζω 

να είναι με αυτό τον τρόπο κοντά στο σχολείο και να γίνει μέλος του δ.σ. αυτό θα 

έχει δηλαδή τελικό αποδέκτη το παιδί στο κάτω – κάτω για τα παιδιά είναι 

γενικότερα κυρίως και το παιδί το συγκεκριμένο το δικό σου…»  
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Τέλος, οι περισσότεροι γονείς δήλωσαν ότι συμμετέχουν εθελοντικά σε διάφορες 

δραστηριότητες του σχολείου και λιγότεροι ότι ήταν μέλη του Δ.Σ. Μερικοί από τους 

γονείς δήλωσαν ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει αυτό, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και 

δεν πρέπει να γίνουν αδιάφοροι όπως κάνουν οι άλλοι γονείς διότι δεν γίνεται ένας 

μικρός αριθμός γονέων να μπορούν να λύνουν τα προβλήματα του σχολείου και οι 

υπόλοιποι να είναι αδιάφοροι. Η ¨Ε¨ (ιδιωτική υπάλληλος) αναφέρει τα παρακάτω:   

 

«……..Ναι , εγώ θεωρώ ότι όσο μεγάλο και αν είναι ένα παιδί ακόμα και στο 

λύκειο είναι ένα παιδί……… δεν παύει να είναι ένα παιδί ………..Ο γονιός είναι 

αυτός που με τη συμμετοχή του στο σχολείο σε αυτά τα………… τα επίπεδα και σε 

αυτά τα δρώμενα, τέλος πάντων,  δείχνει στο παιδί ότι… έχει την πρόθεση και ο 

γονιός να βοηθήσει όσο μπορεί την όλη κατάσταση και να λειτουργεί υπέρ των 

παιδιών………. Έτσι πρέπει να το λαμβάνει το παιδί Όχι ότι ο γονιός επεμβαίνει 

σε κάποια φάση της ζωής του…» 

 

Ενώ κάποιοι άλλοι γονείς δήλωσαν ότι πρέπει να συμμετέχουν στην 

εθελοντική δράση διότι έτσι είναι κοντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, διότι ο τελικός αποδέκτης είναι τα παιδιά τους.  

 

«..πιστεύω ότι είναι σημαντικό ο γονιός να συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια 

που γίνεται γιατί έτσι καταλαβαίνει και τα προβλήματα του σχολείου και τα 

προβλήματα των παιδιών και τα προβλήματα των δασκάλων είναι των καθηγητών 

και αντιλαμβάνεται καλύτερα το σχολείο και γενικά ότι θέμα προκύπτει εκεί ο 

γονιός δεν πρέπει να είναι εκτός της συλλογικής προσπάθειας Με όποιον τρόπο 

μπορεί είτε μέσω των συλλόγων είτε μέσω από διάφορες εθελοντικές εργασίες 

Καλό είναι να συμμετέχει γιατί έτσι είναι και ένα παράδειγμα για το παιδί του…»  

 

Ενώ όσοι δήλωσαν ότι δεν έχουν ασχοληθεί με εθελοντικές δραστηριότητες που 

αφορούν το σχολείο δήλωσαν ότι είτε αυτό θα έπρεπε να αλλάξει και να ξεκινήσουν 

να προσφέρουν και αυτοί εθελοντικό έργο είτε ότι θα συνεχίσουν να μην προσφέρουν 

διότι δεν έχουν την γνώση που χρειάζεται γιατί είναι πολύ περιοριστικός ο ρόλος των 
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Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από το Υπουργείο Παιδείας. Ο ¨Α¨ (δημόσιος 

υπάλληλος) καταθέτει τα παρακάτω :  

«……..Ακόμη και εδώ είναι πολύ περιοριστικός ο ρόλος που…… που θέτει θεσμικά 

το Υπουργείο στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων δηλαδή το σχολικό 

συμβούλιο ας πούμε που έχει ένα που έχει… μία εκπροσώπηση από τους γονείς 

ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ζητήματα υποδομών με ζητήματα διοίκησης. 

Δηλαδή δεν έχει κάποιο λόγο στα αμιγώς εκπαιδευτικά πράγματα …. και νομίζω 

αυτό θα πρέπει να αλλάξει και είναι σημαντικό το κομμάτι του να εισαχθεί η σχολική 

αξιολόγηση, ενδοσχολική αξιολόγηση και εκεί μέσα οι γονείς θα έχουν πραγματικά 

ένα βήμα για να εκθέσουν τις απόψεις τους………μέχρι να γίνει αυτό νομίζω ότι ο 

ρόλος είναι πολύ περιορισμένος και μου είναι εντελώς αδιάφορος.  Δηλαδή το να 

ενισχύει οικονομικά κάποιες δράσεις ……….. Πού…. που στην πραγματικότητα και 

εδώ είναι να υποκαταστήσουμε το ρόλο των δήμων… Ας πούμε για την…. στη 

σχολική πραγματικότητα που είναι τι;…. να διατηρούν τα σχολεία τα εκπαιδευτήρια 

σε μία καλή κατάσταση όχι …..δεν θέλω καμία συμμετοχή όπως έχουν τα πράγματα 

στους συλλόγους…». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.1 Συμπεράσματα   
 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει την ικανοποίηση των 

γονέων από το σχολείο, όπου φοιτά το παιδί τους. Η έρευνα ήταν ποιοτική και 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ημιδομημένων συνεντεύξεων. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 12 γονείς.  

 

Για την κατανόηση των χαρακτηριστικών των γονέων που πήραν μέρος στην 

έρευνα οι περισσότεροι γονείς ήταν γυναίκες, είχαν ηλικία περίπου 45.5 ετών, ήταν 

απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ήταν Δημόσιοι Υπάλληλοι. 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και στα πλαίσια των συνεντεύξεων 

αναπτύχθηκαν μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ της ερευνήτριας και των 

συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά τα επιμέρους χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

έρευνας δεν επιτρέπουν στο να κάνουμε γενικεύσεις και να καταλήξουμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με τις προσδοκίες και το βαθμό ικανοποίησης των γονέων από 

το σχολείο.   

