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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αποτυπώνονται οι απόψεις εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας. Συγκεκριμένα, 

διερευνήθηκε η αναγκαιότητα και οι τρόποι επικοινωνίας-συνεργασίας με τους γονείς, οι 

παράγοντες που διαφοροποιούν την εμπλοκή των γονέων και τέλος διατυπώθηκαν 

προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα. Η συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων έγινε με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων σε 15 εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε με 

τη μέθοδο της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης.  

Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

θεωρούν πολύ σημαντική τη συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών, 

όμως το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών 

για το παιδί. Επίσης, ως προς τις πρακτικές επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται 

στο τυπικό πλαίσιο των υποχρεώσεων, όπως είναι οι προγραμματισμένες ενημερωτικές 

συναντήσεις, ενώ αναδείχθηκε η επιθυμία τους για οριοθετημένη εμπλοκή των γονέων. 

Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των γονέων, όλοι 

συμφώνησαν για τον σημαντικό ρόλο που παίζει το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των 

γονέων και η στάση του διευθυντή. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν 

η επίδοση των μαθητών, η ηλικία και τάξη φοίτησης, η πολιτισμική  ταυτότητα και το 

φύλο των γονέων, καθώς και οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών για τη σημασία της 

γονεϊκής εμπλοκής. 

Καταληκτικά, η έρευνα επικεντρώνεται στη διατύπωση  προτάσεων των εκπαιδευτικών 

για τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου οικογένειας, οι σημαντικότερες από τις οποίες 

ήταν η επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών μέσα από την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων και η συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων από 

γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχέσεις σχολείου-οικογένειας, εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

συνεργασία, γονεϊκή εμπλοκή 
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ABSTRACT 

 
The present dissertation attempts to record the views of primary school teachers on school-

family relations. Specifically, the necessity and the ways of communicating-cooperating 

with parents were investigated, the factors that differentiate parental involvement and 

finally proposals were formulated concerning strengthening the cooperation with parents. 

 

Qualitative approach was selected to conduct the research. The research data were 

collected by using semi-structured interviews with 15 current primary school teachers and 

analyzed using the method of thematic qualitative analysis. 

 

The research findings showed that primary school teachers consider the collaboration of 

the school with the students' families to be very important, but the type of their 

communication is limited to a mere exchange of information about the child. Additionally, 

as far as the communicative practices are concerned, teachers are limited to the formal 

framework of their obligations, such as scheduled informational meetings, while their 

desire for parental involvement within certain boundaries has emerged.   

 

Concerning the factors which affect parental involvement, all participants agreed on the 

important role that the parental socio-economic status plays as well as the school 

principal's attitude. Moreover, student performance, age  school grade, cultural identity and 

gender of the parents, as well as parents' and teachers' opinions concerning the importance 

of parental involvement were highlighted as important factors. 

 

In conclusion, the research focuses upon formulating teachers' proposals regarding the 

amelioration of school-family relationships, including parents' and teachers' training by 

means of attending training seminars and workshops, as well as the co-organization of 

activities by parents and teachers.  

 

Key – words: school – family relationships, teachers, primary education, collaboration, 

parental involvement 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μεταβολές σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, 

που επιβάλλουν την ύπαρξη στενών σχέσεων σχολείου-οικογένειας, καθώς οι σχέσεις 

αυτές φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το 

σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, καθώς η ενεργός συμμετοχή των γονέων στα σχολεία 

των παιδιών τους είναι πολύ σημαντική για τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξή τους, καθώς και για την ομαλή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξή τους 

(Epstein & Dauber, 1991).   

Οι πρώτοι φορείς κοινωνικοποίησης του ατόμου είναι η οικογένεια και το σχολείο, οι 

οποίοι ασκούν μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη, μάθηση και κοινωνικοποίηση του 

παιδιού. Η οικογένεια είναι ένας θεσμός ιδεολογικός και κοινωνικοπολιτισμικός, που είναι 

απαραίτητος και αναντικατάστατος, αποτελώντας βασικό παράγοντα για την προσωπική 

ανάπτυξη του ανθρώπου (Fischer, 2006). Είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία ενός 

παιδιού και τη μετέπειτα ανάπτυξή του, καθώς και το πρωταρχικό κελί της κοινωνίας μέσα 

στο οποίο ξεκινά η ανατροφή του και είναι η κυρίως υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα του. Σύμφωνα με το V. Hugo (Jethro, 2012) οι  αρχές του ατόμου που 

καθιερώθηκαν από την παιδική ηλικία είναι σαν γράμματα χαραγμένα στον φλοιό ενός 

νεαρού δέντρου. Επιπλέον, η οικογένεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και  στον τομέα 

της εκπαίδευσης. Είναι  ζωτικός εταίρος που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο έργο των 

εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων γενικότερα. Προωθεί και υποστηρίζει τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα των παιδιών της. 

Το σχολείο αποτελεί υποσύστημα της κοινωνίας το οποίο αποσκοπεί στην 

κοινωνικοποίηση και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του μαθητή. Είναι 

ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο δέχεται επιδράσεις από το εξωτερικό του περιβάλλον 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2003). Παρέχει ερεθίσματα στους μαθητές, τους εμπλέκει στη 

μαθησιακή διαδικασία και αλληλοεπιδρώντας με την οικογένεια, εμπλουτίζει τις εμπειρίες 

τους. 

Τα σχολεία και οι οικογένειες είναι δυναμικοί θεσμοί, οι οποίοι έχουν αλλάξει σημαντικά 

τον περασμένο αιώνα. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι σχέσεις σχολείου 

οικογένειας έχουν μεταβληθεί και θεωρούνται σήμερα σημαντικός καθοριστικός 

παράγοντας για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
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Το παιδί ερχόμενο στο σχολείο βρίσκεται ανάμεσα σε δυο συστήματα: το σχολείο και την 

οικογένεια. Τα συστήματα αυτά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους επηρεάζοντάς το 

κοινωνικοσυναισθηματικά. Κοινή συνισταμένη και των δυο συστημάτων είναι το παιδί, η 

ανάπτυξη και η εξέλιξη του οποίου ενδιαφέρει και απασχολεί και τα δυο αυτά συστήματα. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας, προκειμένου να επωφεληθεί το παιδί (Sapungan, & Sapungan, 

2014). 

Οι σχέσεις σχολείου-οικογένειας απασχόλησε ιδιαίτερα και τη σχολική ψυχολογία. Πολλοί 

σχολικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η καλλιέργεια της συνεργασίας σχολείου 

οικογένειας συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των παιδιών (DfES, 2004. Farrell et al.. 

2006, Squires et al., 2006, 2007 στο Koutrouba, K., et al., 2009). Επιπλέον, έρευνες 

έδειξαν ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς συνεργάζονται με τη σχολική μονάδα έχουν 

ενισχυμένη κοινωνική λειτουργία και λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς (Nokali, 

Bachman &Votruba-Drzal, 2010). 

Οι σχέσεις σχολείου-οικογένειας έχουν τονιστεί ως πολύ σημαντικά ζητούμενα κάθε 

εκπαιδευτικής πολιτικής ήδη από πολύ σημαντικούς παιδαγωγούς, όπως ο Pestalozzi, ο 

Κομένιος, ο Ρουσώ, ο Λοκ,  και ο Humboldt. Οι γονείς, αλληλοεπιδρώντας με το παιδί 

τους, επηρεάζουν τα κίνητρα, τις αξίες του, τις στάσεις του, τις αντιλήψεις του, τις 

φιλοδοξίες του και τη μόρφωσή του. Η αναγνώριση αυτής της δυναμικής  αλληλεπίδρασης 

σχολείου-οικογένειας είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν πολλές ερευνητικές μελέτες σχετικά 

με τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Οι πρώτες σχετικές έρευνες άρχισαν να γίνονται 

κατά τη δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ και στη Βρετανία. Από τη δεκαετία του 1980 οι 

έρευνες επεκτείνονται σε διεθνές επίπεδο, ενώ στη χώρα μας οι πρώτες έρευνες ξεκινούν 

λίγο αργότερα (Μπρούζος, 1998). 

Κατά τη δεκαετία του 1990, η άποψη ότι η πιο ενεργή εμπλοκή των γονέων στην 

εκπαίδευση έχει θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών, θεωρήθηκε ως 

σημαντικό αντίδοτο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στο σχολικό 

περιβάλλον  (Fan & Chen, 2001). Στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται σε 

διάφορες χώρες δημιουργούνται προγράμματα, τα οποία επιδιώκουν την αύξηση της 

συμμετοχής των γονέων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της 

εκπαίδευσης. Αρχίζει λοιπόν να γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη για μια πιο συνεργατική 

αλληλεπίδραση σχολείου-οικογένειας, καθώς διαφορετικές πρακτικές του παρελθόντος 

δεν είχαν επιθυμητά αποτελέσματα (Bruneau, Ruttan, & Dunlap, 2006). Επίσης σε πολλές 

περιπτώσεις τα σχολεία επανεξετάζουν προγράμματα και πολιτικές αναπτύσσοντας 
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καινοτόμες δράσεις, ώστε να ενισχύσουν τη συνεργασία γονέων- εκπαιδευτικών (Πεντέρη-

Πετρογιάννης, 2013).  

Κρίνεται αναγκαία η αντιμετώπιση της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών ως ένα 

κεφάλαιο πολύ σημαντικό, το οποίο μπορεί και να επιφέρει διπλά αποτελέσματα: από τη 

μια να ενισχύσει τις στρατηγικές με τις οποίες εμπλέκεται η οικογένεια στην εκπαίδευση 

των παιδιών και ταυτόχρονα, ενισχύοντας τα κίνητρα των μαθητών για την εκπαίδευσή 

τους, να πετύχει το ζητούμενο: τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης (Μπέση & Γρίβα, 

2013). 

Μελετώντας την ελληνική βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι οι έρευνες που αναφέρονται 

στις σχέσεις σχολείου-οικογένεια επικεντρώνονται στις απόψεις των γονέων, ενώ 

ελάχιστες ασχολούνται με τις απόψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στην παρούσα έρευνα, επιχειρείται η προσέγγιση ενός θέματος, το οποίο μέχρι τώρα  δεν 

έχει μελετηθεί ικανοποιητικά στην ελληνική βιβλιογραφία: τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. 

 Η συγκεκριμένη εργασία απαρτίζεται από εφτά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στη συνεργασία σχολείου οικογένειας. Επιχειρείται  μια ιστορική αναδρομή, 

περιγράφονται τα βασικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου- οικογένειας και επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών καθώς και  τα 

οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία αυτή. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις 

πρακτικές επικοινωνίας ανάμεσα στους δυο αυτούς εμπλεκόμενους φορείς. Το τρίτο 

κεφάλαιο επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία σχολείου-

οικογένειας. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με το παιδί, τον εκπαιδευτικό και τον γονέα. 

Επιπλέον, μελετάται ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στη συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανασκόπηση προγενέστερων ερευνών που εκπονήθηκαν τόσο 

στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται 

στην αναγκαιότητα και στη σημασία της έρευνας και αναφέρονται ο σκοπός, οι στόχοι και 

τα ερευνητικά ερωτήματα. Επιπλέον, παρουσιάζεται το ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήσαμε και τεκμηριώνεται η επιλογή της μεθόδου έρευνας, που είναι η θεματική 

ποιοτική ανάλυση. Επίσης, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για το δείγμα των 

εκπαιδευτικών  που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες διεξήχθη η έρευνα και ακολουθεί ο σχεδιασμός του πρωτόκολλου συνέντευξης. Στο 

έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας κατά αντιστοιχία με τα 

ερευνητικά ερωτήματα, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων. 
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Ακολουθεί το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο, που περιλαμβάνει τη συζήτηση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας,  βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από τις 

ημιδομημένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης καθώς και σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με προγενέστερες έρευνες. 

Στη συνέχεια διατυπώνονται συμπεράσματα, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς της 

έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις, οι οποίες αφορούν την περαιτέρω διερεύνηση του 

θέματος. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της ελληνικής και ξενόγλωσσης 

βιβλιογραφίας και τα παραρτήματα.  
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

1.1.  Ιστορική αναδρομή 

Η συμμετοχή της οικογένειας στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι απασχολεί ιδιαίτερα τη σχολική 

κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλα αυτά, διάφορα ιστορικά κείμενα 

αποδεικνύουν ότι οι γονείς ήταν σημαντικοί παιδαγωγοί σε πολλούς αρχαίους 

πολιτισμούς, όπως στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Ρώμη. 

Την τρίτη χιλιετία π.Χ. δημιουργήθηκαν τα πρώτα σχολεία στην αρχή στην Μεσοποταμία 

και στη συνέχεια σε περιοχές της Μεσογείου, προκειμένου να διδαχθούν τα παιδιά γραφή, 

ανάγνωση, αριθμητική, μια και οι γονείς αδυνατούσαν να τα διδάξουν με σωστό τρόπο. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια υπεροχή του σχολείου απέναντι στην 

οικογένεια, λόγω της έλλειψης επαρκούς μόρφωσης των γονέων και της αντίληψης που 

υπήρχε ότι τα άτομα εξαρτώνται από διάφορους φορείς, όπως η εκκλησία και το κράτος 

(Ματσαγγούρας, 2003).  

Το σχολείο γίνεται θεσμός μετά τη βιομηχανική επανάσταση και την ίδρυση των         

πρώτων κρατών. Στα παλαιότερα αυτά χρόνια ελάχιστη ήταν η παρέμβαση των γονέων 

στα τεκταινόμενα στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς το σχολείο ήταν το μόνο υπεύθυνο 

για την εκπαίδευση των μαθητών και οι γονείς έπρεπε να είναι μακριά από θέματα που 

αφορούν το σχολικό περιβάλλον (Αγγελίδης & Θεοφάνους, 2003 . Ματσαγγούρας & 

Βέρδης, 2003). Αργότερα όμως,  σημαντικοί παιδαγωγοί τόνισαν τη μεγάλη σημασία που 

έχει για την αγωγή του παιδιού και για την εκπαίδευσή του να συνεργάζεται η οικογένεια 

με το σχολείο. Έτσι, το σχολείο, κατανοώντας  τα οφέλη από τη συνεργασία του με τους 

γονείς, επιδιώκει μια πιο στενή επαφή μαζί τους. Όμως, το σχολείο είναι αυτό που 

καθορίζει τον τρόπο και τον βαθμό  με τον οποίο εμπλέκονται οι γονείς (Ματσαγγούρας & 

Βέρδης, 2003). 

Στις Η.Π.Α. ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια αρχικά δεν υπήρχε συνεργασία, 

αντιθέτως σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ τους. Οι γονείς 

θεωρούσαν ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν απρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί τους, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί κατηγορούσαν τους γονείς για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών τους 

(Bauch & Goldring, 1995). Τα τελευταία όμως χρόνια, τα σχολεία επιλέγονται από τους 

γονείς και η φοίτησή τους σε αυτά είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής και επομένως 

υπάρχει συνταύτιση απόψεων σχολείου-οικογένειας (Goldring & Shapira, 1993). 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [18] 

Στη σύγχρονη κοινωνία καταδεικνύεται η προσπάθεια πολλών χωρών να υπάρξει 

ουσιαστική επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της 

οικογένειας. Στη χώρα μας η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 1899, με την κυκλοφορία ενός 

περιοδικού με τίτλο « Το Σχολείον και η Οικογένεια», έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου- οικογένειας- μαθητών (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009). Επίσης υπήρξαν 

αρκετοί φωτισμένοι ιερείς, δάσκαλοι και άλλοι εκπαιδευτικοί που κατάφεραν να υπάρχει 

σωστή και στενή επικοινωνία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών τους. Εκτός 

από την Ελλάδα και σε άλλες χώρες έγιναν προσπάθειες για συνεργασία του σχολείου με 

τις οικογένειες των μαθητών. Όμως, ακόμα και μετά τα μισά του 20ου αιώνα, επικρατούσε 

η αντίληψη ότι οι γονείς θα έπρεπε να αποκλείονταν από το σχολείο, γιατί διαφορετικά θα 

δυσκόλευαν το έργο των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η αρνητική στάση του σχολείου στη 

σύμπραξη σχολείου-οικογένειας ενισχύθηκε από την  άποψη ότι το σχολείο έχει ως 

μοναδικό σκοπό τη διδασκαλία και την ανάπτυξη ηθικών χαρακτήρων, οπότε δεν είχαν 

σημασία οι πληροφορίες που έπαιρναν οι εκπαιδευτικοί από τους γονείς για τα παιδιά τους 

(Antonopoulou et al., 2011). 

Στη δεκαετία του 1970 οι γονείς ενδιαφέρονταν κυρίως για τις συνθήκες υγιεινής του 

σχολείου και για ένα καλό επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο θα βοηθούσε τα παιδιά τους. 