 

Επίσης κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας σημαντικό ρόλο 

διαδραμάτισαν και οι παρεμβάσεις της ερευνήτριας, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, και η 

χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου βοήθησε τους συμμετέχοντες στην οικοδόμηση 

βασικών πρακτικών για τη διαδικασία της διεξαγωγής της συνέντευξης.   

 

Αποτελέσματα ερευνών αναδεικνύουν ως σημαντικούς παράγοντες τα 

χαρακτηριστικά των οικογενειών που είναι σημαντικά να διερευνηθούν.  Τέτοια 

χαρακτηριστικά είναι η αποτελεσματικότητα των γονέων και οι πεποιθήσεις τους,  

δηλαδή για παράδειγμα ότι μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους με τη  σχολική 

δουλειά στο σπίτι.  Στην πραγματικότητα τα παιδιά καθώς εισέρχονται σε υψηλότερες 

σχολικές βαθμίδες (γυμνάσιο, λύκειο) και αντιμετωπίζουν περισσότερο εξειδικευμένες 
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θεματικές περιοχές η δουλειά στο σπίτι αλλάζει και οι γονείς θα πρέπει να 

προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους. 

 

Η σχολική κουλτούρα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένων πεποιθήσεων, αντιλήψεων, σχέσεων, συμπεριφορών, 

γραπτών και άγραφων κανόνων που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της σχολικής 

λειτουργίας.  Η γενική εκτίμηση των γονέων σχετικά με την οργάνωση του 

σχολείου ήταν θετική.  Οι γονείς αισθάνονται άνετα και ένιωθαν ευπρόσδεκτοι όταν 

επισκέπτονταν το σχολείο και στις απαντήσεις τους οι γονείς συχνά ξεχώρισαν 

ιδιαίτερα χρήσιμους αλλά και χαρισματικούς εκπαιδευτικούς.  Οι γονείς γενικά 

βρήκαν τους δασκάλους να είναι προσιτοί για διαβούλευση μετά το σχολείο ή  και 

με ραντεβού. Η ικανοποίηση των γονέων από την ατμόσφαιρα του σχολείου 

στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην ευτυχία των παιδιών τους και στις θετικές 

αισθήσεις τους προς το σχολείο. Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν και με 

έρευνα των Meier & Lemmer (2018), για την ικανοποίηση των γονέων από το 

σχολείο και βασίζεται σε μια μελέτη περίπτωσης που διεξάγεται σε δημόσιο 

δημοτικό σχολείο σε γειτονιά μεσαίας τάξης. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι γνώμες των συμμετεχόντων ήρθαν σε 

συμφωνία σε ποικίλα θέματα.  Τέτοια θέματα είναι οι καλές σχέσεις γονέων και 

σχολείων όπως αναφέρθηκε και από τους Eccles & Harold (1993). Επίσης η 

συμμετοχή των γονιών στο σχολείο είναι σημαντική για όλους του εμπλεκόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως είναι οι δάσκαλοι, οι  μαθητές, οι γονείς και η 

εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα.    

 

Διάφοροι ορισμοί έχουν προταθεί για τη συμμετοχή των γονέων όπως είναι η 

συμπεριφορά με ή για τα παιδιά στο σπίτι ή στο σχολείο όπως επίσης και οι 

προσδοκίες που διατηρούν οι γονείς για τα παιδιά τους και την μελλοντική τους 

εκπαίδευση (Reynolds & Clements, 2005).   

 

Συγχρόνως η παρούσα έρευνα συμφωνεί με τη συμμετοχή των γονιών στην 

μετέπειτα εξέλιξη και επιτυχία του παιδιού και την εκπαιδευτική του εξέλιξη και 
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προσδιορίζεται μέσω τεσσάρων παραγόντων όπως είναι η συζήτηση στο σπίτι, η 

επικοινωνία του γονέα με το σχολείο, η επίβλεψη στο σπίτι (βοήθεια και στήριξη) και 

η συμμετοχή των γονιών στο σχολείο (Ηο & Willms, 1996).    

 

 Επιπλέον οι προσδοκίες των γονέων για τις μελλοντικές επιτυχίες των 

παιδιών τους είναι πάρα πολύ σημαντικές.  Σύμφωνα με τους Hoover-Dempsey et. al. 

(2005) αν οι γονείς έχουν υψηλές προσδοκίες για την εκπαιδευτική επιτυχία και 

δέσμευση σε αυτό τότε και το  παιδί είναι πιθανότερο να το υιοθετήσει, γεγονός που 

συμφωνεί και με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.    

  

   Οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες των γονιών φαίνεται πως ενισχύουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών για το σχολείο και την εκπαίδευση γενικά.  Άλλωστε μέσα 

από τον παράγοντα οικογένεια μεταφέρονται και μεταβιβάζονται προσδοκίες, αξίες 

και στάσεις που διαμορφώνουν την αυτοαντίληψη των μαθητών για τις ικανότητες 

τους και μέσω της αυτοαντίληψης αυτής επηρεάζουν την σχολική τους επίδοση. Όπως 

και στην παρούσα έρευνα μία μητέρα ανέφερε ότι κυρίαρχος σκοπός του σχολείου 

είναι η μελλοντική του επαγγελματική αποκατάσταση καθώς επίσης και ο 

επαγγελματικός του προσανατολισμός.   

 

 Οι μαθητές διαφέρουν ως προς τη στήριξη και βοήθεια που χρειάζονται για 

να έχουν την επιθυμητή ακαδημαϊκή επίδοση διότι το κάθε παιδί βιώνει μέσα στην 

οικογένεια εμπειρίες που το φέρνουν σε επαφή με προτιμήσεις και προσδοκίες, 

γνώσεις, στάσεις και αξίες και με όλα τα πιστεύω των γονιών του αλλά και της 

ευρύτερης οικογενειακής μονάδας (Κουτσελίνη & Νεοφύτου, 2017, σελ. 140-141).   ‘ 

 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν κατά κύριο λόγο τη σημασία της σύμπραξης 

για την ανατροφή παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Κυρίως, μια ανταλλαγή 

πραγματοποιείται μόνο όταν ένα πρόβλημα αναδύεται. Η συνεργασία που ξεκίνησε για 

την επίλυση του προβλήματος δείχνει ότι οι γονείς δεν έχουν έγκυρα πρότυπα στα 

οποία μπορούν να αναφέρονται. Οι έννοιες της συνεργασίας ποικίλλουν από συνεχή 

διάλογο σχετικά με τις ανάγκες του παιδιού τους σε προαιρετική ανταλλαγή 

πληροφοριών για τους γονείς.  
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Κατά συνέπεια, το προσωπικό του σχολείου θεωρεί τη δέσμευσή του στην 

ανατροφή των παιδιών ως κρίση παρέμβασης είτε ως συνεχής υποστήριξη με αναφορά 

στους φοιτητές που ζουν σε διαφορετικούς οικογενειακούς αστερισμούς. Αυτό οδηγεί 

σε μία ποικιλία τύπων γονικής συμμετοχής που οφείλονται μάλλον στα διαφορετικά 

επίπεδα όπως την προθυμία για  επικοινωνία, την υπευθυνότητα και την ανάγκη για 

στήριξη παρά για τα συμφραζόμενα ή διαρθρωτικούς παράγοντες όπως οι 

διαφορετικοί οικογενειακοί αστερισμοί ή η εννοιολογική διαφορά μεταξύ εθελοντικών 

και υποχρεωτικών ολοήμερων σχολείων (Börner 2010, σελ. 16). Παρά την ποικιλία 

αυτή, και οι δύο εταίροι έχουν ως στόχο να κρατήσουν το παιδί σε καλό δρόμο για την  

αποφοίτηση από το σχολείο και για να κρατήσει το παιδί κοινωνικά εμπλεκόμενο στη 

σχολική κοινότητα. 

 

Συνεπώς, μια επιτυχημένη συνεργατική σχέση για την ανατροφή παιδιών δεν 

μπορεί να οριστεί μόνο ως αποζημίωση των οικογενειακών αστερισμών και πόρων. 

Πρέπει να ενισχύσει όλους τους εταίρους στις αρμοδιότητές τους. Αυτό απαιτεί μια 

σχέση μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου  με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και το σεβασμό που έχει ήδη αναπτυχθεί προτού παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Με 

τον τρόπο αυτό, οι κοινές αποφάσεις υπέρ του παιδιού μπορούν να γίνουν βάσει 

εμπειριών σύμφωνα με τη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο και στο σπίτι. 

 

Παρόλο που η συνεργατική σχέση για την ανατροφή  των παιδιών αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της ανταλλαγής από την άποψη του γονέα και του προσωπικού 

του σχολείου, η εκπαιδευτική σύμπραξη είναι εξίσου σημαντική. Η συνάφεια της δεν 

βασίζεται μόνο στην υποστήριξη της μάθησης που αντανακλάται σε μέσους βαθμούς. 

Εξίσου σημαντικές είναι οι ανεπίσημες εκπαιδευτικές διαδικασίες για την 

οικογενειακή ζωή και τις δραστηριότητες αναψυχής ή ελεύθερου χρόνου στο 

ολοήμερο σχολείο που στοχεύει να παραδώσει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση με την 

έννοια της ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή. Για το λόγο αυτό, παραμένει 

ασαφές γιατί η άτυπη πτυχή της εκπαιδευτικής συνεργατικής σχέσης συζητείται τόσο 

σπάνια στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.  

 

Οι επαναλαμβανόμενες απαντήσεις των γονέων κατέδειξαν ότι η άμεση 

συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι λιγότερο επωφελείς, όπως 
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αποδεικνύει η επιστημονική έρευνα αλλά κάτι τέτοιο δεν αποκλείει την έμμεση 

υποστήριξη από τους γονείς.  

 

Οι περισσότεροι γονείς σχολίασαν ευνοϊκά την επικοινωνία μεταξύ σπιτιού και 

σχολείου.  Η επικοινωνία με τον μαθητή αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική με 

την έννοια της "ακαδημαϊκής κοινωνικοποίησης" (Hill and Tyson 2009), όταν 

επιτρέπει την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ γονέων και των παιδιών (Hofer 

and Pikowsky 2002, σελ. 260), καθώς και μια ανταπόκριση του εαυτού του και των 

αναγκών και των συμφερόντων κάνοντας αναφορά στα περιεχόμενα και τις εμπειρίες 

μάθησης (Vogelsaenger & Wilkening 2007, σελ. 77). Αυτές οι κοινωνικές και 

προσωπικές ικανότητες καθώς και τα οράματα των μελλοντικών επιτευγμάτων που 

αποκτώνται από την οικογενειακή επικοινωνία μπορούν να αυξήσουν την 

αυτοπεποίθηση του μαθητή για να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες στα σχολικά 

θέματα (Dahlhaus 2011, σελ. 131). 

 

Τα συστατικά στοιχεία για την έμμεση προσέγγισή τους, τα μέτρα αυτά και οι 

πρωτοβουλίες χρειάζονται επίσης χρόνο για ανταλλαγή και συμμετοχή στη σχολική 

ζωή. Επιπλέον, απαιτούν μία ορισμένη ποιότητα της σχέσης γονέα-παιδιού 

(Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen 2006, σελ. 84). Μια συνέπεια είναι ότι η 

έννοια της εκπαίδευσης και της ανατροφής των παιδιών μπορεί να είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρέπει να αναπτυχθεί 

προς μια συνεργασία που υποστηρίζει την αυτονομία, δηλαδή να πάρει τον έφηβο και 

να τον κάνει να συμμετέχει στην υιοθέτηση μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητας 

των εφήβων να ενεργούν για τον εαυτό τους. 