Σπάνια προσκαλούνταν στο σχολείο, η επικοινωνία τους με το σχολείο ήταν περιορισμένη 

και σχετίζονταν κυρίως με την ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών. Βαθμιαία όμως, 

δόθηκαν στους γονείς  περισσότερα δικαιώματα  και μπορούσαν να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους  (Guerra & Luciano, 2010).  

Αρχικά η εμπλοκή των γονέων ξεκίνησε από την επιθυμία τους να ενταχθούν στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους, αλλά με όρους που ορίζονταν από το σχολείο. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα η συμμετοχή των γονέων να περιορίζεται σε δραστηριότητες όπως 

εθελοντισμός, συγκέντρωση κεφαλαίων και προσφορά εργασίας. Οι περισσότερες επαφές 

με τους εκπαιδευτικούς γίνονταν σε συνέδρια διδασκαλίας και  σε σχολικές βραδιές (εκτός 

και αν η συμπεριφορά κάποιων μαθητών απαιτούσε να κληθούν επειγόντως οι γονείς 

τους). Έτσι υπήρχε μια μονόδρομη επικοινωνία που επικεντρωνόταν στην αξιολόγηση της 

προόδου των μαθητών ή σε συστάσεις των εκπαιδευτικών για το τι πρέπει να κάνουν οι 

γονείς (Christenson et al., 1997) 

Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες κυρίως οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί επιστήμονες 

ενδιαφέρονταν για τη σχέση σχολείου-οικογένειας. Όταν όμως γνωστοποιήθηκαν οι 

πρώτες έρευνες για το θέμα αυτό, άρχισαν να ασχολούνται και οι εκπαιδευτικοί και οι 

ψυχολόγοι (Γεωργίου, 2000). 
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Ουσιαστική αλλαγή στο ενδιαφέρον για γονεϊκή εμπλοκή στα εκπαιδευτικά θέματα 

παρατηρείται στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Την περίοδο αυτή, η τάση για συνεργασία 

του σχολείου με την οικογένεια στηρίχθηκε στην άποψη ότι οι πολιτιστικές, κοινωνικές 

και μαθησιακές εμπειρίες και στάσεις της οικογένειας, συμβάλλουν στη σχολική επίδοση 

των μαθητών (Bernstein, 1975 · Bourdieu & Passeron, 1990 στο Συμεού, 2003). Την ίδια 

εποχή  οι απαιτήσεις των πανεπιστημίων αυξάνονται και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα 

των μαθητών αποκτούν μεγάλη σημασία. Ο θεσμός του σχολείου εκσυγχρονίζεται, 

επιμηκύνεται ο χρόνος σπουδών και τα δημοκρατικά κινήματα απαιτούν τον 

εκδημοκρατισμό αυτού του θεσμού και την εντατική συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς 

που είναι υπεύθυνοι για την αγωγή και την κοινωνικοποίηση των μαθητών. Οι γονείς 

αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία που έχει η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς 

των παιδιών τους, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι η επίδοση των παιδιών βελτιώνεται όταν 

υπάρχει σύμπραξη σχολείου-οικογένειας. Αρχίζει να επικρατεί η ιδέα ότι οι γονείς πρέπει 

να αναμειγνύονται στην εκπαίδευση των παιδιών τους, όχι μόνο βοηθώντας τους στο σπίτι 

αλλά και συνεργαζόμενοι με τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, οι γονείς δημιουργούν 

συλλόγους τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, πιέζοντας τα σχολεία και τους 

υπεύθυνους διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκτός από την απαίτησή τους για ίσες 

ευκαιρίες και αύξηση ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ζητούν να συμμετέχουν στα 

θέματα του σχολείου και να συνεργάζονται πιο στενά με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

υπάρχει αξιοκρατία στην εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία μεταξύ σχολείου 

και οικογένειας ήταν σαν μια εκπαιδευτική και κοινωνική μεταρρύθμιση. Έτσι, σιγά σιγά 

άρχισε να επικρατεί η άποψη ότι το σχολείο πρέπει να είναι ανοικτό για τους γονείς, όχι 

όμως σε βαθμό που να εμποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία (Γεωργίου, 2000).  

 Στην Αγγλία αυξάνεται το ενδιαφέρον για σύμπραξη του σχολείου με την οικογένεια μετά 

τη δεκαετία του 1970. Το 1978 εκδίδεται το βιβλίο της Sara Lawrence Lightfoot με τον 

τίτλο «Worlds Apart: Relationships Between Families and Schools» (Ryan & Adams, 1998 

στο Λιούτα, 2013). Μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα παρατηρούμε στη 

δεκαετία του ’80. Στις μέρες μας παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό όχι 

μόνο από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και από πολιτικούς, προκειμένου να 

διαμορφώσουν την κατάλληλη εκπαιδευτική πολιτική.   

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος των 

ακαδημαϊκών για τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 

διαδραμάτισαν και οι νέες αντιλήψεις ως προς την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών. 

Πλέον, σπουδαία ιδρύματα και φορείς αντιμετωπίζουν τη συνεργασία σχολείου-
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οικογένειας με μια πιο γενική συν-αντίληψη, αποσκοπώντας στο να μελετηθούν οι 

συνέπειες από την επικοινωνία αυτή τόσο στην ανάπτυξη των μαθητών, όσο και στη 

σχολική επίδοση. Η ανάγκη σύμπραξης οικογένειας-σχολείου-κοινότητας με τελικό σκοπό 

τον περιορισμό της σχολικής διαρροής και την επέκταση της συμμετοχής των ανθρώπων 

στη δια βίου μάθηση, τονίζεται από την UNESCO (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009). Επίσης, 

στο πανεπιστήμιο Harvard υπάρχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην 

παροχή  βοήθειας σε όσους εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι: γονείς, 

εκπαιδευτικούς, τοπική κοινότητα. Επιπλέον, το 1991 δημιουργήθηκε το Διεθνές Δίκτυο 

Ερευνητών της Επικοινωνίας Οικογένειας και Σχολείου στο οποίο κοινωνιολόγοι, 

ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί ερευνούν το θέμα αυτό. Επιπρόσθετα, το 1995 ιδρύθηκε το 

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο για την Εμπλοκή των Γονιών στην Εκπαίδευση. Τέλος, 

πολύ σημαντική στην παγίωση των αντιλήψεων για τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

ήταν και η εργασία της Epstein και των συνεργατών της στο πανεπιστήμιο John Hopkins 

των ΗΠΑ (May, 1995 στο Κοζύβα, 2009). 

Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια η παροχή εκπαίδευσης, ακόμη και μετά που 

θεσμοθετήθηκε από το κράτος, ήταν προνόμιο μόνο των πλουσίων.  Οι δάσκαλοι είχαν ως 

βασικό στόχο να αναπτύξουν ηθικές αξίες και αρχές στα παιδιά (Antonopoulou et al., 

2011). Πολλά παιδιά πήγαιναν στο σχολείο προκειμένου να αποκτήσουν στοιχειώδεις 

γνώσεις και να διαμορφώσουν χαρακτήρες με ηθικό υπόβαθρο.  Οι γονείς σπάνια 

επισκέπτονταν το σχολείο και η επικοινωνία τους αφορούσε κυρίως την σχολική επίδοση   

των παιδιών τους. Οι εκπαιδευτικοί είχαν πάντα δίκιο σε ό,τι έλεγαν και οι γονείς δεν 

τολμούσαν να φέρουν αντίρρηση σε τίποτα. Κάποιες φορές μάλιστα ζητούσαν τη 

σωματική τιμωρία των παιδιών τους για να σωφρονιστούν (Αγγελίδης & Θεοφάνους, 

2003) . 

Η συμμετοχή των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας γίνεται πιο έντονη 

μετά το 1974 που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Αιτία ήταν η αντιμετώπιση 

προβλημάτων που έχουν σχέση με τη σχολική επίδοση, την πρόοδο, την αξιολόγηση και 

τη μάθηση των παιδιών. Αίτημα της μέσης ελληνικής οικογένειας ήταν καλύτερες 

συνθήκες εκπαίδευσης, εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης που παρέχεται και ίσες 

ευκαιρίες σε όλους για μόρφωση (Παπάζογλου, 1984). 

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ένωση το 1980, οι απαιτήσεις από την 

εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς άλλαξαν. Οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να διευρύνουν 

τους ορίζοντες και τις γνώσεις των μαθητών, προκειμένου αυτοί να συμβάλλουν στην 

τεχνική  και οικονομική ανάπτυξη της χώρας ( Antonopoulou et al., 2011 ). 
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Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 δημιουργούνται οι πρώτοι σύλλογοι γονέων και 

κηδεμόνων στη χώρα μας. Η συνεργασία όμως σχολείου και οικογένειας παίρνει σάρκα 

και οστά  με την ψήφιση του Νόμου 1566/85, Κεφ. ΙΕ, άρθρο 53. Σύμφωνα με αυτόν, οι 

γονείς των μαθητών όφειλαν να συγκροτήσουν συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σε κάθε 

σχολική μονάδα. Εκπρόσωποι αυτών των συλλόγων συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο 

εκπαιδευτικής πολιτικής, στις νομαρχιακές επιτροπές παιδείας, στις δημοτικές και 

κοινοτικές επιτροπές, στα σχολικά συμβούλια, στις σχολικές επιτροπές και στις εφορίες 

σχολείων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται στρατηγικές που ενισχύουν τη συνεργασία 

των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και εμπλέκουν τους γονείς στη διοίκηση του σχολείου. 

Ταυτόχρονα, σε πολλές άλλες χώρες δημιουργούνται προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν 

τη γονεϊκή εμπλοκή και έχουν θετικές συνέπειες στη σχολική επίδοση των μαθητών, στην 

καλύτερη επικοινωνία σχολείου-οικογένειας και στη δημιουργία ενός καλύτερου κλίματος 

μάθησης (Κοζύβα, 2009). 

Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η πολιτεία στην ανάπτυξη και ενίσχυση των σχέσεων 

του σχολείου με την οικογένεια φαίνεται στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 

79/2017. Σύμφωνα με αυτό, με πρωτοβουλία του διευθυντή πραγματοποιούνται 

παιδαγωγικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και γονείς για θέματα αγωγής και προόδου 

των μαθητών, οι οποίες αποσκοπούν « στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή 

προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που 

εκτιμώνται ως πλέον αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, την 

καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα 

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου». 

Στη σημερινή εποχή το σχολείο καλείται, εκτός από την παροχή γνώσεων, να ικανοποιήσει 

συναισθηματικά το μαθητή και να συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Οι 

γονείς επιθυμούν να συμμετέχουν στο σχολείο, μια και είναι αυτοί που ξέρουν τι θέλουν 

για τα παιδιά τους (Tekin, 2011). Ζητούν να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον, 

όπου τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, να κοινωνικοποιηθούν, να 

διασκεδάσουν, αλλά και μια υπηρεσία,  στην οποία θα μπορούν να εκθέσουν τις 

προσωπικές τους απόψεις, τις εμπειρίες τους ως γονείς και να βρουν ανταπόκριση (Guerra 

& Luciano, 2010). Το αίτημα που υπάρχει σήμερα είναι όχι απλώς οι γονείς να 

συμμετέχουν σε θέματα που απασχολούν την εκπαίδευση των παιδιών τους, αλλά να 

υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ  γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

από κοινού ευθύνες που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών  (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 

2013). Τονίζεται λοιπόν ότι δεν αρκεί μόνο να υπάρχει σύγκλιση των απόψεων ανάμεσα 
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στο σχολείο και την οικογένεια, αλλά απαιτείται και η δημιουργία στενών επικοινωνιακών 

δεσμών μεταξύ τους, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία τους. Για να επιτευχθεί αυτό, σε 

πολλές περιπτώσεις  τα σχολεία  εφαρμόζουν καινοτόμες δράσεις, αναβαθμίζοντας τον 

ρόλο των γονέων και προωθώντας τη συνεργασία μαζί τους. Όλες οι προσπάθειες που 

έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει σε αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και γονείς τη μεταξύ τους σχέση, όπως επίσης και του 

τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται την εμπλοκή και τη συμμετοχή της οικογένειας στο 

σχολείο.   

 

1.2.Μοντέλα συνεργασίας σχολείου- οικογένειας 

 

Το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν δυο θεσμούς με σημείο τομής  το παιδί, καθώς η 

πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού ενδιαφέρει τόσο τους γονείς όσο και τους 

εκπαιδευτικούς. Είναι γενικά αποδεκτό ότι μια καλή συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και 

την οικογένεια αποβαίνει προς όφελος όλων. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες 

επιστημονικές έρευνες και έχουν προταθεί διάφορα παρεμβατικά προγράμματα για να 

βελτιωθεί η σχέση αυτή. Έτσι διαμορφώθηκαν κάποια θεωρητικά μοντέλα, τα οποία 

προσπάθησαν να εξηγήσουν τη σχέση σχολείου-οικογένειας και τα οποία επηρέασαν 

ζητήματα πολιτικής, αλλά και καθημερινής πρακτικής. 

 Τα μοντέλα είναι εργαλεία με τα οποία μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την 

πραγματικότητα και να πλησιάσουμε την αλήθεια. Η δημιουργία τους οφείλεται στην 

προσπάθεια κατανόησης και πρόβλεψης γεγονότων και φαινομένων (Kokkotas & Plakitsi, 

2004). Το καθένα από αυτά εξηγεί από διαφορετική οπτική γωνία τον τρόπο που γίνεται 

αντιληπτή η σχέση αυτή και τονίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της (Πεντέρη- 

Πετρογιάννης, 2013).  Επίσης, τα μοντέλα αποτελούν εφόδια, τα οποία βοηθούν τον 

εκπαιδευτικό να επικοινωνεί με τους γονείς και τους μαθητές του, όμως το κυριότερο 

πλεονέκτημα των μοντέλων είναι η δυνατότητα πρόβλεψης που του προσφέρουν. Γενικά 

θα λέγαμε ότι τα μοντέλα αποσκοπούν στην παροχή γνώσης,  ώστε να κατανοηθούν και να 

αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που διέπουν την παιδαγωγική, εκπαιδευτική και κοινωνική 

σχέση του σχολείου με την οικογένεια. 
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Έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα, όμως τα σημαντικότερα και περισσότερο 

κατοχυρωμένα  μοντέλα  που αναφέρονται στη σχέση σχολείου-οικογένειας 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

1.2.1. Το σταδιακό μοντέλο 

 

Το σταδιακό μοντέλο είναι το πρώτο θεωρητικό μοντέλο που προσπάθησε να οριοθετήσει 

τη σχέση του σχολείου με την οικογένεια του μαθητή. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις 

θεωρίες του Erikson και του Piaget και έχει ως βάση του τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού 

μέσα στο χρόνο. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η ευθύνη για την ανάπτυξη του παιδιού  

μέχρι την είσοδό του στο σχολείο ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια, κατόπιν 

μεταβιβάζεται στο σχολείο και στη συνέχεια στο ίδιο το άτομο, το οποίο, ως ενήλικας πια, 

αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Το κύριο μειονέκτημά του είναι ότι δεν αφήνει περιθώρια 

αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείου- οικογένειας (Γεωργίου, 2000). 

 

1.2.2. Το οργανισμικό μοντέλο 

 

Το μοντέλο αυτό βασίστηκε στις θεωρίες των κοινωνιολόγων  Weber και Parsons σχετικά 

με τη δομή και τη λειτουργία των παραγωγικών οργανισμών. Η θεωρία αυτή πρεσβεύει ότι 

οι οργανισμοί και οι οργανωμένες ομάδες πετυχαίνουν τον στόχο τους μόνο όταν ενεργούν 

αυτόνομα, έχουν ανεξάρτητες αρμοδιότητες και δεν έχουμε επικάλυψη ρόλων και ευθυνών 

(Γεωργίου, 2000). Κατά το μοντέλο αυτό, το σχολείο και η οικογένεια είναι δυο 

ανεξάρτητοι θεσμοί, που έχουν διαφορετικούς στόχους και εφαρμόζουν διαφορετικές 

λειτουργίες στην κοινωνία (Μπρούζος, 2002 . Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). Το 

κυριότερο πρόβλημα που δημιούργησε ήταν η αποθάρρυνση σύμπραξης σχολείου 

οικογένειας και η επιφυλακτικότητα γονέων και εκπαιδευτικών να συνεργαστούν μεταξύ 

τους. Έτσι, η επικοινωνία τους περιορίζεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν μαθησιακά 

προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο. Για πολλές δεκαετίες 

επικράτησε αυτό το μοντέλο, επηρεάζοντας τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου 

(Γεωργίου, 2000).  Γενικά θα λέγαμε ότι το μοντέλο αυτό αποτρέπει τη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας.  
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1.2.3. Το κοινωνικό μοντέλο 

 

Το κοινωνικό μοντέλο (Getzels, & Guba, 1957 στο Ντινίδου, 2013) στηρίζεται στη 

συστημική προσέγγιση, καθώς υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 

κοινωνία και την οικογένεια. Το μοντέλο αυτό αναπτύσσεται σε δυο διαστάσεις, τη 

νομοθετική και την ιδιογραφική. Η πρώτη αναφέρεται στη λειτουργία του σχολείου, και η 

δεύτερη στη λειτουργία των εργαζομένων μέσα στον οργανισμό, δηλαδή στους 

εκπαιδευτικούς. Ως κοινωνικό σύστημα το σχολείο βρίσκεται σε ένα καθεστώς συνεχούς 

αλληλεπίδρασης με την κοινωνία: δέχεται επιρροή από τους στόχους και τις αξίες της 

κοινωνίας, προσπαθώντας να τις υλοποιήσει. ταυτόχρονα όμως, όντας ζωντανός 

οργανισμός, επηρεάζει και αυτό την κοινωνία. Το σχολείο αποτελείται από τους μαθητές, 

τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή. Όλοι αυτοί έχουν τις δικές τους απόψεις, τα δικά 

τους προσωπικά χαρακτηριστικά, τις δικές τους προσδοκίες. Επιδρούν λοιπόν στον 

οργανισμό και αναδιαμορφώνουν τους στόχους και τις επιδιώξεις του. Η ιδιοσυγκρασία 

του κάθε εκπαιδευτικού (ιδιογραφική διάσταση) αλληλοεπιδρά με την κουλτούρα που 

υπάρχει στις ομάδες του σχολείου (εκπαιδευτικοί, διευθυντής, γονείς) και διαμορφώνουν 

ξανά τους στόχους του. Επομένως γονείς, εκπαιδευτικοί και  κοινωνία αλληλοεπιδρούν 

συνεχώς μεταξύ τους. 