 

Όταν γίνει αυτό, ο μαθητής πρέπει να αναγνωριστεί ως ικανός συνεργάτης που 

έχει ένα λόγο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ωστόσο, μια τέτοια πορεία 

δράσης στο πλαίσιο της τριάδας γονέων - σχολείου - μαθητών- προσφέρει όχι μόνο 

στους γονείς αλλά και το προσωπικό του σχολείου (καθηγητές καθώς και κοινωνικοί 

λειτουργοί στο σχολείο) νέες πιθανότητες ενίσχυσης του αλλά και την ικανότητα των 

εφήβων να επιδιώκουν έναν αυτοδιοριζόμενο  τρόπο ζωής ακόμη και στο σχολείο. 

Έτσι η σύμβαση για την άτυπη εκπαίδευση θα μπορούσε να διατρέξει τον κίνδυνο να 

υπαχθεί στην σχολική υπεροχή της επίσημης εκπαίδευσης, δηλαδή, την  
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αυτοπεποίθηση για μάθηση προκειμένου για την  βελτίωση  των σχολικών 

επιτευγμάτων. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι μια αυτοκριτική στάση προς το 

παιδαγωγικό δόγμα αλλά και τις πρακτικές, καθώς και για έναν έντονο "τριμερή 

διάλογο" για τις ευκαιρίες και τα όρια της σχολικής εκπαίδευσης (Somerski, 2012. p. 

260-262). 

 

 Βασική παραδοχή της έρευνας είναι ότι η συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας όχι μόνον δεν θα πρέπει να εμποδίζεται, αλλά θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχή αγωγή και εξέλιξη του παιδιού. Σύμφωνα με αυτή η 

οικογένεια και το σχολείο έχουν ως σημείο τομής και κοινό ενδιαφέρον  τους το παιδί 

(Μπρούζος, 2017). 

 

           Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι μία στενή σχέση 

συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια 

αποβαίνουν προς όφελος του παιδιού και κατά συνέπεια την ικανοποίηση και την 

εκπλήρωση των προσδοκιών των γονέων από το σχολείο. 

 

Όταν τηρούνται οι όροι συνεργασίας οι γονείς εκτιμούν συνήθως τη δουλειά 

του σχολείου και αναγνωρίζουν τα όρια των δυνατοτήτων του, γεγονός που μειώνει τις 

εξωπραγματικές προσδοκίες, αλλά και τις αδικαιολόγητες επιθέσεις κατά του σχολείου 

(Pang I-W. 2000).  

 

Η οριοθετημένη συνεργασία σχολείου και οικογένειας έχει θετικές επιδράσεις 

στις επιδόσεις και τις στάσεις των μαθητών στο σχολείο (Ford et.al. 1998).  Με άλλα 

λόγια δεν θα πρέπει να περιορίζονται στις μηνιαίες προκαθορισμένες ενημερώσεις από 

τον δάσκαλο αλλά να απαιτούνται συστηματικότερες μορφές συνεργασίας και 

συχνότερης επικοινωνίας μεταξύ δασκάλου και οικογένειας.    

 

Σε αντίθεση με το δημοτικό σχολείο, η συμμετοχή των γονέων στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προσδιορίζεται σαφώς (Crozier 1999). Μια συνέπεια 

που δείχνεται από μια αμερικανική διαχρονική μελέτη είναι μια μειούμενη ποσότητα 

γονικής συμμετοχής σύμφωνα με την αυξανόμενη ηλικία των μαθητών (Epstein και 

Lee 1995). Επιπλέον, οι γονείς συχνά είναι αβέβαιοι σχετικά με τον σωστό τρόπο 
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υποστήριξης των παιδιών τους αργότερα (Fagnano 1994). Το πιο περίπλοκο 

περιβάλλον - περισσότεροι εκπαιδευτικοί, περισσότεροι μαθητές, περισσότερα θέματα 

- θέτει εμπόδια στη συμμετοχή των γονέων τα οποία δεν πρέπει να υποτιμόνται.  

 

 Η εμπειρία του κάθε γονέα είναι διαφορετική, αφού διαμορφώνεται μέσα από 

συναισθηματικές και φυσικές αντιδράσεις για το ίδιο το παιδί. Αποτέλεσμα της 

εμπειρίας είναι η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια με ένα ή περισσότερα στοιχεία της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Αποτελέσματα που συμφωνούν με έρευνα των  Πούλου & 

Ματσαγγούρας, (2009) ότι για τους γονείς οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών είναι 

σημαντικές στο βαθμό που καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών τους.  Οι 

σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών όμως δεν είναι απλές, τυπικές αλληλεπιδράσεις με 

στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών όπως η από «ανάθεση» σχέσεις, ενώ η κατανομή 

απόλυτα διακριτών αρμοδιοτήτων δεν προωθεί τη συνεργασία.  Από την άλλη πλευρά 

όμως οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι γνώσεων και πληροφοριών για 

το παιδί και αυτό μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για την επιτυχημένη συνεργασία 

τους (Phtiaka, 1999). 

 

Με την απαραίτητη εκπαίδευση αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να διευρύνουν τις 

γνώσεις τους για να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν στάσεις και 

πεποιθήσεις για βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας τους ώστε να 

προσαρμοστούν στα νέα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδομένα (Παπαναούμ, 2003:53-

60).    

 

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένας 

πολύπλοκος, δυναμικός και αντιφατικός ρόλος στον οποίο συμπυκνώνονται 

σημαντικές κοινωνικές προσδοκίες.  Από το ένα μέρος το σχολείο λειτουργεί 

γραφειοκρατικά και με ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή καθώς και δεν προσφέρει 

επίσης οικονομικά και εργασιακά κίνητρα για να αναπτύξει και να αναβαθμίσει την 

ποιότητα της δουλειάς του ο εκπαιδευτικός (Κωνσταντίνου, 1998:96-97).   

 

 Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Rossmar & Bunning (1978) όπως αναφ. στον 

Παπαστεφανάκη, 2002: 43-48) σχετικά με τις ικανότητες των εκπαιδευτικών που είναι 

απαραίτητες αναφέρουν ότι οι δεξιότητες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 



107 
 

συμφωνίας αφορούν την ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, τη 

διδακτική διαδικασία, τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων, την 

επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τη διάθεση των εκπαιδευτών για συνεχή 

βελτίωση.   

 

Τέλος θεωρείται σημαντική από όλους η ενεργή συμμετοχή των γονέων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ως ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας των προγραμμάτων 

προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης με αναμενόμενα οφέλη για τους ίδιους 

τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς (Σταμάτης, 2009).  

 

7.2 Προτάσεις 
 
 Η γνώση των προσδοκιών και του βαθμού ικανοποίησης των γονέων από το 

σχολείο όπως διαφαίνεται από την παρούσα έρευνα απαιτεί περαιτέρω έρευνα.  

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η γνώση και κατανόηση της συμπεριφοράς του 

αποκρινόμενου στην έρευνα όσον αφορά τις ανάγκες, μελλοντικές άλλα και τωρινές,  

του παιδιού του κάθε γονέα ξεχωριστά.  Η έρευνα αυτή δεν θα πρέπει ν’ 

αντιμετωπίζεται από τη σκοπιά ενός μόνου “παράγοντα”, αλλά να επεκτείνεται σ’  

όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν (Μαγνήσαλης, 1997, σελ. 44).   

 

 Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να διερευνηθεί είναι οι αντιλήψεις των 

γονέων για το παιδί τους - δηλαδή,  η εμπιστοσύνη των γονέων στις ικανότητές του 

παιδιού τους.  Οι αντιλήψεις της δεκτικότητας του παιδιού, οι προσδοκίες για το παιδί 

και η προβολή των πραγματικά διαθέσιμων επιλογών για το παιδί τους για το παρόν 

και το μέλλον (Eccles & Harold, 1993).             

 

 Επιπλέον, διαφαίνεται η ανάγκη για αναφορά της έννοιας της διοίκησης ότι 

σχετίζεται με την πραγματοποίηση των καθημερινών εργασιών όσον αφορά στη 

λειτουργία του οργανισμού σαν μια γραφειοκρατία.  Παρόλα αυτά μέσω της ηγεσίας 

θα πρέπει να  παρέχεται ενθάρρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των στόχων 

του οργανισμού. 
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Η διαχείριση των γονέων είναι απαραίτητη τόσο για να αποκομίσει το παιδί 

αυτά που του προσφέρονται αλλά και να αποφευχθεί η «πίεση» του εκπαιδευτικού 

χώρου (Helmy και Cooper, 2002). 

 Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίζονται από τους συναδέλφους 

τους, τους γονείς, τη διοίκηση του σχολείου και γενικά από το εκπαιδευτικό σύστημα 

ώστε  να λαμβάνουν την κατάλληλη επιμόρφωση (Κοντοπούλου, 2004), 

 

      Είναι απαραίτητη η παροχή περισσότερης πληροφόρησης και ενημέρωσης 

στους γονείς, καθώς οι παιδαγωγοί είναι σημαντικό να στοχεύουν στην προώθηση του 

ρόλου των γονιών μέσω της ολόπλευρης ενημέρωσης σχετικά με το παιδί τους. Κατ’ 

επέκταση η πληροφόρηση των γονιών έχει ως αποτέλεσμα την ακαδημαϊκή εξέλιξη 

των παιδιών τους. Ακόμη, ο παιδαγωγός είναι πιθανό να (Salend, 1990) να προτείνει 

τρόπους διαχείρισης της κατάστασης των παιδιών αλλά και να ενημερωθεί για τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες των παιδιών. 

 

       Οι παράγοντες που καθιστούν σημαντική την επικοινωνία ανάμεσα στην 

οικογένεια και στο σχολείο είναι η καλή συνεργασία των δύο πλευρών, ο κοινός 

στόχος που είναι το παιδί, δηλαδή να είναι χαρισματικό, κοινωνικό και ευγενικό. 

 

Από τη μία μεριά, τα παιδιά πρέπει να βοηθιούνται και να φροντίζονται για να 

παρέχουν στους γονείς τους καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς πρέπει να ενθαρρυνθούν επίσης 

στις εκπαιδευτικές και γονικές τους ικανότητες (Wissenschaftlicher Beirat fur 

Familiengragen, 2006). 

 

Συγκρίνοντας τις τελευταίες και τις προηγούμενες ιστορικές εξελίξεις, αυτό 

δείχνει μια νέα διαδικασία μεταμόρφωσης στη σχέση μεταξύ σχολείου και 

οικογένειας, αν και ιστορικά μιλώντας, ο ρόλος των γονέων αμφισβητείται όλο και 

περισσότερο, τώρα αντιμετωπίζεται ως παιδαγωγικά συναφή. Αλλά δεν υπάρχει 

ακόμα απάντηση στο ερώτημα αν αυτή η  αλλαγή της συνείδησης επηρεάζει τη σχέση 

μεταξύ οικογένειας και σχολείου μέσα σε κάθε είδους συνεργατικής σχέσης 

(Soremski, 2012). 
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Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης, φροντίδας και ανατροφής παιδιών 

(π.χ. με τη μορφή του ολοήμερου σχολείου) χρειάζεται αφενός ένα δεσμευτικό 

μοντέλο συνεργασίας σε συνδυασμό με μια σαφή κατανομή των δεξιοτήτων και 

αφετέρου ενός προσανατολισμού προς τον κόσμο των μαθητών (βλ. BMFSFJ 2006, 

σελ. 14). 