Η συμβολή αυτού του μοντέλου είναι ότι βοηθάει στην πρόβλεψη της αντίδρασης του 

σχολείου σε διάφορες καινοτομίες, όπως η εμπλοκή των γονιών στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι. Έτσι, αν για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί αισθανθούν ότι απειλούνται από τη 

γονεϊκή εμπλοκή, θα την εμποδίσουν με κάθε τρόπο, έστω και αν η επίσημη εκπαιδευτική 

πολιτική είναι η ενίσχυση προγραμμάτων για τη σύμπραξη  σχολείου-οικογένειας. 

 

1.2.4. Το  βιο-οικοσυστημικό μοντέλο  

 

Το μοντέλο αυτό διατυπώθηκε από τον Bronfenbrenner (1986) και στηρίζεται στη 

συστημική προσέγγιση, δηλαδή σ’ έναν ολιστικό τρόπο σκέψης. Το μοντέλο αυτό 

αποτελεί τη βάση για τη μελέτη προγραμμάτων που αναφέρονται στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας-κοινότητας. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η ανάπτυξη των παιδιών 

δεν επηρεάζεται μόνο από παράγοντες εντός του παιδιού, αλλά επίσης από την οικογένειά 

τους και από τον περιβάλλοντα κόσμο. Ο Bronfenbrenner υποστήριξε ότι το άτομο κατά 

τη διάρκεια της ζωής του συμμετέχει σε διαφορετικά συστήματα, μεταξύ των οποίων 
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υπάρχει αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση και τα οποία το επηρεάζουν σε μικρότερο ή 

σε μεγαλύτερο βαθμό. Η βασικότερη πρόταση αυτής της θεωρίας είναι ότι όσο πιο στενή 

είναι η σχέση ανάμεσα στα μικροσυστήματα των παιδιών, τόσο πιο πολύ επηρεάζεται από 

αυτά.  

Κατά τον Bronfenbrenner το άτομο συμμετέχει σε πέντε διαφορετικά συστήματα, τα 

υποσυστήματα, γι’ αυτό το μοντέλο αυτό σχηματικά αποτελείται από πέντε ομόκεντρους 

κύκλους από τους οποίους ο εξωτερικός αποτελεί το μακροσύστημα και ακολουθούν το 

εξωσύστημα, το μεσοσύστημα, τα μικροσυστήματα και στον πυρήνα βρίσκεται το άτομο 

(Tekin, 2011).  

Τα μικροσυστήματα περιλαμβάνουν το στενό περιβάλλον του παιδιού, όλα τα πρόσωπα με 

τα οποία έρχεται σε συχνή επαφή όπως η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι εκπαιδευτικοί, η 

γειτονιά κ.λ.π. Τα παιδιά αλληλοεπιδρούν άμεσα με τα μικροσυστήματα και αυτό 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του παιδιού (Tekin, 2011). Ο αριθμός των 

μικροσυστημάτων στα οποία συμμετέχει το άτομο μεγαλώνει  καθώς αναπτύσσεται το 

άτομο και επομένως αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006) 

Το μεσοσύστημα περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε δυο ή περισσότερα 

μικροσυστήματα. Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας, του σχολείου και των συνομηλίκων 

αποτελούν ένα μεσοσύστημα. Η ανάπτυξη του παιδιού ενισχύεται όταν οι συνιστώσες 

αυτού του συστήματος είναι ισχυρές και δυνατές (Prior & Gerand, 2007 στο Tekin, 2011).  

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η συμπεριφορά ενός παιδιού μπορεί να επηρεαστεί στο 

σχολικό περιβάλλον, αν υπάρξουν σημαντικά γεγονότα στην οικογένεια ή στις ομάδες 

συνομηλίκων και αντίστροφα (Ματσόπουλος, 2005). Έτσι, ένα παιδί παραμελημένο από 

την οικογένειά του μπορεί να αναπτύξει συμπεριφορές για να προσελκύσει την προσοχή 

των γονιών και των εκπαιδευτικών του. Αντίθετα, αν μεγαλώνει σε ένα στοργικό 

περιβάλλον, μπορεί να επωφεληθεί από τα ερεθίσματα που του παρέχει το σχολικό 

πρόγραμμα. 

Το εξωσύστημα περιλαμβάνει τους κρατικούς και επαγγελματικούς φορείς, τα Μ.Μ.Ε., 

την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά τους κοινωνικούς θεσμούς που επηρεάζουν έμμεσα το 

άτομο. Πολλές φορές τα τεκταινόμενα στο εξωσύστημα επηρεάζουν τη λειτουργία του 

μεσοσυστήματος και των μικροσυστημάτων, επηρεάζοντας έμμεσα και το παιδί, καθώς 

στα συστήματα αυτά ανήκουν οι άνθρωποι που είναι κοντά στο παιδί. Έτσι π.χ. το 
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επάγγελμα του γονέα (αμοιβή, ωράριο) επηρεάζει το μικροσύστημα της οικογένειας, 

καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό και τη συμπεριφορά του παιδιού. 

Το μακροσύστημα περιλαμβάνει στάσεις και ιδεολογίες των πολιτισμών όπως οι νόμοι, τα 

ήθη και τα έθιμα, οι αξίες και οι κοσμοθεωρίες.  Αν και όλα αυτά φαίνονται να είναι 

απομακρυσμένα από το παιδί, ασκούν επίδραση στο παιδί μέσω των υπόλοιπων 

συστημάτων. 

Επιπλέον ο Bronfenbrenner εισάγει ένα άλλο σύστημα γνωστό ως χρονοσύστημα. Αυτό το 

σύστημα αναφέρεται στις αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα άτομο με την πάροδο του 

χρόνου. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στην οικογενειακή δομή και στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη ενός παιδιού. 

O Bronfenbrenner επίσης αναγνώρισε τη μεγάλη συμβολή των βιολογικών παραγόντων 

(γονίδια, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, νευρολογική ανάπτυξη κ.λ.π.) στην ανάπτυξη ενός 

ατόμου και γι’ αυτό το μοντέλο του ονομάστηκε βιο-οικοσυστημικό. 

Γενικά ο Bronfenbrenner παρέχει θεωρητική υποστήριξη στην ιδέα της συμμετοχής των 

γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, υποστηρίζοντας τις επιδράσεις του 

περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του παιδιού (Tekin, 2011).  

 

1.2.5. Το σφαιρικό μοντέλο ή μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής  

 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό  (Epstein, 1995) η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα 

βρίσκονται σε μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους και για αυτό αναπαρίσταται με 

τρεις σφαίρες που είναι επικαλυπτόμενες και έχουν ως σημείο τομής τους το παιδί. Οι 

σφαίρες αυτές έλκονται μεταξύ τους ή απωθούνται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους γονείς, την ευαισθητοποίηση της κοινότητας 

σε θέματα εμπλοκής των γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Για παράδειγμα η απόσταση 

ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια μεγαλώνει ή μικραίνει ανάλογα με τις στάσεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με την ιδανική απόσταση. Έτσι, κάποια προγράμματα 

ενισχύουν την επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια και κάποια άλλα την 

αποτρέπουν. Επίσης, οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου  είναι σε πιο στενή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς από ότι οι γονείς  των 

παιδιών σε μεγαλύτερες τάξεις (Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006). Η Epstein (Epstein & Sheldon, 

2002) θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η σύμπραξη σχολείου-οικογένειας, στην οποία πιστεύει 
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ότι πρέπει να συμμετέχει και η κοινότητα και παραθέτει τους λόγους για τους οποίους η 

σύμπραξη αυτή είναι αποτελεσματική. Υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξουν κοινές 

δράσεις από το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα, οι οποίες θα βελτιώσουν τα 

αναλυτικά προγράμματα, θα ενισχύσουν την προσπάθεια της οικογένειας να βοηθήσει τα 

παιδιά πιο αποτελεσματικά, αλλά και θα διευκολύνουν το σχολείο στο εκπαιδευτικό του 

έργο, ενδυναμώνοντας τη γονεϊκή υποστήριξη. 

 

1.2.6. Το μοντέλο των σχέσεων οικογένειας- σχολείου των Ryan and Adams 

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι αποτέλεσμα ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις που 

μπορεί να επιφέρει η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια στη σχολική επίδοση 

των μαθητών αλλά και στην ομαλή κοινωνική προσαρμογή τους (Μυλωνάκου – Κεκέ, 

2009. Ryan & Adams, 1995). Επικεντρώνεται στο παιδί και στα άτομα του στενού 

οικογενειακού περιβάλλοντος, στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους και στην 

επίδραση που έχουν στη σχολική επιτυχία.  Σύμφωνα με τους Ryan και  Adams τα 

ατομικά χαρακτηριστικά των μελών της οικογένειας, αλλά και οι ζυμώσεις που 

πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της λειτουργούν αμφίδρομα αναφορικά με το παιδί και 

την ανάπτυξή του. Η συμπεριφορά και η σχολική επίδοση του παιδιού επηρεάζονται σε 

διαφορετικό βαθμό από τις παραμέτρους και υπάρχει ιεράρχηση κατά την αλληλεπίδραση 

διαφορετικών παραμέτρων. Οι παράμετροι, ανάλογα με το πόσο επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά και τη σχολική επίδοση του παιδιού, ιεραρχούνται σε έξι επίπεδα αναφορικά 

με το παιδί, που τοποθετείται στη βάση που είναι το επίπεδο μηδέν. Κάθε επίπεδο 

αποτελείται από συγκεκριμένες μεταβλητές και έχει έναν αριθμό, που φανερώνει την 

απόσταση μεταξύ τους.  

Συγκεκριμένα, στο μηδενικό επίπεδο υπάρχουν μεταβλητές που έχουν σχέση με τις 

επιδόσεις και τη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο. Στο πρώτο επίπεδο 

περιλαμβάνονται μεταβλητές που σχετίζονται με την προσωπικότητα του παιδιού, στο 

δεύτερο με τη συμμετοχή των γονέων στις σχολικές του υποχρεώσεις, στο τρίτο με τις 

αλληλεπιδράσεις γονέων και παιδιών σε εξωσχολικές δραστηριότητες, στο τέταρτο με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών  του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, στο 

πέμπτο με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων και στο έκτο με τις 
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κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες που πλαισιώνουν την οικογένεια 

(Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009 . Ryan & Adams, 1995). 

 

1.2.7. Το μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής  

 

Το μοντέλο αυτό προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στους ερευνητές που θέλουν να 

μελετήσουν τους ψυχολογικούς παράγοντες γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση των 

παιδιών (Tekin, 2011). Επίσης,  όχι μόνο υποστηρίζει συγκεκριμένους τύπους γονικής 

συμμετοχής στην εκπαίδευση, αλλά προσπαθεί να εξηγήσει γιατί οι γονείς επιλέγουν 

συγκεκριμένες μορφές συμμετοχής στα εκπαιδευτικά δρώμενα και πώς γίνεται αυτή η 

συμμετοχή (Hoover-Dempsey & Sandler, 1995). Επιπρόσθετα, παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

καθώς εμπεριέχει έρευνες για τη σχέση σχολείου-οικογένειας και βοηθάει στην κατανόηση 

των κινήτρων των γονέων και των αντιλήψεων που έχουν τα παιδιά για τη συμμετοχή των 

γονέων στην εκπαίδευσή τους. Το μοντέλο απαρτίζεται από πέντε επίπεδα. Στο πρώτο 

επίπεδο περιλαμβάνονται τα προσωπικά κίνητρα των γονέων που τους παρακινούν να 

ασχοληθούν με την εκπαίδευση των παιδιών τους, οι προερχόμενες από το σχολείο ή από 

τα παιδιά προσκλήσεις συνεργασίας και το κοινωνικό status της οικογένειας, το οποίο 

καθορίζεται από την κοινωνικοοικονομική κατάστασή της (Anderson & Minke, 2010). Στο 

δεύτερο επίπεδο εμπεριέχονται οι απόψεις των γονέων για τους τρόπους με τους οποίους 

γίνεται η γονεϊκή εμπλοκή.  Στο τρίτο επίπεδο καθορίζονται οι αντιλήψεις των παιδιών 

σχετικά με το πώς γίνεται η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Στο 

τέταρτο επίπεδο αναφέρονται οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι μαθητές προκειμένου να 

έχουν υψηλή σχολική επίδοση, σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών. Τέλος, το πέμπτο 

επίπεδο απευθύνεται στα αποτελέσματα της γονεϊκής εμπλοκής στα παιδιά, όπως η 

απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και η αίσθηση της σχολικής επιτυχίας (Tekin, 2011) .  

 

1.2.8. Το μοντέλο των τεσσάρων θέσεων των γονιών 

 

Η Vincent ( 2000 στο Vincent, 2001), θέλοντας να περιγράψει τις θέσεις των γονέων ως 

προς τη σχέση τους με το εκπαιδευτικό πλαίσιο πρότεινε τέσσερις τύπους. Η πρώτη θέση 

των γονιών είναι η ανεξαρτησία και αναφέρεται σε μια χαλαρή σχέση μεταξύ γονέων και 

σχολείου. Είναι σπάνια η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και 
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κύριο μέλημά των γονιών είναι η σχολική επιτυχία του δικού τους παιδιού. Για να 

επιτευχθεί αυτό, σε πολλές περιπτώσεις επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης 

για τα παιδιά τους, όπως επιπλέον μαθήματα στο σπίτι ή διάφορες εξωσχολικές 

δραστηριότητες. Η δεύτερη θέση είναι η πελατειακή και σε αυτήν γίνεται λόγος για το 

δικαίωμα των γονιών να επιλέξουν το σχολείο των παιδιών τους. Η τρίτη θέση είναι η 

υποστήριξη/μάθηση και σε αυτήν γίνεται λόγος για τους γονείς που υποστηρίζουν το 

εκπαιδευτικό έργο των δασκάλων και του σχολείου γενικότερα. Οι ενέργειές τους 

επικεντρώνονται στην σχολική πρόοδο των παιδιών τους αλλά και στη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. Συνήθως, δραστηριοποιούνται σε ενέργειες που καθορίζονται 

από τη σχολική μονάδα ως χρήσιμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προτάσσουν και 

δικές τους θέσεις ή δεν ασκούν και κάποια κριτική σε πρακτικές των εκπαιδευτικών 

(Vincent & Tomlinson, 1997). Την τέταρτη θέση αποτελεί η συμμετοχή, η οποία 

αναφέρεται σε μια πιο ισότιμη και ενεργητική σχέση των γονέων με το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι γονείς προβάλλουν τις δικές τους απόψεις για την 

εκπαίδευση των παιδιών τους, οι οποίες μπορεί να συμφωνούν ή να διαφωνούν με τους 

στόχους της επίσημης εκπαίδευσης και τις διαδικασίες επίτευξής τους. Όπως υποστηρίζει 

η Vincent,  το διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο των γονιών βρίσκει τρόπους 

επικοινωνίας, ώστε να ακουστούν οι διαφορετικές φωνές και να κατανοηθούν τα 

προβλήματα που, παρόλο που παρουσιάζονται από διαφορετική οπτική γωνία, είναι  κατά 

βάση κοινά. Η συγκεκριμένη θέση για τον ρόλο των γονέων αναφέρεται όχι μόνο στο 

δικαίωμα αλλά και στην υποχρέωση που έχουν οι γονείς να συμμετέχουν στη διοίκηση του 

σχολείου και να εκπροσωπούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η Vincent 

θεωρεί ότι η μελέτη της θα βοηθήσει πολύ στην κατανόηση και την επίλυση ζητημάτων 

που σχετίζονται με τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

 

1.2.9. Γονικοί ρόλοι στην εκπαίδευση  

 

Το μοντέλο αυτό (Greenwood & Hickman, 1991) αναφέρεται σε ρόλους των γονέων  

σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους, ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλα 

προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τα οποία θα τους βοηθήσουν να 

ενισχύσουν τη συμμετοχή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επικεντρώνεται 

κυρίως σε δραστηριότητες των γονιών στο σχολείο. Οι γονικοί ρόλοι σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο είναι οι εξής : 
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❖ Οι γονείς ως κοινό. Πρόκειται για μια παθητική μορφή εμπλοκής των γονιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι γονείς ανταποκρίνονται στις βασικές τους 

υποχρεώσεις όπως συναντήσεις γονέων, παρακολούθηση εκδηλώσεων του 

σχολείου κ.λ.π. 