 

 Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, τα σχολεία πρέπει να 

οργανώσουν περισσότερες συναντήσεις, εκδηλώσεις και δωρεάν μαθήματα για να 

ενθαρρύνουν τους γονείς να έρχονται στο σχολείο. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες 

για να αυξηθεί η σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των οικογενειών με σκοπό 

την ενίσχυση της ψυχολογικής υγείας και τη σύσφιξη των σχέσεων 

(Desforges και Abouchaar, 2003).  

 

 Η σχέση μεταξύ σχολείου – οικογένειας θα πρέπει  να είναι συνεχής και 

εστιασμένη στα προβλήματα αλλά και στα οφέλη και για τις δύο πλευρές.  Οι γονείς 

δεν θα πρέπει να αγνοούν τις θεσμικές διατάξεις (πχ. συναντήσεις γονέων, σχολές 

γονέων κτλ) και να έχουν ένα συνεχή διάλογο σχετικά με τις ανάγκες του παιδιού. 

 

  Προτείνεται η οικογένεια να προσδώσει την αξία της εκπαίδευσης, να 

συνδέσει το σχολείο με αναδυόμενα θέματα, να παίρνει σοβαρά τις επιθυμίες της 

σταδιοδρομίας του παιδιού τους  και να τους υποστηρίξει με τον καθορισμό στόχων 

και την εκπόνηση σχεδίων για το μέλλον.  

 

Η μελλοντική διαχρονική έρευνα μπορεί να 

εξετάσει πιο προσεκτικά τις εσωτερικές αντιδράσεις των παιδιών,  ώστε να γίνουν 

κατανοητές οι επιδράσεις συγκεκριμένων γονικών συμπεριφορών. Τέτοια έρευνα 

μπορεί να περιλαμβάνει ένα μέτρο του αντιληπτού ελέγχου των παιδιών σχετικά με τα 

αίτια των ακαδημαϊκών επιτυχιών και αποτυχιών που σύμφωνα με τους  Harter και τον 

Connell (1984), διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην επίδραση της ακαδημαϊκής 

επίδοσης των παιδιών.  
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Επιπλέον, προτείνεται σε μελλοντική έρευνα οι συμμετέχοντες να μην είναι 

γνωστοί ή οικείοι της ερευνήτριας όπως και τα παιδιά των συμμετεχόντων να μην είναι 

γνωστά της ερευνήτριας διότι έχει ήδη σχηματίσει μία πρώτη εντύπωση για αυτά, η 

προτεινόμενη έρευνα να διεξαχθεί σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία (π.χ. 

σε μία μόνο πόλη) και τέλος είναι αναγκαία η έρευνα σε διαφορετικής εκπαιδευτικής 

βαθμίδας μαθητές. 

 

Τέλος, προκειμένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες των γονιών, από την  

εκπαιδευτική πολιτική που συνδέονται με το σχολείο, είναι όλο και περισσότερο 

απαραίτητο να εμπλέκονται οι γονείς και να τους ανατίθενται η ευθύνη όχι μόνο για 

την ανατροφή  αλλά και για την εκπαίδευση των παιδιών τους.  
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Άξονας ερωτήσεων συνεντεύξεων  
 
θέμα : «Οι προσδοκίες και ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων από το σχολείο» 
 
 
Θεματικοί 
άξονες 

Ερωτήσεις συνέντευξης  Κατηγορίες / 
Ερωτήσεις  

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ενδεικτικοί κώδικες  

1ος : 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ
Σ ΑΞΟΝΑΣ : 
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Είσαι ευχαριστημένος/η από την 
εκπαίδευση του παιδιού σου στο 
σχολείο αυτό; 
 

Ικανοποίηση γονέα 
από το σχολείο 

Ενθουσιασμένο  παιδί  
Χαρούμενο  
Ευτυχισμένο 

ΕΝΘΠΑΙ 
ΧΑΡΠΑΙ 
ΕΥΤΠΑΙ 

Είσαι ευχαριστημένος/η από την 
εκπαίδευση του παιδιού σου στο 
σχολείο αυτό; 
 
  Γιατί; 
 

Παράγοντες που 
επηρεάζουν τις 
προσδοκίες του γονέα 
από τη λειτουργία του 
σχολείου 

Σεβασμός, θάρρος, 
Απόκτηση εφοδίων 
Πληθυσμός παιδιών  
Περιοχή που βρίσκεται 
Ενσυναίσθηση  

ΣΕΒΘΑΡ 
ΑΠΕΦΟΔ 
ΠΛΗΘΠΑΙ 
ΠΕΡΒΡΙ 
ΕΝΣΥΝΑ 

Υπάρχει κάτι που σου αρέσει 
περισσότερο στο σχολείο αυτό;  
 
.....Υπάρχει κάτι που δε σου αρέσει; 

Εργαστήρια και 
δράσεις Βιωματικός 
τρόπος διδασκαλίας 

Πρακτική εξάσκηση/ έκφραση   ΠΡΑΚΕΞΑ 

Τι νομίζεις ότι μαθαίνει ή κερδίζει το 
παιδί σου στο σχολείο; ......Φαίνεται 
αυτό στην καθημερινή του ζωή; 

Συνεργασία γονέα και 
σχολείου 

Υπομονή και προσπάθεια 
Εξατομικευμένη συνεργασία 
Ουσιαστικό ρόλο εκπ/κου  
Ευελιξία εκπαιδευτικού 

ΥΠΟΜΠΡΟ 
ΕΞΑΤΣΥΝ 
ΡΟΛΕΚΠΑΙ 
ΕΥΕΕΚΠ 

Τι μαθητής/τρια πιστεύεις ότι είναι το Μέθοδοι Επικοινωνία με καθηγητές  ΕΠΙΚΚΑΘ 
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παιδί σου; (καλός/ή, μέτριος/α, 
επιμελής, συνεπής, φιλικός/ή κτλ) και 
γιατί; 
 
Θα θελες να μου περιγράψεις το παιδί 
σου; 
 
 Για την προσωπικότητα, τη 
συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του;  
 