❖ Οι γονείς ως εκπαιδευόμενοι. Έχουμε συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες 

που έχουν οργανωθεί από το σχολείο ή τους εκπαιδευτικούς ώστε να βελτιωθεί ο 

γονικός τους ρόλος. 

❖ Οι γονείς ως εκπαιδευτές.  Ο ρόλος αυτός σχετίζεται με τις άμεσες ενέργειες των 

γονέων, ώστε να ενισχυθεί η σχολική επίδοση των παιδιών. Η πιο συνηθισμένη 

περίπτωση είναι η βοήθεια με τα μαθήματα που προσφέρουν οι γονείς στο σπίτι. 

❖ Οι γονείς ως εθελοντές ή επικουρικό προσωπικό. Οι γονείς καλούνται να 

συμμετέχουν εθελοντικά σε δραστηριότητες του σχολείου, υποστηρίζοντας το έργο 

της σχολικής μονάδας. 

❖ Οι γονείς ως υπεύθυνοι στη λήψη αποφάσεων. Εδώ οι γονείς λαμβάνουν μέρος 

ενεργητικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με τη λειτουργία του 

σχολείου, συμμετέχοντας  σε σχολικές επιτροπές. 

 

1.2.10. Το εξελικτικό μοντέλο της σχέσης οικογένειας και σχολείου  

 

Το μοντέλο αυτό (Martin, Ranson &Tall, 1997) αναφέρεται στη σταδιακή εξέλιξη των 

σχέσεων σχολείου και οικογένειας μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο της 

αμοιβαίας συνεργασίας. Σε κάθε στάδιο περιγράφονται οι ρόλοι των γονέων και των 

εκπαιδευτικών, οι στόχοι και το είδος της σχέσης που αναπτύσσεται. Τα στάδια είναι τα 

ακόλουθα: 

▪ Το στάδιο της εξάρτησης. Αναφέρεται στην παραδοσιακή σχέση σχολείου-

οικογένειας. Οι γονείς έχουν παθητικό ρόλο και τα θέματα τα οποία συζητούν με 

τους εκπαιδευτικούς αναφέρονται στη μάθηση και τη συμπεριφορά των παιδιών 

τους καθώς και στις δραστηριότητες του σχολείου. 

▪ Το στάδιο της συμμετοχής. Γίνεται φανερό το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των 

γονέων στη μάθηση των παιδιών και ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενισχύει τη 

συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

▪ Το στάδιο της αλληλεπίδρασης. Οι γονείς έχουν ενεργό ρόλο στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα και στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί είναι 
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έτοιμοι να ακούσουν και να μάθουν από τους γονείς. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών και διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη για τις 

πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα το 

σχολείο. 

▪ Το στάδιο της συνεργασίας. Σε αυτό δημιουργείται ένα θεσμικό πλαίσιο 

συνεργασίας των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και καθορίζονται συγκεκριμένοι 

ρόλοι, αρμοδιότητες και ευθύνες. 

Όπως περιγράφεται στο μοντέλο αυτό η συνεργασία επιτυγχάνεται όταν όλοι όσοι 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία αναγνωρίζουν το δικαίωμα της 

ελεύθερης συμμετοχής στη σχέση και της προσφοράς του σε αυτήν. 

 

1.2.11. Τα μοντέλα σχέσεων σχολείου-οικογένειας  

 

Ο Ματσαγγούρας (Ματσαγγούρας, 2008 . Πούλου & Ματσαγγούρας, 2008) προτείνει 

τέσσερα μοντέλα συνεργασίας σχολείου οικογένειας: 

I. Το σχολειοκεντρικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό αναφέρει ότι την ευθύνη για την 

επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια την έχει η σχολική μονάδα, 

η οποία και καθορίζει τις προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις των 

γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Υποστηρίζει ότι οι ρόλοι του σχολείου και της 

οικογένειας είναι διακριτοί, καθώς το σχολείο έχει την αποκλειστική ευθύνη για 

την εκπαίδευση των παιδιών και η οικογένεια για την αγωγή και την 

κοινωνικοποίησή τους. Στο μοντέλο αυτό ο εκπαιδευτικός έχει πρωτεύοντα ρόλο, 

ενώ ο γονιός περιορίζεται στο να παρέχει πληροφορίες στον εκπαιδευτικό, για να 

μπορέσει να βρει τρόπους ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που παρουσιάζει 

το παιδί. 

II. Το συνεργατικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό αναφέρεται σε μια πιο στενή 

συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών. Αν και οι εκπαιδευτικοί διατηρούν πάλι μια 

θέση υπεροχής, η επικοινωνία τους με τους γονείς γίνεται πιο εντατική. Υπάρχει 

συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να μπορέσουν στο 

σπίτι οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη, να βελτιωθεί η σχολική 

τους επίδοση.  

III. Το διαπραγματευτικό μοντέλο. Στο μοντέλο αυτό έχουμε ισότιμες σχέσεις γονέων-

εκπαιδευτικών, σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι 
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εκπαιδευτικοί (Ματσαγγούρας, 2008). Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει 

αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι να αναπτυχθεί 

αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν 

με τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο για την πρόοδο των παιδιών τους, αλλά και για το 

αναλυτικό πρόγραμμα και για άλλα θέματα της σχολικής μονάδας. 

IV. Το οικογενειοκεντρικό μοντέλο. Σε αυτό το μοντέλο οι γονείς έχουν 

αναβαθμισμένο ρόλο και οι σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς είναι ισότιμες. 

Επίσης, οι γονείς ζητούν να συμμετέχουν σε επιλογές που έχουν σχέση με την 

εκπαίδευση των παιδιών τους, μια και αυτοί γνωρίζουν περισσότερο από όλους τις 

ικανότητες και τις ανάγκες των παιδιών τους. Επιπλέον, συμμετέχουν πιο ενεργά 

στη  λήψη αποφάσεων, μπορούν να ασκήσουν έλεγχο  στο σχολείο και να έχουν 

λόγο για τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Έτσι 

περιορίζεται η αυτονομία των εκπαιδευτικών και αυτό αποτελεί εμπόδιο στη 

διάθεση των εκπαιδευτικών για εισαγωγή καινοτομιών. 

 

1.2.12. Το μοντέλο της συνεκπαίδευσης  

 

Το μοντέλο αυτό προτάθηκε από τους Μυλωνάκου και Κεκέ (Mylonakou & Kekes,  

2007), οι οποίοι ορίζουν ως συνεκπαίδευση «την απόκτηση μιας κοινής εκπαιδευτικής 

εμπειρίας, συγχρόνως και σε συνεργασία, από άτομα διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικής 

γνωστικής υποδομής και συχνά διαφορετικού κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου» 

(Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009, σ. 488). Η συνεκπαίδευση λοιπόν αναφέρεται στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και των παιδιών με πρακτικές που παρέχει η τυπική, η άτυπη και 

η μη τυπική εκπαίδευση, αποσκοπώντας σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, άτομα από διαφορετικές ηλικίες συμμετέχουν 

ταυτόχρονα σε ένα κοινό εκπαιδευτικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, όπου επικρατεί 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση και η μια πλευρά συμβουλεύει την άλλη.  

Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, 

των εκπαιδευτικών, των γονέων, των εκπροσώπων της κοινωνίας και αυτών που 

χαράζουν την εκπαιδευτική πολιτική. Οι εμπνευστές του μοντέλου αυτού 

διαπιστώνουν ότι είναι αναγκαίες οι συνεργατικές δράσεις, μια και υποστηρίζουν ότι η 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι απαραίτητη και είναι αναγκαίο όλοι όσοι 

εμπλέκονται άμεσα, δηλαδή οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, να 
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προχωρήσουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Επομένως, οι συνεκπαιδευτικές δράσεις, 

οι οποίες είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, μπορούν να 

οδηγήσουν σε νέες συμπεριφορές και σε μια πιο ενεργή συμμετοχή, ενισχύοντας έτσι 

τη γνώση. 

Το σύνθετο μοντέλο των Μυλωνάκου-Κεκέ διερευνά ψυχολογικές, κοινωνικές,  

οικονομικές, πολιτισμικές και άλλες παραμέτρους. Αναφέρεται, επίσης, στην αγωγή 

των σημερινών  παιδιών στη σύγχρονη τεχνοκρατούμενη εποχή, καθώς και στην 

ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης των ενηλίκων. Επίσης οι ανάγκες, η προσωπικότητα, 

οι δυνατότητες και ο σύνθετος ρόλος του σημερινού εκπαιδευτικού λαμβάνονται 

υπόψη από το μοντέλο αυτό.  

Τα παραπάνω μοντέλα, υιοθετώντας διαφορετικές επιστημονικές προτάσεις, βοηθούν 

στο να κατανοηθούν καλύτερα οι διεργασίες και οι παράμετροι που ασκούν επίδραση 

στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Μπορούν επομένως να βοηθήσουν στον 

σχεδιασμό μιας πετυχημένης εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με τη συνεργασία 

των παραπάνω φορέων (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). 

 

1.3 Αναγκαιότητα και οφέλη επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

 

1.3.1 Αναγκαιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

 

Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία και επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια κρίνεται αναγκαία και επιτακτική. Αυτό οφείλεται κυρίως στις απαιτήσεις της 

παγκόσμιας ανταγωνιστικής κοινωνίας για βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης, για 

άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και τους γονείς, στις μεγάλες αλλαγές στη 

δομή της οικογένειας, στη διαφορά  που υπάρχει στη σχολική επίδοση των παιδιών από 

διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά  περιβάλλοντα, στην ανάγκη για εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις, για παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, για εκδημοκρατισμό του 

σχολείου, για λογοδοσία (Symeou,  2005), για αποκέντρωση, καθώς και στη συζήτηση για 

την ευθύνη της εκπαίδευσης του παιδιού (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2013). Επίσης, στη 

σημερινή  εποχή της ανασφάλειας,  της αβεβαιότητας, της πολυπλοκότητας, της σύγχυσης, 

αλλά και της ταχείας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, η επικοινωνία 

σχολείου και οικογένειας εμφανίζεται ως επιτακτική ανάγκη. 
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Το παιδί επηρεάζεται σημαντικά τόσο από την οικογένειά του όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς του. Αυτό όμως δεν ήταν αποδεκτό από όλους. Έπρεπε να γίνουν πολλές 

έρευνες για να γίνει κατανοητό ότι τα πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία του 

περιβάλλοντος επηρεάζουν την ανάπτυξη του ανθρώπου. Ο Vygotsky  (1978 στο 

Γεωργίου, 2000) αρκετά νωρίς ανέφερε το πώς «οι σημαντικοί άλλοι» παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και πώς γίνεται εσωτερίκευση αυτής 

της επίδρασης στο παιδί. Επομένως, η ποιότητα της σχέσης μεταξύ των δυο 

σημαντικότερων συστημάτων για το άτομο–του σχολείου και της οικογένειας- επηρεάζει 

πολύ το παιδί. 

Η προσωπικότητα του παιδιού διαμορφώνεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέσα 

στην οικογένειά του, η οποία διαμορφώνει ένα σύστημα αξιών και αρχών και συμβάλλει 

στην κοινωνικοποίησή του. Δεδομένου λοιπόν ότι η οικογένεια στηρίζει κοινωνικά, 

συναισθηματικά και πολιτιστικά το παιδί για να μπορέσει να ενταχθεί στο σχολείο 

(Δοδοντσάκης, 2000), η σύμπραξη σχολείου-οικογένειας συμβάλλει στην καλύτερη 

προσαρμογή του παιδιού στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες (Dowling & 

Osborne, 2001). 

Η οικογένεια, ως πρωταρχικό σύστημα με το οποίο έρχεται σε επαφή το παιδί, επηρεάζει 

την ανάπτυξη και προσαρμογή του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον. 

Ασκεί επίδραση στην ψυχολογία του παιδιού, στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμησή του. 

Επηρεασμένος από την οικογένεια, ο μαθητής διαμορφώνει συγκεκριμένες στάσεις και 

συμπεριφορές που επιδρούν στις διαπροσωπικές του σχέσεις, στη σχολική του επίδοση και 

στον τρόπο επικοινωνίας με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές του (Μυλωνάκου-Κεκέ, 

2009).  

Κοινός στόχος της οικογένειας και του σχολείου είναι η διαπαιδαγώγηση του παιδιού. 

Οφείλουν λοιπόν να παρέχουν στο παιδί κάθε βοήθεια, συμπαράσταση και ενίσχυση, ώστε 

να διευρυνθούν οι πνευματικοί του ορίζοντες. Η εμπλοκή της οικογένειας στη σχολική 

διαδικασία θα βοηθήσει το παιδί να προετοιμαστεί καλύτερα για τη ζωή, να αναπτυχθεί 

πιο σωστά και να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας από τους 

βασικότερους στόχους του σχολείου σήμερα είναι η εξασφάλιση και η συμμετοχή όλων 

των εμπλεκόμενων μερών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και το άνοιγμα του σχολείου στην 

ευρύτερη κοινωνία (Μπρούζος, 1998)  
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Η σύμπραξη του σχολείου με την οικογένεια βοηθάει στο να οικοδομηθεί μια καλύτερη 

σχέση ανάμεσα τους. Εξάλλου, για να είναι αποτελεσματικό ένα σχολείο,  αρκετοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι επιβάλλεται να συμμετέχουν οι γονείς και η ευρύτερη 

κοινωνία (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006).  Δε νοείται, λοιπόν, να είναι αποτελεσματικό το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου χωρίς να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο 

σχολείο και την οικογένεια του παιδιού (Gökalp et al., 2010).  

Η άτυπη εκπαίδευση παρέχεται στο παιδί από την οικογένεια, ενώ η τυπική εκπαίδευση 

παρέχεται από το σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη των γνωστικών και 

κοινωνικών στόχων η τυπική και η άτυπη εκπαίδευση να συνεργάζονται μεταξύ τους και 

να συμπληρώνουν η μια την άλλη. Στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

έχουν κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους και συμπληρωματικές γνώσεις και ικανότητες 

(Georgiou & Tourva, 2007). Κατά τους Gökalp et al. (2010) είναι απαραίτητο να 

συμμετέχει η οικογένεια στις διαδικασίες μάθησης της επίσημης εκπαίδευσης για να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ο Morin (2013, στο Sapungan, & Sapungan, 2014) δηλώνει 

ότι η καλύτερη συμβουλή για επιτυχία στο σχολείο είναι να διασφαλιστεί ότι οι γονείς και 

οι δάσκαλοι συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.  

Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις μεθόδους αγωγής ανάμεσα στους γονείς και 

τους εκπαιδευτικούς. Αυτό  πιθανόν να οδηγήσει σε διαταραχές στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών-γονέων-μαθητών, αυξάνοντας τις συγκρούσεις στο σχολικό και 

οικογενειακό περιβάλλον (Μπρούζος, 1998). Επομένως, η γόνιμη  συνεργασία  σχολείου 

και οικογένειας είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις αυτές. 

Είναι αναμφισβήτητο, λοιπόν, ότι η επίτευξη σημαντικών εκπαιδευτικών στόχων του 

σχολείου προϋποθέτουν την επικοινωνία και τη συνεργασία του σχολείου με την 

οικογένεια. Οι γονείς ενημερώνονται για τους στόχους αυτούς και για τους τρόπους 

επίτευξής τους. Έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς των παιδιών 

τους, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, να συζητήσουν από κοντά τα προβλήματά τους 

καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Επίσης, το σχολείο μπορεί να αξιοποιήσει τις 

ιδέες  και τις προτάσεις των γονέων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της 

εκπαίδευσης. 

Γενικά η συμμετοχή της οικογένειας στη διαδικασία μάθησης των παιδιών τους προσφέρει 

πολλές ευκαιρίες για επιτυχία. Όχι μόνο βελτιώνει το ηθικό, τη στάση και τη σχολική 

επίδοση, αλλά προωθεί και την καλύτερη συμπεριφορά και την κοινωνική προσαρμογή. 
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Εμπλέκοντας λοιπόν την οικογένεια στην εκπαίδευση των παιδιών τους, αυξάνεται η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και το σχολείο να πραγματοποιήσουν μια ποιοτική 

μεταρρύθμιση στο σχολείο (Sapungan,  & Sapungan, 2014).  

 

1.3.2 Οφέλη επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

Η συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο προσφέρει πολλά οφέλη σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς: μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και σχολική μονάδα. Διάφορες 

έρευνες που έχουν γίνει  επιβεβαιώνουν τα θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ( Eldridge, 2001  .  Sutherland, 2006). Σύμφωνα με τους Henderson και Berla 

(1994 στο Newchurch, 2017), o ακριβέστερος προγνωστικός δείκτης για τη σχολική 

επιτυχία ενός μαθητή δεν είναι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας του 

μαθητή, αλλά ο βαθμός στον οποίο η οικογένεια δημιουργεί στο σπίτι ένα περιβάλλον που 

ενθαρρύνει τη μάθηση, αναπτύσσει υψηλές προσδοκίες για την επιτυχία και τη μελλοντική 

του σταδιοδρομία και συμμετέχει στην εκπαίδευσή του. Οι ίδιοι μελετητές υποστηρίζουν 

ότι οι δραστηριότητες συμμετοχής γονέων, που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σωστά,  

προσφέρουν σημαντικά οφέλη στα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το 

σχολείο. 

 

1.3.2.1.Οφέλη για τα παιδιά  

 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών μελετών, κυρίως στον διεθνή χώρο, πρόβαλλε τα 

θετικά αποτελέσματα από τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία και την 

εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Η γονεϊκή συμμετοχή στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους επηρεάζει θετικά τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τη σχολική 

τους επίδοση και την κοινωνική τους συμπεριφορά (Bacete & Rodriguez, 2004 . Hogue et 

al., 2002 .  Lekli & Kaloti, 2015). Βελτιώνονται οι γνωστικές και μη γνωστικές ικανότητες 

των παιδιών και υποκινείται η μάθηση. Τα παιδιά αναπτύσσουν γνωστικές και 

μεταγνωστικές δεξιότητες, καθώς οι γονείς φροντίζουν να έχουν τα παιδιά τους 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες. Έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα και να είναι συνεπείς στις σχολικές τους υποχρεώσεις 

(Gonzalez-DeHass, Willems & Holbein, 2005). Επίσης, κινητοποιούνται περισσότερο, 
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είναι εξοικειωμένα με τα καθήκοντα του σχολείου και μπορούν να ανταπεξέλθουν 

καλύτερα στο σχολείο και στις προκλήσεις του (Pomerantz et al., 2007).   

Κατά τους Greene και Tichenor (2012), η συμμετοχή της οικογένειας στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών αποφοίτησης, στη βελτίωση της 

αυτοεκτίμησης και της αυτο-αποτελεσματικότητας των μαθητών, της συμπεριφοράς τους 

και των κινήτρων μάθησης, καθώς δημιουργείται μια θετική στάση απέναντι στο σχολείο, 

τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς.  

Ο Olsen (2010 στο Sapungan, & Sapungan, 2014) αναφέρει ότι όταν υπάρχει αρμονική 

συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, τα παιδιά πετυχαίνουν περισσότερα, 

ανεξαρτήτως προέλευσης, κοινωνικοοικονομικού επιπέδου ή επιπέδου εκπαίδευσης των 

γονέων. Επίσης, τα παιδιά πετυχαίνουν καλύτερους βαθμούς, ολοκληρώνουν με συνέπεια 

τις εργασίες τους, έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες για τον εαυτό τους. Επιπλέον, λιγότερα 

παιδιά τοποθετούνται σε τμήματα ειδικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης. Είναι πολύ 

σημαντικό, επίσης, ότι τα παιδιά από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο προσαρμόζονται 

καλύτερα, όταν οι γονείς και οι δάσκαλοι συνεργάζονται για να γεφυρώσουν το χάσμα 

ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, του σχολείου και της οικογένειας. Τέλος, στα 

παιδιά αυτά είναι συνήθως πιο εύκολη η μετάβαση από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην 

άλλη. 

Η ενεργητική συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθάει στο να 

αναπτυχθούν ψυχικά ισορροπημένα παιδιά, που πετυχαίνουν όχι μόνο στο σχολείο αλλά 

και στη μετέπειτα κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή (McCormick et al., 2013). 

Συμβάλλει στην αυξημένη συμμετοχή σε δραστηριότητες της τάξης και σε αυξημένη 

παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων. Επίσης βοηθάει στη γνωστική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς έχει χαθεί ο παιδαγωγικός 

προσανατολισμός του σχολείου και έχει μετατραπεί πιο πολύ σε μηχανισμό μετάδοσης 

γνώσεων και ελέγχου (Epstein & Dauber, 1991). 

Η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία σχολείου – οικογένειας δεν ενισχύει μόνο τη 

μάθηση, αλλά συμβάλλει στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας, της βίας και του 

σχολικού εκφοβισμού. Επομένως, η συνεργασία  αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στην 

πρόληψη, παρέμβαση και επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς (Kolbert,  Schultz & 

Crothers, 2014). 
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1.3.2.2 Οφέλη για τους γονείς  

 

Η επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια ασκεί θετική επίδραση και 

στους γονείς. Οι γονείς, αλληλοεπιδρώντας με τα παιδιά τους, είναι περισσότερο 

ευαισθητοποιημένοι για τις συναισθηματικές, πνευματικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες. 

Κατανοούν καλύτερα τις ικανότητες και τις αδυναμίες των παιδιών τους, έρχονται σε 

στενότερη επαφή, τα γνωρίζουν καλύτερα και βελτιώνεται η σχέση τους (Γκλιάου-

Χριστοδούλου, 2005). Επίσης, γνωρίζοντας την πρόοδο των παιδιών τους, τα περιβάλλουν 

με περισσότερη αγάπη, τα ενισχύουν θετικά και τα τιμωρούν λιγότερο  (Sapungan & 

Sapungan, 2014). 

Μέσα από την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι γονείς κατανοούν 

καλύτερα τα προβλήματά  και τις αδυναμίες των παιδιών τους και προσπαθούν να βρουν 

τρόπους να τα βοηθήσουν, κυρίως αν αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα (Henderson 

& Mapp, 2002 στο Mapp, 2003). Πληροφορούνται για το πρόγραμμα σπουδών και, 

καθοδηγούμενοι από τους εκπαιδευτικούς, παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια για την 

ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών των παιδιών τους και ενθαρρύνουν τις προσπάθειές 

τους (Epstein, 1995).  

Συνεργαζόμενοι με τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς αντιλαμβάνονται καλύτερα τον τρόπο 

εργασίας τους, τους αξιολογούν θετικότερα και  είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες των παιδιών τους και να τα βοηθήσουν, όταν αυτό ζητηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς. Καταλαβαίνουν καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί, εκτιμάται η εργασία τους και με μεγαλύτερη προθυμία τους βοηθούν στο 

έργο τους. Οι αντιλήψεις τους για το σχολείο βελτιώνονται και δημιουργούνται 

ισχυρότεροι δεσμοί με τη σχολική μονάδα.  Επίσης, όταν οι γονείς καλούνται από το 

σχολείο να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενημερώνονται περισσότερο 

για τις πολιτικές που τους επηρεάζουν, γίνονται πιο δραστήριοι (Olsen, 2010 στο 

Sapungan, & Sapungan, 2014) και μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρές ομάδες πίεσης, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στήριξη της πολιτείας στις απαιτήσεις της σχολικής 

μονάδας (Γεωργίου, 2000). 

1.3.2.3 Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς 

 

Από την επικοινωνία σχολείου- οικογένειας ωφελούνται και οι εκπαιδευτικοί. Μια καλή 

συνεργασία με τους γονείς βοηθάει ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τις ανάγκες και τα 
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ενδιαφέροντα των μαθητών τους , να αυξήσουν τις προσδοκίες τους και να διευκολύνεται 

έτσι το διδακτικό τους έργο (Henderson & Mapp, 2002 στο Mapp, 2003). Έχουν τη 

δυνατότητα να πληροφορηθούν για τον τρόπο με τον οποίο έχει ανατραφεί ο κάθε μαθητής 

τους, για την ύπαρξη οικογενειακών ή άλλων προβλημάτων και μπορούν έτσι να 

διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις, βοηθώντας τους μαθητές τους (Μπρούζος, 2009). 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί δύναται να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές τους, να επιλύσουν 

προβλήματα  συμπεριφοράς και προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον (Μυλωνάκου-

Κεκέ, 2009). 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με την οικογένεια ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους, τους 

κάνει να αισθάνονται αποδεκτοί, πιο ικανοποιημένοι από την εργασία τους και 

ταυτόχρονα χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης από τους διευθυντές τους. Οι εκπαιδευτικοί  

και οι διευθυντές κατανοούν καλύτερα τις οικογένειες από διαφορετικά πολυπολιτισμικά 

περιβάλλοντα και σέβονται τις ικανότητες και τον χρόνο των γονέων (Sapungan & 

Sapungan, 2014).  

Συμπερασματικά, η αγαστή επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια είναι απαραίτητη, 

γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς – μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί-επηρεάζονται 

θετικά και βελτιώνεται η μεταξύ τους σχέση και συνεργασία. Κυρίως όμως, η επικοινωνία 

αυτή είναι απαραίτητη γιατί αποβαίνει προς όφελος των παιδιών (Κιρκιγιάννη, 2008).  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

2.1. Πρακτικές επικοινωνίας 

 

Η διατήρηση της επικοινωνίας γονέα-δασκάλου καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 

είναι το κλειδί για την επιτυχία των μαθητών. Η επικοινωνία αυτή αποσκοπεί όχι μόνο στη 

σχολική επιτυχία και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, αλλά και στην 

ενδυνάμωση της γονεϊκής εμπλοκής. Η ύπαρξη όμως επιτυχούς επικοινωνίας ανάμεσα σε 

αυτά τα δυο συστήματα απαιτεί κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας, ανάλογα με το κοινωνικο-

μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, σεβασμό στη διαφορετικότητα και επιθυμία επίλυσης 

των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Η ύπαρξη προγράμματος συγκεκριμένων ωρών 

για ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων 

από το σχολείο και η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές δραστηριότητες είναι τρόποι που 

ενισχύουν την ανάπτυξη της σχολικής επικοινωνίας αλλά και διευκολύνουν την επίτευξη 

κοινών στόχων σχολείου-οικογένειας (Πασιαρδής, 2004).  

Σύμφωνα με τους Patrikakou και Weissberg (1999)  η βελτίωση των σχέσεων γονέων-

εκπαιδευτικών και η αύξηση των τρόπων με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

επηρεάσουν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των γονέων είναι τα κλειδιά για τη 

δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ σχολείων και οικογενειών. Οι 

ερευνητές αυτοί παρουσιάζουν ένα πλαίσιο επτά παραμέτρων για την ανάπτυξη 

στρατηγικών και εργαλείων προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις σχολείου-οικογένειας. 

▪ Η συνεργασία ως προτεραιότητα. Η ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στους γονείς 

και τους εκπαιδευτικούς πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα και από τους δυο 

αυτούς φορείς. Θα πρέπει να καθοριστούν οι πρακτικές, καθώς και τα πλαίσια 

επικοινωνίας μεταξύ σχολείου-οικογένειας. 

▪ Προγραμματισμένη προσπάθεια. Οι αποτελεσματικές συνεργασίες σχολείου-

οικογένειας σχεδιάζονται και εφαρμόζονται προσεχτικά. Ο προγραμματισμός,  θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τις απόψεις των γονέων. 

▪ Τακτική και συνεχής επικοινωνία. Η τακτική και συνεχής επικοινωνία με τους 

γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σχετικά με τους κανόνες της 
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τάξης, τις προσδοκίες και τους στόχους θα τους εμπλέξει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία με ουσιαστικούς τρόπους. 

▪ Θετικό κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών να υπάρχει ένα θετικό κλίμα μεταξύ τους. Τα θετικά 

σχόλια που λαμβάνουν οι γονείς από το σχολείο, όπως και οι εκπαιδευτικοί από 

τους γονείς, ενισχύουν τη μεταξύ τους συνεργασία. 

▪ Εξατομικευμένη επικοινωνία. Η επικοινωνία σχολείου-οικογένειας είναι πιο 

αποτελεσματική όταν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς η 

απρόσωπη επικοινωνία περιορίζει την ανάπτυξη των σχέσεων και την επίλυση των 

προβλημάτων. 

▪ Πρακτικές προτάσεις. Υπάρχουν δυο περιβάλλοντα μάθησης για το παιδί: το 

σχολείο και το σπίτι. Επομένως, οι υποδείξεις των εκπαιδευτικών είναι πολύ 

χρήσιμες στους γονείς και ενισχύουν τη μεταξύ τους επικοινωνία. 

▪ Παρακολούθηση του προγράμματος συνεργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους θα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών 

συνεργασίας που χρησιμοποιούνται και να διορθώνονται προβλήματα που 

προκύπτουν. 

Έχουν διατυπωθεί διάφορες πρακτικές επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την 

οικογένεια. Ο Fullan (1982, στο Symeou, 2005) πρότεινε τέσσερις τρόπους με τους 

οποίους οι οικογένειες μπορούν να συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι: να 

συμμετέχουν στη διδασκαλία στο σπίτι, στη διδασκαλία στο σχολείο, στην εθελοντική 

εργασία και στη σχολική διαχείριση. 

 Ο Tomlinson (1991 στο Γεωργίου, 2000) προτείνει τη δική του τυπολογία, η οποία 

αποτελείται από: α) την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω αλληλογραφίας, επισκέψεων 

γονέων στο σχολείο και συνέδρια σχολικών εκδηλώσεων, β) την προσωπική συμμετοχή 

των οικογενειών σε εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν το παιδί τους (βοηθώντας το παιδί 

τους με την εργασία στην τάξη ή στο σπίτι), γ)  την άτυπη συμμετοχή των οικογενειών σε 

θέματα διαχείρισης ( μέσω της εκπροσώπησής τους στην Ένωση Γονέων ως ακροατήριο ή 

διατήρηση οποιουδήποτε άλλου παθητικού  ρόλου σε αυτές τις ομάδες ), δ) την  επίσημη 

συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαχείριση και πολιτική (ως εκλεγμένα μέλη ενός 

εκτελεστικού οργάνου ). 
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Η Epstein με τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών έκανε πολλές έρευνες σε σχολεία 

των Η.Π.Α. και κατέληξε σε μια γενικά αποδεκτή και εύχρηστη τυπολογία έξι τύπων 

γονεϊκής εμπλοκής στην επικοινωνία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας (Γεωργίου, 2000  . 

Μυλωνάκου- Κεκέ, 2009. Newchurch, 2017). Η εν λόγω τυπολογία υποστηρίζει ότι το 

σχολείο έχει την ευθύνη για την εμπλοκή των γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα και είναι 

αυτό που καθορίζει τις πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας. Οι τύποι που περιγράφει 

η Epstein είναι οι εξής: 

▪ Βοήθεια του σχολείου στο σπίτι: προσφέρεται βοήθεια από το σχολείο σε όλες τις 

οικογένειες, ώστε να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για μάθηση 

στο σπίτι. 

▪ Επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια: στόχος είναι να οργανωθούν 

αποτελεσματικοί τρόποι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και 

οικογένειας.  Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για τα σχολικά 

προγράμματα σπουδών, την πρόοδο και τη γενικότερη εξέλιξη των μαθητών, 

προσπαθώντας να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας (Preston, MacPhee & 

O’Keefe, 2018) και οι γονείς ενημερώνουν το σχολείο για το μαθησιακό 

περιβάλλον του παιδιού στο σπίτι. Ως τρόπους επικοινωνίας η Epstein (2013 στο 

Newchurch, 2017) αναφέρει τα συνέδρια, τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες 

συναντήσεις με τους γονείς, τα σημειώματα, τα τηλεφωνήματα, καθώς και τους 

ιστότοπους, ώστε να δημιουργηθεί ένας επιτυχημένος διάλογος μεταξύ των 

εμπλεκομένων φορέων. Επίσης, η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να 

επιτευχθεί και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όμως, όπως τονίζει η 

ερευνήτρια, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι δεν μπορούν όλες οι 

οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα τεχνολογικά μέσα. 

▪ Εθελοντική βοήθεια των γονιών στο σχολείο: στόχος είναι όλο και περισσότεροι 

γονείς να προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στο σχολείο. Οι γονείς έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες και να συμβάλλουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα με τις γνώσεις τους, το επάγγελμά τους και τον 

ελεύθερο χρόνο τους. Η προσφορά αυτή είναι είτε ευκαιριακή (π.χ. σε σχολικές 

εκδηλώσεις, σε αθλητικές δραστηριότητες κ.λ.π.) είτε σε μόνιμη βάση. 