 Έχει αλλάξει η συμπεριφορά του σε 
αυτά τα χρόνια που περάσανε σ αυτό το 
σχολείο;  
 
και αν ναι ως προς τι έχει αλλάξει; 
 

αντιμετώπισης 
δυσκολιών από τους 
γονείς 

Συζήτηση 
Αποφυγή άτοπων προσδοκιών  
ανάλογη με προσφορά σχολείου 
Προσδιορισμός προσδοκιών 
ανάλογα δυνατότητες παιδιού 

ΣΥΖΗΤΗΣ 
ΑΠΑΤΠΡΟΣ 
ΠΡΠΡΔΥΠΑ 

 
 
 
 
 
2ος : 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ
Σ ΑΞΟΝΑΣ : 
ΙΚΑΝΟΠΟΙ
ΗΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ 

 Μαθαίνει καινούργια πράγματα στο 
σχολείο αυτό; 
 
 Αν ναι αυτά τα πράγματα τα θεωρείς 
καινοτομίες; 
 
 Και ποια θεωρείς ότι είναι η 
δεκτικότητα του παιδιού σου στις νέες 
εμπειρίες; 
 

Προτάσεις /Τρόποι 
δημιουργίας συνθηκών 
για την επιτυχία του 
παιδιού 

Ευαισθησία του εκπ/κου 
Επικοινωνία σχολείου- 
οικογένεια 
Επικουρία οικ-σχολείο  
Αλληλεπίδραση  

ΕΥΑΕΚΠ 
ΕΠΣΧΟΙΚ 
ΕΠΟΙΣΧ 
ΑΛΛΗΛΕΠ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΠ/ΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
Α ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Πόσο ευχαριστημένος είσαι από την 
λειτουργία του σχολείου σας μέχρι 
σήμερα; 
 Γιατί είσαι ευχαριστημένος; 
 

Αλλαγή στάσης γονέα 
όσο μεγαλώνει το 
παιδί  

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα 
Αντιμετώπιση προβλημάτων 
ανάλογα με την ηλικία  
Διαφορετικές ανάγκες 
Στάδια ανάπτυξης του παιδιού 
καθοδηγητές   

ΠΡΟΝΕΔΕΔ 
ΑΝΠΡΟΑΝΗΛ 
ΔΙΑΦΑΝΑΓ 
ΣΤΑΝΠΑΙ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗ 

Ποιους θεωρείς ως τους κυριότερους 
παράγοντες  που επηρεάζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία μιας 
σχολικής μονάδας; 
 

Διαπαιδαγώγηση 
παιδιού 

Γνωστική,  
μαθησιακή και  
συναισθηματική ανάπτυξη  

ΓΝΜΑΣΥΑΝ 

Ποιους θεωρείς ως τους κυριότερους 
παράγοντες  που επηρεάζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία μιας 
σχολικής μονάδας; 
 

Κοινωνικοποίηση 
παιδιού 

Προετοιμασία ομαλής ένταξης 
στην κοινωνία 
Ωρίμανση 
Επικοινωνία με περίγυρο 
Ανεκτικότητα στο διαφορετικό 

ΠΡΟΜΕΝ 
ΩΡΙΜΑΝ 
ΕΠΙΚΠΕΡΙ 
ΑΝΔΙΑΦΟΡ 

Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που 
αντιμετωπίζεις στο σχολείο; Ποια είναι 
αυτά; 
 

Σύσταση καθημερινής 
ρουτίνας από το 
σχολείο 

Ρουτίνα διαβάσματος 
Ψυχαγωγίας  
Οργάνωση από το σχολείο 

ΡΟΥΤΔΙΑΒ 
ΨΥΧΑΓ 
ΟΡΓΑΠΣΧΟΛ 

Ποιος ευθύνεται για αυτό;  
 
Τι θα μπορούσε να γίνει για να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές; 
 

Καλύτερη ποιότητα 
επικοινωνίας παιδιού 
με γονείς 

Παρότρυνση  
Παιχνίδια 
Καθοδήγηση  
Εκμετάλλευση ευκαιριών 

ΠΑΡΟΤΡΥΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗ 
ΕΚΜΕΕΥΚ 

Ποιος ευθύνεται για αυτό; Τι θα Κίνητρα απασχόλησης Κατάρτιση ΚΑΤΑΡΤ 



134 
 

μπορούσε να γίνει για να ξεπεραστούν 
οι δυσκολίες αυτές; 
 
Αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποιου είδους 
βοήθεια για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων από την πλευρά 

γονέα με παιδί Ρυθμιζόμενη επικοινωνία με 
εκπ/κο   

ΡΥΘΜΕΠΙ 

Αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποιου είδους 
βοήθεια για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων από την πλευρά 

Κίνητρα για 
εξατομικευμένο 
επίπεδο εκπ/σης  

Κινητροδότηση εκπ/κών  
Ανύπαρκτη ενισχυτική 
διδασκαλία (ολοήμερο σχολείο  
στην ουσία) 
Πρωτοβουλία εκπ/κού 

ΚΙΝΕΚΠ 
ΑΝΥΠΕΝΔΙ 
ΠΡΩΤΕΚΠ 

3ος 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ
Σ ΑΞΟΝΑΣ : 
ΥΠΟΣΤΗΡΙ
ΞΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Πόσο ευχαριστημένος είσαι από την 
λειτουργία του σχολείου σας μέχρι 
σήμερα;  
 
Γιατί είσαι ευχαριστημένος; 

Εκπαιδευτική 
διαδικασία  

Ικανότητες εκπαιδευτικού 
Εκπαιδευτική πρακτική  
Ρόλος της διοίκησης 
Κατάλληλα εκπαιδευτικά 
εγχειρίδια 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

ΙΚΑΝΕΚΠ 
ΕΚΠΠΡΑΚΤ 
ΡΟΛΔΙΟΙΚ 
ΕΚΠΕΓΧΕΙΡ 
ΑΞΙΟΕΚΠ 

Ποιους θεωρείς ως τους κυριότερους 
παράγοντες  που επηρεάζουν την 
αποτελεσματική λειτουργία μιας 
σχολικής μονάδας; 
 