▪ Βοήθεια στην κατ’ οίκον εργασία του παιδιού: στόχος είναι να δοθούν οι 

κατάλληλες συμβουλές από το δάσκαλο, ώστε αν χρειαστεί, οι γονείς να μπορούν 
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στο σπίτι να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη καθώς και σε άλλες 

δραστηριότητες και σχολικές απαιτήσεις.  

▪ Συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων: στοχεύει στη στήριξη των γονέων 

ώστε να συμμετέχουν στις σχολικές αποφάσεις , αναπτύσσοντας έτσι τους ηγέτες 

και τους εκπροσώπους των γονέων στο σχολείο. Η παρουσία των γονέων στα 

διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων,  όπως φορείς και κυβερνητικές επιτροπές, 

υποστηρίζεται από το σχολείο. 

▪ Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα: αναφέρεται στον 

εντοπισμό και στον συνδυασμό πόρων και υπηρεσιών από την ευρύτερη 

κοινότητα, για την παροχή βοήθειας στα σχολεία και τους μαθητές, αξιοποιώντας 

επιχειρήσεις, κοινωνικές ομάδες, πολιτιστικές ή άλλες οργανώσεις. Με τον τρόπο 

αυτό ενισχύονται οι δραστηριότητες του σχολείου και της οικογένειας. 

Σχετικά με τις πρακτικές που αφορούν τις κατ’ οίκον εργασίες, σύμφωνα με τους Becker 

και Epstein (1982) είναι οι εξής: ανάγνωση βιβλίων, συζητήσεις παιδιού με γονέα, άτυπες 

δραστηριότητες στο σπίτι σχετικές με τη μάθηση, συμβόλαια μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών, πρακτικές σχετικές με τις ικανότητες επίβλεψης, βοήθειας και 

αξιολόγησης των παιδιών από τους γονείς. Η πρακτική που χρησιμοποιούνταν συχνότερα 

ήταν η ανάγνωση βιβλίων. Πολλοί εκπαιδευτικοί, κυρίως των μικρότερων τάξεων 

πρότειναν τους γονείς να ακούν το παιδί τους να διαβάζει μεγαλόφωνα ένα βιβλίο ή να 

διαβάζουν αυτοί και να ακούει το παιδί τους. 

Σε έρευνα του Putnam (1996 στο Μπόνια, 2010) διαπιστώθηκε ότι οι πιο συνηθισμένες 

πρακτικές που ακολουθούσαν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να συνεργαστούν με τους 

γονείς των μαθητών τους ήταν οι ακόλουθοι: 

➢ Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς (π.χ. τετράδια επικοινωνίας, σημειώματα, 

επιστολές) σχετικά με τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση και γενικά τους 

στόχους μάθησης. 

➢ Συναντήσεις με τους γονείς, είτε προγραμματισμένες είτε άτυπες, στο σχολείο 

προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες για την πρόοδο των μαθητών και να 

ενημερωθούν για το παιδί και την οικογένειά του. 

➢ Επικοινωνία με τους γονείς τηλεφωνικά, ώστε να καταγραφούν οι 

προβληματισμοί των γονέων και να ενημερωθούν για τη συμπεριφορά  και την 

επίδοση των παιδιών τους.  
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➢ Συμμετοχή των γονέων στα σχολικά δρώμενα, είτε προσκαλώντας τους στην 

τάξη, είτε αναθέτοντάς τους ειδικούς ρόλους , όπως σε γιορτές ή εκδρομές του 

σχολείου. 

➢ Ενημερωτικές επισκέψεις των γονέων στην αρχή του σχολικού έτους με σκοπό 

την πληροφόρηση του σχολικού προγράμματος, της ύλης και στους 

εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου. 

➢ Σεμινάρια για τους γονείς, τα οποία οργανώνονται είτε από τους 

εκπαιδευτικούς είτε από το σχολείο. 

➢ Ανάθεση εργασιών στο σπίτι, η επίτευξη των οποίων απαιτεί τη συνεργασία 

των μαθητών με τις οικογένειές τους.  

➢ Επισκέψεις στα σπίτια των μαθητών, προκειμένου να ενημερωθούν για τους 

μαθητές.  

Κατά τη  Μυλωνάκου-Κεκέ (2009) οι πρακτικές επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας 

είναι οι εξής: 

❖ Συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς στην 

αρχή της χρονιάς. Η ενημέρωση αυτή γίνεται στη συνέχεια σε εβδομαδιαία βάση. 

❖ Παροχή  βοήθειας των γονέων στις σχολικές εργασίες των παιδιών τους.  

❖ Δημιουργία  εφημερίδας για την οικογένεια από τους ίδιους τους γονείς 

❖ Πίνακας ανακοινώσεων για σημειώματα, προσκλήσεις γονιών, ενημερώσεις 

❖ Δημιουργία μέσα στο σχολείο ενός χώρου μόνο για γονείς 

❖ Ενεργός συμμετοχή των μελών της οικογένειας σε ομάδες εθελοντισμού και σε 

δραστηριότητες του σχολείου 

❖ Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία οργανώνονται από το σχολείο 

αποκλειστικά για τους γονείς. 

❖ Συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τους μαθητές και το 

σχολείο 

❖ Συμμετοχή σε προγράμματα συνεκπαίδευσης από άτομα διαφορετικής ηλικίας, 

διαφορετικού γνωστικού υπόβαθρου και συχνά διαφορετικού 

κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου,  με στόχο την απόκτηση κοινής εκπαιδευτικής 

εμπειρίας  

Ο Reading (2000) αναφέρει ορισμένους τρόπους εποικοδομητικής επικοινωνίας ανάμεσα 

στο σχολείο και την οικογένεια: 

• Διεξαγωγή κοινής συνάντησης μεταξύ μαθητή, γονέων και εκπαιδευτικών 
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• Συμπλήρωση καρτών αναφοράς από γονείς και εκπαιδευτικούς, στις οποίες θα 

περιγράφεται η πορεία του μαθητή στο σχολείο και στο σπίτι. 

• Συμμετοχή των γονέων σε σχολικά έντυπα, στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να 

διατυπώσουν τις απόψεις τους σε άρθρα, να αναφέρουν τις απορίες τους, να 

παρέχουν συμβουλές. 

• Ανταλλαγή θετικών μηνυμάτων, όπου θα επαινούνται συμπεριφορές και επιδόσεις 

μαθητών, γονέων ή εκπαιδευτικών. 

• Ανοιχτές συζητήσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς. 

• Πίνακας ανακοινώσεων για τους γονείς, όπου θα δίνεται η δυνατότητα να 

αναγράφονται εκεί ανακοινώσεις σχετικές με τη σχολική ζωή των παιδιών τους. 

• Μια εβδομαδιαία λίστα, η οποία θα παρέχει πληροφορίες στους γονείς για το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας που ολοκληρώθηκε, σύντομες εξηγήσεις, 

παραδείγματα και επισήμανση δυσκολιών που έχουν εντοπιστεί. 

• Σημειωματάριο εργασιών, στο οποίο σημειώνονται οι εργασίες από τους μαθητές, 

λαμβάνουν γνώση και υπογράφουν οι γονείς και αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί. Με 

τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια αγαστή επικοινωνία ανάμεσα στους τρεις αυτούς 

εμπλεκόμενους φορείς. 

Σημαντικές πρακτικές για την επικοινωνία και τη συνεργασία του σχολείου με την 

οικογένεια είναι επίσης  κάποιες κοινές δραστηριότητες σχολείου και οικογένειας, όπως 

πρόσκληση των γονέων σε σεμινάρια και επιμορφώσεις που διοργανώνει το σχολείο με 

θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας  (π.χ. διατροφή, διαχείριση άγχους), 

διαπαιδαγώγησης (π.χ. καθορισμός ορίων) και ασφάλειας (π.χ. σχολικός εκφοβισμός). Στις 

συναντήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και ειδικοί και να γίνονται εντός ή εκτός του 

σχολείου. Ακόμη, οι κοινές δράσεις γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών (π.χ. προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος) θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές πρακτικές γονεϊκής 

εμπλοκής (Ζηλιασκοπούλου, 2014). 

Σύμφωνα με τη Graham-Clay (2005), η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς μπορεί 

να είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη. Η μονόδρομη επικοινωνία περιλαμβάνει  ενημερώσεις 

γονέων για εκδηλώσεις, δραστηριότητες ή την πρόοδο των μαθητών μέσω επιστολών, 

ενημερωτικών σημειωμάτων, τετραδίων επικοινωνίας, ανακοινώσεων κλπ. Η αμφίδρομη 
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επικοινωνία αναφέρεται στο διάλογο μεταξύ των δυο αυτών φορέων της εκπαίδευσης και 

περιλαμβάνει προσωπική επικοινωνία με τους γονείς, τηλεφωνήματα, συνέδρια και 

σχολικές δραστηριότητες με συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών. Η ίδια ερευνήτρια 

προτείνει όμως και έναν νέο τρόπο επικοινωνίας, τη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς 

θεωρεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς. 

Οι  Hauge και Norenes (2014) υποστηρίζουν ότι στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και 

της πληροφορίας η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στους τρόπους επικοινωνίας  του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών 

είναι απαραίτητη, καθώς μεσολαβούν στην πρόσβαση σε κοινό περιεχόμενο και μπορούν 

να βοηθήσουν στην κατασκευή προσωπικών και ομαδικών γνώσεων σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα. Οι πλατφόρμες υπηρεσιών cloud επιτρέπουν την ανταλλαγή ψηφιακού 

περιεχομένου και παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε κοινά έγγραφα και διάφορες εφαρμογές, 

διευκολύνοντας έτσι την εργασία των εικονικών ομάδων. Οι καινοτόμες παιδαγωγικές 

πρακτικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών ως μέσων επικοινωνίας (e-mail, ιστότοποι, 

κινητά τηλέφωνα, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης) ενθαρρύνουν και 

προωθούν συμμετοχικές προσεγγίσεις, τη συνεργασία και τη σύνδεση της δουλειάς στην 

τάξη με το σπίτι και την κοινωνία. Μέσα από αυτές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

δημοσιεύουν εργασίες, να ενημερώνουν για σχολικές  εκδηλώσεις, να εξηγούν ποιες 

εκπαιδευτικές πρακτικές χρησιμοποιούν στην τάξη (Cox, 2019) και να πραγματοποιούν 

διδασκαλίες εξ αποστάσεως, όταν παραστεί ανάγκη. 

Παρά τη διείσδυση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητά μας, σε 

έρευνα των Rogers και Wright (2008) διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των γονέων 

επιθυμούν η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς να βασίζεται σε παραδοσιακές μορφές 

επικοινωνίας, όπως προσωπική ενημέρωση, τηλεφωνήματα, ενημερωτικά σημειώματα, 

κάτι που αποκαλύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δεν εκμεταλλεύονται πλήρως την 

ευκολία και την ταχύτητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι, παρόλο που η 

σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία σχολείου-

οικογένειας, δε χρησιμοποιείται όσο θα έπρεπε. 

Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά σε εξατομικευμένες παρεμβάσεις οι οποίες σχεδιάζονται 

για να αντιμετωπιστούν προβλήματα μαθησιακά ή συμπεριφοράς. Κατά τη συνεργασία με 

την οικογένεια συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. πώς και κάθε πότε 
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εμφανίζεται, ποιοι παράγοντες το διατηρούν) προκειμένου να κατανοηθεί και να λυθεί το 

πρόβλημα. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση γύρω από διάφορες στρατηγικές 

αντιμετώπισης και μελετάται κατά πόσο μπορούν αυτές να εφαρμοστούν και από τις δυο 

πλευρές. Όταν βρεθεί η ενδεδειγμένη παρέμβαση, δεσμεύονται και οι δυο φορείς ότι θα 

εφαρμοστεί για κάποιο διάστημα. Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

εφαρμογής των συμφωνηθέντων στρατηγικών, ορίζεται μια νέα συνάντηση για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης (Molnar & Lindqist, 1999 ) .  

Πολλές και διαφορετικές είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις πρακτικές 

επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών έχει επιλέξει ως πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς τη γραπτή 

επικοινωνία, τις ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις κατόπιν έγκαιρου προγραμματισμού και 

τη συμμετοχή των γονέων σε σχολικές εκδηλώσεις (Μπόνια, 2010). 
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3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Παρά το γεγονός ότι η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια θεωρείται πολύ 

σημαντική, η υλοποίησή της δεν είναι πάντα εύκολη. Σε πολλές περιπτώσεις 

δημιουργούνται συγκρούσεις μεταξύ τους, καθώς υπάρχει διαφορετική αντίληψη του 

περιεχομένου και του πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας (Attanucci, 2004 στο 

Ευαγγέλου, 2017).  Σύμφωνα με έρευνες, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση και 

τη συχνότητα της σχέσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες : σε αυτούς που αφορούν το παιδί, σε αυτούς που αφορούν τους γονείς 

και σε αυτούς που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 

2005 . Γεωργίου, 2000). 

 

3.1.Παράγοντες σχετικοί με το παιδί 

 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με το παιδί είναι: 

❖ Η ηλικία και η τάξη φοίτησης του παιδιού (Hornby &  Lafaele, 2011): οι γονείς 

εμπλέκονται περισσότερο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ στις τελευταίες 

περιορίζεται η επικοινωνία και η συνεργασία τους με το σχολείο (Spera, 2005). Σε 

έρευνα των White, Taylor και Moss (1992) διαπιστώθηκε ότι  η εμπλοκή των 

γονέων στη μικρή παιδική ηλικία δύναται να ασκήσει μεγαλύτερη επίδραση στη 

σχολική επίδοση από την εμπλοκή σε μεγαλύτερη ηλικία και μεγαλύτερες τάξεις. 

Οι γονείς θεωρούν ότι επιβάλλεται η εμπλοκή στις πρώτες τάξεις της σχολικής 

ζωής των παιδιών τους, επειδή οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά στις τάξεις 

αυτές αποτελούν βάσεις, οι οποίες θα τα βοηθήσουν στο μέλλον. Αργότερα, 

διαπιστώνοντας ότι δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους, απομακρύνονται. 

 Αρκετοί γονείς θεωρούν ότι  δεν έχουν τις γνώσεις και τη δυνατότητα να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους σε σχολικές εργασίες ή σε δραστηριότητες που απαιτούν 

αυξημένες γνώσεις (Pezdek, Berry & Renno, 2002). Κάποιοι κρίνουν ότι δεν 

πρέπει να εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν το  παιδί τους είναι σε 

μεγαλύτερες τάξεις, για να μην επιφέρουν σύγχυση στο παιδί που αναζητά την 
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ανεξαρτησία του ή έχοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητες και δεξιότητες του 

παιδιού τους, μπορεί να επιζητούν την ανάπτυξη της αυτονομίας του. Επίσης, 

μεγαλώνοντας τα παιδιά, θεωρούν ότι είναι πιο αυτόνομες προσωπικότητες και 

εκφράζουν την επιθυμία οι γονείς τους να μην επισκέπτονται συχνά το σχολείο 

τους (Zimmerman & Kitsantas, 2005). 

Όμως  και οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αλλάζουν τη στάση τους σχετικά με την 

εμπλοκή των γονέων ανάλογα με την τάξη και την ηλικία του παιδιού. Όσο 

μικρότερη τάξη έχουν, τόσο μεγαλύτερη γονεϊκή εμπλοκή επιθυμούν (Epstein & 

Salinas, 2004).  

Ερευνητικά, διαπιστώνεται γενικά ότι  μεγαλώνοντας τα παιδιά και αποκτώντας 

αυτονομία μετάβασης στο σχολείο, οι γονείς επικοινωνούν και συνεργάζονται 

λιγότερο με τους εκπαιδευτικούς και οι επισκέψεις τους στο σχολείο περιορίζονται 

μόνο στις περιπτώσεις που επιβάλλεται θεσμικά, δηλαδή όταν γίνονται οι 

προγραμματισμένες παιδαγωγικές συναντήσεις και όταν πρέπει να πάρουν τους 

βαθμούς των παιδιών τους (Αθανασούλα- Ρέππα, 1999). 

❖ Το φύλο του παιδιού (Carter & Wojtkiewicz, 2000): ως προς το φύλο, φαίνεται ότι 

η εμπλοκή των γονέων είναι μεγαλύτερη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Αυτό 

ίσως να οφείλεται στις πεποιθήσεις που έχουν οι γονείς ότι τα αγόρια έχουν 

συνήθως περισσότερα μαθησιακά προβλήματα, είναι λιγότερο υπεύθυνα με τις 

σχολικές τους υποχρεώσεις και είναι περισσότερο ανώριμα (Stevenson & Baker, 

1987). Επίσης, οι μητέρες των αγοριών θεωρούν ότι η επιτυχία οφείλεται στις 

ικανότητες του παιδιού ενώ η αποτυχία στην έλλειψη προσπάθειας. Αντίθετα,  οι 

μητέρες των κοριτσιών πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, 

ενώ η αποτυχία οφείλεται στη μη ικανότητα (Bempechat, 1992).  

Είναι πιθανόν η εμπλοκή των γονέων στα αγόρια να οφείλεται στα στερεότυπα που 

υπάρχουν για τον αντρικό πληθυσμό (οι άντρες είναι απαραίτητο να πετύχουν στη 

ζωή). Πιθανό ακόμη είναι η δυσκολότερη ιδιοσυγκρασία των αγοριών (πιο ατίθασα 

και ζωηρά) να δυσκολεύει την κοινωνικοποίησή τους στο σχολείο και να απαιτεί 

περισσότερη επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια 

( Γκάμαρη, XX ) 

❖ Η σχολική επίδοση του παιδιού: η σχολική επίδοση είναι παράγοντας που 

κινητοποιεί τους γονείς και είναι συνάρτηση της άποψης που μεταφέρει ο 

εκπαιδευτικός για το παιδί. Ο βαθμός και ο τύπος της εμπλοκής των γονέων στο 

σχολείο εξαρτάται από την επίδοση του παιδιού και τις μαθησιακές του ανάγκες. 
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Οι γονείς των οποίων τα παιδιά παρουσιάζουν υψηλές σχολικές επιδόσεις συνήθως 

περιορίζουν την εμπλοκή τους στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Αντίθετα, όταν οι 

σχολικές επιδόσεις τους είναι χαμηλές και πιστεύουν ότι μπορούν να τα 

βοηθήσουν, τότε έχουν πιο στενή επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο 

(Γεωργίου, 2000).  

Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν όμως ότι υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν καλύτερη σχολική 

επίδοση.  Κατά τη Ντινίδου (2013) οι γονείς των παιδιών με πολύ καλές επιδόσεις 

επικοινωνούν πιο συχνά με το σχολείο, όχι μόνο προς ενημέρωση της επίδοσης και 

της συμπεριφοράς, αλλά και για να παραστούν σε σχολικές εκδηλώσεις, στις 

οποίες συμμετέχουν συνήθως τα παιδιά τους ή για να προσφέρουν εθελοντικά τη 

βοήθειά τους στο σχολείο, κυρίως για την κατασκευή σκηνικών, ενισχύοντας έτσι 

την αυτοεκτίμησή των παιδιών τους. Η συμπεριφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, 

γιατί η υψηλή αυτοεκτίμηση συμβάλλει στην αύξηση της επίδοσής του.  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε στην έρευνα του Hornby (2011), 

σύμφωνα με την οποία οι γονείς των παιδιών με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες 

επιθυμούν να έχουν ενεργή εμπλοκή στο σχολείο, κινδυνεύοντας να έρθουν σε 

αντιπαράθεση με το σχολείο, είτε γιατί πιστεύουν ότι το παιδί τους έχει 

περισσότερες δυνατότητες από ότι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί είτε γιατί οι 

εκπαιδευτικοί απαιτούν περισσότερη βοήθεια από τους γονείς στις κατ’ οίκον 

εργασίες. Η ίδια μελέτη υποστηρίζει ότι στην περίπτωση που τα παιδιά 

παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο δεν υπάρχει  επικοινωνία με 

το σχολείο και μια ενδεχόμενη αποβολή θα γίνει αιτία σύγκρουσης μεταξύ της 

οικογένειας και του σχολείου. 

❖ Η επιθυμία του παιδιού για εμπλοκή: ένας παράγοντας που κινητοποιεί τους γονείς 

είναι και η επιθυμία του παιδιού για βοήθεια είτε σε σχολικές εργασίες  είτε για να 

επιλυθούν κάποια προβλήματα που του παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της 

σχολικής του ζωής. Σε πολλές περιπτώσεις, ο μαθητής ζητά τη συμμετοχή της 

οικογένειας σε σχολικές δραστηριότητες, καθιστώντας την εμπλοκή των γονέων 

όχι απλά τυπική αλλά ουσιαστική για το ίδιο το παιδί. Στις περιπτώσεις αυτές 

αυξάνεται η επικοινωνία και η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια 

(Κιρκιγιάννη, 2012). 
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3.2. Παράγοντες σχετικοί με την οικογένεια 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που  αφορούν την οικογένεια είναι οι εξής: 

❖ Το φύλο των γονέων: έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι οι γυναίκες εμπλέκονται 

περισσότερο στην εκπαίδευση του παιδιού σε σχέση με τους άνδρες (Bæck, 2010 .  

. Georgiou & Tourva, 2007 . Göran & Britt-Marie, 2014).  Ο ρόλος  αυτός δεν είναι 

αποτέλεσμα μόνο προσωπικής επιλογής των γυναικών, αλλά κυρίως επειδή τους 

έχει ανατεθεί κοινωνικά. Οι άνδρες είναι περισσότερο αποστασιοποιημένοι από 

την εκπαίδευση των παιδιών τους και οι δικαιολογίες που προβάλλουν συνήθως 

είναι ότι έχουν πολλές υποχρεώσεις, δεν έχουν χρόνο και ότι η ενασχόληση με τα 

σχολικά θέματα είναι «γυναικεία υπόθεση».  Παρά τις πρόσφατες αλλαγές στα 

οικογενειακά χαρακτηριστικά που μπορούν να αλλάξουν αυτό το μοτίβο και 

μερικά στοιχεία που υποδηλώνουν ένα κίνημα αύξησης της πατρικής εμπλοκής στα 

σχολεία, οι μητέρες συμμετέχουν περισσότερο στη σχολική εκπαίδευση του 

παιδιού, κυρίως στη συντηρητική ελληνική κοινωνία (Συμεού, 2005).  

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται  μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους πατέρες ως 

προς την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία του παιδιού τους. Όλο και 

περισσότεροι πατέρες συμμετέχουν σε ενημερωτικές ή επιμορφωτικές συναντήσεις 

που διοργανώνει το σχολείο, σε σχολικές εκδηλώσεις ή σε άλλα προγράμματα της 

τάξης. Επίσης, δεν είναι λίγοι και οι πατέρες που συμμετέχουν εθελοντικά σε 

εργασίες που βοηθούν τη σχολική κοινότητα (McBride et al, 2005).  

❖ Η ηλικία των γονέων: η ηλικία των γονέων είναι ένας παράγοντας που φαίνεται ότι 

διαμορφώνει την εμπλοκή των γονέων στη σχολική διαδικασία (Ματσαγγούρας & 

Πούλου, 2009). Οι γονείς που είναι μικρότεροι σε ηλικία πιστεύουν ότι μπορούν να 

συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για το λόγο 

αυτό επικοινωνούν και συνεργάζονται περισσότερο με το σχολείο σε σχέση με 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία γονείς (Πνευματικός κ.ά.,2008). 

❖ Η μορφή της οικογένειας: έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι στις 

παραδοσιακές πυρηνικές οικογένειες οι γονείς συμμετέχουν περισσότερο στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους (Bæck, 2010). Τα τελευταία χρόνια η γυναίκα έχει 

εισέλθει δυναμικά στο χώρο της εργασίας, ο αριθμός των διαζυγίων και των 

μονογονεϊκών οικογενειών έχει αυξηθεί, επηρεάζοντας τη σχέση και τη 

συνεργασία γονέων εκπαιδευτικών. Έχει διαπιστωθεί ότι οι  γονείς των πυρηνικών 

https://www.researchgate.net/profile/Unn_Doris_Baeck
https://www.researchgate.net/profile/Unn_Doris_Baeck
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οικογενειών είναι πιο πιθανό να  συνεργάζονται με τη σχολική μονάδα του παιδιού 

τους σε σχέση με τις μονογονεϊκές οικογένειες (Hornby & Lafaele, 2011 . Nord & 

West, 2001 στο Carlisle, Stanley & Kempl, 2005). Ακόμη, οι γονείς που είναι 

μόνοι τους, είτε λόγω έλλειψης χρημάτων είτε λόγω έλλειψης χρόνου, δύσκολα 

συνεργάζονται με το σχολείο του παιδιού τους. Το ίδιο συμβαίνει και στις 

πολυμελείς οικογένειες, στις οποίες οι γονείς, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, δε 

δύναται να εμπλακούν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των παιδιών τους (Hornby, 

2011). 

❖ Τα κοινωνικά δίκτυα γονέων: εκτός από τη σύνθεση της ίδιας της οικογένειας, η 

σύνθεση του κοινωνικού δικτύου μιας οικογένειας επηρεάζει επίσης το βαθμό στον 

οποίο οι γονείς συμμετέχουν στην εκπαίδευση (Carlisle, Stanley, Kemple, 2005). 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι « το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και συνδέσεων 

που έχει ένα άτομο με άλλα άτομα» (Sheldon, 2002). Οι σχέσεις αυτές παρέχουν 

στους γονείς ένα σύστημα υποστήριξης, που τους προμηθεύουν με πόρους 

κοινωνικού κεφαλαίου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο διάλογος των γονέων στα 

κοινωνικά δίκτυα, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να αναπτύξουν μια 

εποικοδομητική συνεργασία με το σχολείο των παιδιών τους. Τα μέλη των δικτύων 

αυτών θεωρείται ότι παρέχουν στους γονείς πληροφορίες και συμβουλές, που 

βοηθάν τους γονείς να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Ως προς τα κοινωνικά δίκτυα των γονέων από μειονότητες, φαίνεται ότι είναι 

μικρότερα από αυτά των άλλων γονέων, δεδομένου ότι έχουν περιορισμένη γνώση 

της  γλώσσας στη χώρα υποδοχής, με αποτέλεσμα οι γονείς να βιώσουν μια 

έλλειψη εμπιστοσύνης στις κοινωνικές καταστάσεις (Carlisle, Stanley, Kemple, 

2005).  

❖ Η εθνική ταυτότητα γονέων: οι αλλοδαποί γονείς δυσκολεύονται να κατανοήσουν 

τη γλώσσα, να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς και με τους υπόλοιπους 

γονείς (Bæck, 2010). Πολύ συχνά, εξαιτίας της κακής κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασής τους, αισθάνονται παρείσακτοι και κατώτεροι από τους 

εκπαιδευτικούς και τους άλλους γονείς. Επίσης, η διαφορετική γλώσσα τους 

δυσκολεύει την ενημέρωση των σχολικών επιδόσεων των παιδιών τους, όπως και 

τη βοήθεια στις κατ΄οίκον εργασίες τους, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν να έρθουν 

σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον. Συνήθως απέχουν από δραστηριότητες του 

σχολείου, ακόμα και από τις σχολικές εκδηλώσεις (Carlisle, Stanley, & Kemple, 

2005). Μπορεί επίσης, οι διαφορετικές πολιτισμικές τους αξίες και η κουλτούρα 
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τους  να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς 

(Finders & Lewis, 1994).  

❖ Το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων:o Jeynes (2017) σε 

έρευνα που έκανε διαπίστωσε σημαντική διαφορά στα ποσοστά συμμετοχής των 

γονέων στο σχολείο με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. 

Η εμπλοκή των γονέων ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ανώτερη και τη μεσαία 

τάξη από ό, τι στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Στις ανεπτυγμένες χώρες έχει 

διαπιστωθεί ότι οι οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό  και μορφωτικό 

επίπεδο συμμετέχουν λιγότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς 

αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια, είτε πρακτικά είτε ψυχολογικά (Bæck, 2010 

. Γεωργίου, 2000 .  Finders & Lewis, 1994).  Οι γονείς αυτοί δυσκολεύονται να 

λείψουν από τη δουλειά τους ή μπορεί να έχουν άλλες υποχρεώσεις στο σπίτι, οι 

οποίες δεν μπορούν να ανατεθούν σε άλλους. Επίσης, οι γονείς αυτοί μπορεί να  

αισθάνονται αμήχανα και μειονεκτικά  ερχόμενοι στο σχολείο, λόγω των 

πολιτισμικών διαφορών που μπορεί να έχουν με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού 

τους και των περιορισμένων γνώσεων που διαθέτουν. Ακόμη, δεν αντιλαμβάνονται 

τους στόχους του σχολείου και θεωρούν πως οτιδήποτε λαμβάνει χώρα σε αυτό 

είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών (Vincent, 2001). Η 

επικοινωνία των γονέων αυτών με το σχολείο περιορίζεται στις απαραίτητες 

τυπικές υποχρεώσεις, χωρίς καμία ανάληψη πρωτοβουλίας για επικοινωνία από 

τους ίδιους. Διστάζουν να εμπλακούν σε σχολικές δράσεις και συχνά φοβούνται ότι 

δε θα μπορούν να συνεννοηθούν με τους εκπαιδευτικούς.   

Οι γονείς των μεσαίων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων επικοινωνούν και 

συνεργάζονται καλύτερα με το σχολείο (Lareau, 2002). Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 

για τη σχολική επίδοση των παιδιών τους και ενημερώνονται από τους 

εκπαιδευτικούς για τους τρόπους που μπορούν να τα βοηθήσουν (Φρειδερίκου & 

Φολερού-Τσερούλη, 1991). 

Οι γονείς από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα νοιάζονται κυρίως για το 

πόσο κατάλληλες είναι οι διδακτικές μέθοδοι, αν υπάρχει επάρκεια εποπτικού 

υλικού και πόσο καταρτισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί (Γώγου- Κρητικού, 1994). 

Αυτοί οι γονείς ασχολούνται όχι μόνο με την εκπαίδευση του παιδιού τους αλλά 

και με το σχολείο ως κοινωνικό θεσμό και μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση 

των συνθηκών στη σχολική μονάδα. 
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Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, οι μητέρες που δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένες, 

δεν έχουν στενή επαφή με το σχολείο, γνωρίζουν ελάχιστα για τη σχολική επίδοση 

του παιδιού τους και συνήθως δε βοηθούν για την επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει το παιδί τους (Γεωργίου, 2000 .  Κιρκιγιάννη, 2012). Πιστεύουν ότι 

δεν έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του 

σχολείου, για αυτό αποφεύγουν να συνεργάζονται με αυτό. Επίσης, θεωρούν ότι δε 

διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις ή δεξιότητες προκειμένου να προσφέρουν  

εθελοντική βοήθεια στην τάξη (Ντινίδου, 2013). 

Οι οικογένειες με ανώτατη μόρφωση επικοινωνούν περισσότερο με το σχολείο  και 

κατανοούν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής τους στα σχολικά δρώμενα (Hill & 

Taylor, 2004). Οι γονείς αυτοί, έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη βοήθεια 

που παρέχουν στα παιδιά τους, αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο να βοηθήσουν 

τα παιδιά τους στις κατ’ οίκον εργασίες, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις 

ικανότητές τους (Stevenson & Baker, 1987). Επίσης, οι γονείς με υψηλά επίπεδα 

εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη άνεση στο να ασκούν κριτική στο σχολείο από ότι 

οι γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και είναι αυτοί που συνήθως 

τοποθετούνται σε θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τα σχολικά δρώμενα (π.χ. 

συμμετέχοντας σε επίσημα σχολικά όργανα). Υπάρχει περίπτωση και να υποτιμούν 

τους εκπαιδευτικούς, θεωρώντας ότι έχουν περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα 

από αυτούς (Γεωργίου, 2000). 

Αξίζει να αναφερθούμε στην έρευνα του Μάνεση (2008) για την ελληνική 

πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικοί όταν ενημερώνουν γονείς υψηλού και μεσαίου 

μορφωτικού επιπέδου, είναι πολύ αναλυτικοί και αναφέρονται σε θέματα που 

αφορούν όχι μόνο την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών αλλά και για τις 

μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούν στην τάξη, προσφέροντας ταυτόχρονα και 

συμβουλές για βοήθεια στο σπίτι. Αντίθετα, η επικοινωνία με γονείς χαμηλότερης 

μόρφωσης είναι μικρότερη και περιορίζεται κυρίως στις δυσκολίες μάθησης που 

μπορεί να έχει το παιδί.    

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και ερευνητές που υποστηρίζουν ότι το 

κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν επηρεάζει την 

εμπλοκή τους στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Αυτοί διατυπώνουν την άποψη ότι οι 

οικογένειες, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδό τους, σε μεγάλο 

βαθμό συμμετέχουν στην μάθηση των παιδιών τους. Αυτό που διαφέρει είναι ο 

τρόπος που γίνεται αυτό (Simon, 2016).  
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❖ Οι  στάσεις και αντιλήψεις των γονέων: οι στάσεις και οι αντιλήψεις των γονέων 

σχετικά με την εκπαίδευση και ο ρόλος που πιστεύουν ότι μπορεί να 

διαδραματίσουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους επηρεάζει την εμπλοκή τους σε 

αυτήν. Οι γονείς που κατανοούν το πόσο σημαντικό είναι για το παιδί η 

συνεργασία τους με το σχολείο, συμμετέχουν στη σχολική του ζωή. Όσοι  θεωρούν 

ότι η εκπαίδευση είναι αποκλειστική ευθύνη του σχολείου ή δεν πιστεύουν στην 

αξία της εκπαίδευσης αποφεύγουν την επικοινωνία με το σχολείο (Hoover- 

Dempsey & Sandler, 1997).  