Εμπλουτισμός 
γνώσεων των γονέων 
αλλά και των παιδιών 
¨Εκπαίδευση εκτός 
σχολείου¨ 

Σχολείο «Ανοιχτό» σε όλους  
Ενδιαφέρον από τους ίδιους τους 
γονείς 
Επισκέψεις σε εκθέσεις 
Αγορά εξωσχολικών βιβλίων  
Συμμετοχή σε σχολές γονέων  

ΣΧΑΝΟΙΧ 
ΕΝΔΙΔΓΟΝ 
 
ΕΠΙΣΕΚΘ 
ΑΓΟΕΞΩΒΙ 
ΣΥΜΣΧΓΟ 

Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που 
αντιμετωπίζεις στο σχολείο;  Ποια είναι 
αυτά; 

Παράγοντες επιτυχίας Αποδοχή διαφορετικών 
προσωπικοτήτων  
Συνύπαρξη 

ΑΠΟΔΙΠΡΟ 
 
ΣΥΝΥΠΑΡΞ 
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Ποιος ευθύνεται για αυτό;  
 
Τι θα μπορούσε να γίνει για να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές; 
 
Αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποιου είδους 
βοήθεια για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων από την πλευρά του 
σχολείου; 
Τι πιστεύεις ότι είναι επιτυχία του 
παιδιού σου στο σχολείο; 
 
Τι νομίζεις ότι είναι σημαντικό να 
κάνεις εσύ σαν γονιός για να 
υποστηρίξεις την επιτυχία του παιδιού 
σου στο σχολείο;  
 
Μπορείς να δώσεις κάποιο παράδειγμα; 
 

Επιβράβευση  
Στήριξη  
Τόνωση αυτοπεποίθησης 
Αναγνώριση δεξιοτήτων  
Αναπροσαρμογή σε περίπτωση 
ανάγκης   

ΕΠΙΒΡΑΒΕ 
ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΝΑΥΤΟ 
ΑΝΑΔΕΞΙΟ 
ΑΝΑΠΑΝΑΓ 

4ος  
ΘΕΜΑΤΙΚΟ
Σ ΑΞΟΝΑΣ: 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΙΑ - ΚΟΙΝΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ και 

Υπάρχει ένα κοινό Όραμα και στόχοι με 
το σχολείο και με τους στόχους που 
έχεις βάλει εσύ για την τήρηση των 
κανόνων και των αποφάσεων που 
λαμβάνονται;  
 

Επικοινωνία με στόχο 
την καλή απόδοση, 
την συνεργασία, την 
συνεννόηση, την 
συμμετοχή και την 
σύμπραξη.  

Τυπική θεσμοθετημένη 
επικοινωνία 
 
Συνεργασία «Χρυσή τομή» 
 
Ωριμότητα γονιών  

ΤΥΠΘΕΣΕΠΙ 
 
 
ΣΥΝΧΡΤΟ 
 
ΩΡΙΜΓΟΝ 
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ΟΡΑΜΑ ΜΕ 
ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Γνωρίζεις τους στόχους του σχολείου 
γενικότερα και ποιοι είναι αυτοί;  
 
Ποιοι παράγοντες θεωρείς ότι 
καθιστούν σημαντική την επικοινωνία 
μεταξύ οικογένειας και σχολείου,  
θεωρείς ότι κάνουνε την επικοινωνία 
απαραίτητη δηλαδή καθιστούν την 
επικοινωνία απαραίτητη μεταξύ 
σχολείου και οικογένειας;  
Θεωρείς ότι υπάρχει επικοινωνία 
μεταξύ του σχολείου και του γονέα; 
 
 Ήσουν ποτέ μέλος ή είσαι μέλος του 
Δ.Σ. του σχολείου;  
 
Αυτό νομίζεις ότι θα πρέπει να αλλάξει 
όσο το παιδί μεγαλώνει; 
 
 Συμμετέχεις εθελοντικά σε διάφορες 
δραστηριότητες του σχολείου; 
 
 Μπορείς να μου αναφέρεις κάποιες;  
 
 Είσαι / ήσουν ποτέ μέλος του Δ.Σ. του 
σχολείου;  

 
Απόψεις/αντιλήψεις 
γονέων για τις δράσεις 
του Σ.Δ. , ώστε να 
προωθείται η 
αποτελεσματικότητα της  
σχολικής μονάδας: 

 

 
Συμμετοχή στο Δ.Σ.  
 
Προσφορά εθελοντικής εργασίας 
 
Συνεργασία 
 
Κοινό όραμα και στόχοι 

 
Συνοχή στην τήρηση κανόνων 
και αποφάσεων που λαμβάνονται  

 
 

Συνεργασία και στήριξη 
εκπαιδευτικών 
 
Επικοινωνία με άλλους γονείς 

 
Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 
Συνεργασία σχολείου οικογένειας 

 
Συνεργασία σχολείου και άλλων 
φορέων 
Εκπαιδευτικός,  
 

 
ΣΥΜΣΔΣ 
 
ΠΡΟΣΕΘΕΡΓ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣ 
 
ΚΟΙΝΟΡΑ 
 
 
ΣΥΤΗΚΑΑΠ 
 
 
 
ΣΥΝΣΤΗΕΚ 
 
 
ΕΠΑΛΓΟΝ 
 
ΔΙΛΗΨΑΠΟΦ 
 
ΣΥΝΣΧΟΙΚ 
 
ΣΥΣΧΑΛΦΟΡ 

 
ΕΚΠΑΚΟΣ 
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 Πως νομίζεις ότι αυτό θα πρέπει ν’ 
αλλάξει όσο το παιδί μεγαλώνει; 
 

Μαθητές,  
Διεύθυνση,  
πολιτική/ κουλτούρα σχολείου 
κ.α. 
 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ 
Δ/ΝΣΗ 
 
ΠΟΛΚΟΥΣΧ 

 