Υπάρχουν βέβαια και οι γονείς που θέλουν να συμμετέχουν στη μάθηση των 

παιδιών τους, όμως δεν το κάνουν γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν τις κατάλληλες 

γνώσεις ή θεωρώντας ότι είναι αναποτελεσματικοί, ζητούν την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μαθησιακή 

διαδικασία. Γενικά, η αυτο-αποτελεσματικότητα που αισθάνονται οι γονείς σχετικά 

με το πόσο ικανοί είναι στην ενίσχυση της μάθησης του παιδιού τους επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό την εμπλοκή τους. Οι γονείς με υψηλό το συναίσθημα της αυτο-

αποτελεσματικότητας συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς θεωρούν ότι 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις μαθησιακές απαιτήσεις των παιδιών τους. 

Αντίθετα, οι γονείς με χαμηλή αυτο-αποτελεσματικότητα αποφεύγουν την εμπλοκή 

τους (Hoover-Dempsey et al., 1992) . 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του Γεωργίου (1996) ως προς την 

αιτιακή απόδοση της επίδοσης από το γονέα, κατά την οποία, η επικοινωνία και 

συνεργασία των γονέων με το σχολείο εξαρτάται από το πώς εξηγούν και από το 

πού αποδίδουν τη σχολική επιτυχία του παιδιού τους. Όταν ο γονιός θεωρεί ότι η 

σχολική επιτυχία του παιδιού του εξαρτάται από τις δυνατότητες που έχει και από 

την προσπάθεια που καταβάλλει το ίδιο το παιδί, τότε εμπλέκεται στη μαθησιακή 

διαδικασία και ασκεί θετική επίδραση στην επίδοση του παιδιού. Αντίθετα, όσο πιο 

πολύ θεωρεί ότι η επίδοση του παιδιού του εξαρτάται από εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως οι εκπαιδευτικοί και η τύχη, τόσο λιγότερο θα εμπλέκονται στη 

σχολική διαδικασία και τόσο χαμηλότερη θα είναι η σχολική του επίδοση. 

Σημαντικό ρόλο, ως προς τη συνεργασία των γονέων με το σχολείο, έχουν και οι 

προσδοκίες των γονέων. Όσο πιο υψηλές είναι οι προσδοκίες τους, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η εμπλοκή τους στα σχολικά δρώμενα (Grolnick et al, 1997). 

 Ως προς τους μετανάστες γονείς, αναφέρουμε ότι θεωρούν τη σχολική αποτυχία 

ως υπονόμευση του μέλλοντος των παιδιών τους. Επομένως, αν κατανοήσουν ότι η 
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επικοινωνία και συνεργασία τους με το σχολείο εξασφαλίζει την σχολική τους 

επιτυχία, αναμειγνύονται στη σχολική διαδικασία (Fuligni, Tseng & Lam, 2019). 

Επίσης, υπάρχει περίπτωση να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις από τους 

εκπαιδευτικούς ως προς τον ρόλο της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους, γεγονός που εμποδίζει την εμπλοκή τους στο σχολείο (Olsen & Fuller, 2003 

στο Μπόνια, 2010) 

Αξίζει να αναφερθούμε στο σημείο αυτό στη μελέτη των  Kaplan, Liu και Kaplan 

(2010) σύμφωνα με την οποία οι εμπειρίες που είχαν οι γονείς σαν μαθητές 

επηρεάζει τον βαθμό και το είδος της επικοινωνίας τους με το σχολείο. Οι άσχημες 

εμπειρίες που μπορεί να έχουν από τα σχολικά τους χρόνια, μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την ενεργό συμμετοχή τους στο σχολικό περιβάλλον (Πνευματικός, 

Παπακανάκης & Γάκη, 2008). 

Η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων των παιδιών  από τους γονείς τους οδηγεί πολλές 

φορές σε συγκρουσιακές καταστάσεις με τους εκπαιδευτικούς, καθώς αδυνατούν 

να αποδεχθούν την πραγματικότητα την οποία τους παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός  

(Μπρούζος, 1998). Το ίδιο συμβαίνει και όταν οι γονείς έχουν υπερβολικές 

απαιτήσεις  από τον εκπαιδευτικό ( Πυργωτάκης, 1992 ).  

❖ Ο χρόνος: η εμπλοκή των γονέων επηρεάζεται αρνητικά όταν δεν υπάρχει 

διαθέσιμος χρόνος από τους γονείς. Οι γονείς με δύσκολο πρόγραμμα εργασίας, με 

εξαντλητικά ωράρια δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να συμμετέχουν στη 

σχολική διαδικασία (Carlisle, Stanley & Kemple, 2005). Εξάλλου, και οι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι δε θα πρέπει οι γονείς που είναι πολυάσχολοι να 

διαθέτουν αρκετό χρόνο στις σχολικές εργασίες των παιδιών τους (Greenleaf, 

2000). 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι: η εμπειρία που έχουν οι γονείς ως προς την εμπλοκή τους, η 

κοινωνικότητά τους όπως και τα διάφορα οικογενειακά ή θέματα υγείας που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν (Carlisle, Stanley & Kemple, 2005 . Mapp, 2003). 

 

3.3. Παράγοντες σχετικοί με τον εκπαιδευτικό και το σχολείο 
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Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό και με το σχολείο είναι οι 

εξής: 

❖ Οι στάσεις, οι πρακτικές και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών: οι στάσεις και  οι 

πρακτικές των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι επηρεάζουν περισσότερο την εμπλοκή 

των γονέων στο σχολικό γίγνεσθαι από αυτές των γονέων. Κατά την επικοινωνία 

και συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια θα πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση 

του ρόλου που πρέπει να έχει ο καθένας (Ψάλτη & Γαβριηλίδου, 1995). Πολλές 

φορές οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερο οι γονείς να μην έχουν στενή 

επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο, γιατί θεωρούν ότι η εμπλοκή τους θα 

έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η εξουσία τους ή γιατί φοβούνται ότι οι γονείς 

κρίνουν τις μεθόδους και τον τρόπο διδασκαλίας τους (Lazar & Slostad, 2010). 

Επομένως, αποτρέπουν τη γονεϊκή εμπλοκή, θεωρώντας την ως απειλή για το 

κύρος τους ως εκπαιδευτικοί (Crozier, 2006). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιθυμούν οι 

γονείς να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά από μακριά και 

σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες (Γεωργίου, 2000). Έτσι, οι γονείς 

αντιλαμβάνονται ότι είναι ανεπιθύμητοι στην εκπαιδευτική διαδικασία (Συμεού, 

2008). Γενικώς, η καθιέρωση ορίων και ρόλων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

τους γονείς έχει ως αποτέλεσμα,  από τη μια οι εκπαιδευτικοί να μην αισθάνονται 

ότι απειλείται το επαγγελματικό τους κύρος και από την άλλη οι γονείς να μην 

αισθάνονται ανίσχυροι απέναντι στους εκπαιδευτικούς και έτσι να υπάρχει αγαστή 

συνεργασία μεταξύ τους .  

Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί δεν είναι πρόθυμοι να δεχτούν ότι είναι απαραίτητη η 

βοήθεια των γονέων ή πιστεύουν ότι η εμπλοκή των γονέων δεν έχει θετικά 

αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτή  όμως η στάση των 

εκπαιδευτικών, έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργηθεί μια εχθρική 

στάση από τους γονείς, οι οποίοι δεν επιδεικνύουν τον απαραίτητο ζήλο για την 

παροχή βοήθειας στην εν γένει ομαλή λειτουργία του σχολείου (Dodd & Konzal, 

2000). 

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επικαλούνται μεγάλο φόρτο εργασίας, τόσο κατά τη 

διάρκεια των διδακτικών όσο και  των εξωδιδακτικών  καθηκόντων. Ακόμη 

αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κυρίως με γονείς από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος ότι η εμπλοκή των 

γονέων θα επιφέρει περισσότερες απαιτήσεις και πίεση από αυτούς (Συμεού, 

2008). 
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Οι παλαιότερες αρνητικές συνεργασίες  που μπορεί να είχαν οι εκπαιδευτικοί με 

τους γονείς όπως και η επιθυμία πολλών εκπαιδευτικών να έχουν την απόλυτη 

εξουσία στο σχολείο επηρεάζει τη γόνιμη συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

(Γεωργίου, 2000 . Συμεού, 2008). 

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση που έχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί τους οδηγεί στο να 

έχουν αυστηρή επαγγελματική συμπεριφορά (Gestwicki, 2000 . Keyes, 2000 . 

Hoover- Dempsey &Walker, 2002 στο Μπόνια, 2010). Η άποψη των 

εκπαιδευτικών αυτών είναι ότι η εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία 

μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση κυρίαρχου ρόλου από αυτούς, με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν αντιδράσεις ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζει ο 

εκπαιδευτικός (Γεωργίου, 2000).  

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που οι σχέσεις τους με τους γονείς 

θεωρούνται φιλικές, γεμάτες σεβασμό και εμπιστοσύνη. Όσο περισσότερο 

αντιλαμβάνονται οι γονείς ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί 

τους, τόσο περισσότερο εμπλέκονται στα εκπαιδευτικά θέματα (Patrikakou & 

Weissberg, 2008). Όταν οι εκπαιδευτικοί κατανοούν το πόσο σημαντικοί είναι οι 

γονείς στη μαθησιακή διαδικασία και τους κάνουν να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι 

στο σχολείο, τότε είναι πιο ενεργή η εμπλοκή τους.  

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενσυναίσθηση του άλλου, που αποδέχονται ότι  οι 

γονείς μπορεί να έχουν έγκυρες και αξιόλογες απόψεις, συμβάλλουν σε μια 

εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια 

(Carlisle, Stanley & Kemple, 2005).  

Οι  απόψεις των εκπαιδευτικών  για την εμπλοκή των γονέων μπορούν επίσης να 

διαμορφωθούν από το αν αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία ως ατομική ή συλλογική 

προσπάθεια (Epstein & Sanders, 2009 στο Mandarakas, 2014).  

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή των γονέων στο σχολικό 

γίγνεσθαι επηρεάζει τη μεταξύ τους συνεργασία. Οι προσδοκίες αυτές προέρχονται 

από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, από τις προσωπικές τους αντιλήψεις, από 

τους συναδέλφους και από τα παιδιά της τάξης τους. Το προσωπικό υπόβαθρο του 

εκπαιδευτικού που απορρέει από την παιδική του ηλικία, από το αν συμμετείχαν οι 

γονείς τους στη δική τους μαθησιακή διαδικασία, επηρεάζει τις προσδοκίες του για 

τη συμμετοχή ή όχι των γονέων. Οι συνεργάτες μπορούν, επίσης, να επηρεάσουν 

τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών ως προς τη συνεργασία τους με τους γονείς, 

καθώς μοιράζονται τις αντιλήψεις τους για συγκεκριμένα παιδιά και τις οικογένειές 
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τους. Τέλος, τα σχόλια και οι ενέργειες των μαθητών στην τάξη μπορεί να έχουν 

ισχυρή επιρροή στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για εμπλοκή των γονέων 

(Carlisle, Stanley & Kemple, 2005). 

❖ Η κουλτούρα του σχολείου: καθοριστικό ρόλο στη συνεργασία του σχολείου με 

την οικογένεια παίζει και η κουλτούρα του σχολείου. Όταν το σχολείο λειτουργεί 

ως ένα ανοιχτό σύστημα, αναπτύσσει διαδικασίες επικοινωνίας και συνεργασίας με 

τους γονείς των μαθητών του. Επίσης, όταν η κουλτούρα του σχολείου αποδέχεται 

τον θετικό ρόλο των γονέων στα θέματα του σχολείου, τότε οι γονείς αισθάνονται 

ότι είναι αποδεκτοί από το σχολείο και συμμετέχουν πιο ενεργά. Γενικά, η ύπαρξη 

του αυταρχικού κλίματος στα σχολεία εμποδίζει την  εμπλοκή των γονέων, σε 

αντίθεση με τα δημοκρατικά σχολεία στα οποία ενισχύεται η συμμετοχή των 

γονέων (Γεωργίου, 2000). 

❖ Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών: η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας 

τους  επηρεάζουν την επικοινωνία και τη συνεργασία της οικογένειας με το 

σχολείο.  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι πιο θετικοί 

στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε να αναπτυχθεί η εμπλοκή των 

γονέων.  Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που έχουν αναπτύξει μεγάλη 

επαγγελματική αυτο-αποτελεσματικότητα, ενώ αντίθετα οι νεότεροι, αρχάριοι και 

λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να συνεργαστούν με τους γονείς 

(Hoover-Dempsey, Bassler & Brissie, 1987 . Symeou, 2005 . Ντινίδου, 2013). 

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν το αντίθετο: οι νεότεροι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν 

την εμπλοκή των γονέων, ενώ αυτοί που έχουν μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία 

αποθαρρύνουν τη γονεϊκή εμπλοκή (Γεωργίου, 1996).  

Άλλα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν τη συμμετοχή των 

γονέων είναι: οι βασικές σπουδές τους (Μπρούζος, 2002 .  Πούλιου & 

Ματσαγγούρας, 2008) η γονική ιδιότητα των εκπαιδευτικών και ο τόπος κατοικίας 

τους σε σχέση με τη σχολική μονάδα (Μπόνια, Μπούζος & Κοσσυβάκη, 2008). 

Πολύ σημαντική για τον εκπαιδευτικό επίσης είναι η επαγγελματική του κατάρτιση 

και η επιμόρφωση, γιατί έτσι εφοδιάζεται με γνώσεις και ικανότητες που θα τον 

βοηθήσουν να εμπλέξει στη μαθησιακή διαδικασία και τους γονείς και να 

αναπτύξουν μια καλύτερη συνεργασία μαζί τους (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005 . 

Μπρούζος, 2002) 

❖ Τα χαρακτηριστικά του σχολείου και της περιοχής διαμονής: η αναλογία - 

μαθητών εκπαιδευτικών, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο καθώς και το μέγεθος  
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της περιοχής στην οποία ανήκει το σχολείο επηρεάζουν τη συνεργασία του με τους 

γονείς. Σε μεγάλα σχολεία των αστικών κέντρων υπάρχει δυσκολία συμμετοχής 

των γονέων, σε αντίθεση με τα σχολεία στα οποία υπάρχει μικρός αριθμός παιδιών. 

Επιπλέον, στα μικρά σχολεία υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά εθελοντικής εργασίας 

από τους γονείς (Γεωργίου, 2000), ενώ στα ολιγομελή τμήματα η συνεργασία του 

σχολείου με την οικογένεια είναι πιο ουσιαστική (Feuerstein, 2000). 

Συνήθως οι γονείς με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο που κατοικούν σε 

υποβαθμισμένες περιοχές αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μαθησιακή 

διαδικασία και αποφεύγουν να εμπλέκονται στις σχολικές δραστηριότητες 

(Κιρκιγιάννη, 2012). Ακόμη, είναι πολύ πιθανότερο να συμμετέχουν στη 

εκπαίδευση του παιδιού τους οι γονείς που κατοικούν σε μικρές κοινότητες με 

υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, από αυτούς που κατοικούν σε μεγάλες πόλεις 

(Γεωργίου, 2000)  

❖ Οι προσκλήσεις προς τους γονείς: οι προσκλήσεις που δίνονται από το σχολείο 

στους γονείς ασκούν θετική επίδραση στη συμμετοχή των γονέων, καθώς  

αισθάνονται ότι η εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους είναι αποδεκτή 

από τους εκπαιδευτικούς (Adams & Christenson, 2000). Οι προσκλήσεις αυτές 

θεωρούνται το πιο σημαντικό κίνητρο για την εμπλοκή των γονέων (Epstein, 1986) 

και αποτελούν τη βάση μιας εποικοδομητικής συνεργασίας του σχολείου με την 

οικογένεια (Adams & Christenson, 2000 . Anderson & Minke, 2010) ιδιαίτερα όταν 

αφορούν συμμετοχή σε προγράμματα συνεκπαίδευσης ή σε συναντήσεις 

εργαστηριακού τύπου.  Επίσης, με τις προσκλήσεις του σχολείου προς τους γονείς 

αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα τους και ενισχύεται η πεποίθησή 

των γονέων ότι οι προσπάθειες συμμετοχής τους είναι χρήσιμες και εκτιμώνται 

ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς (Hoover- Dempsey et al, 2005). 

❖ Ο διευθυντής του σχολείου: κομβικός είναι και ο ρόλος του διευθυντή προκειμένου 

να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας (Barr 

& Saltmarsh, 2014 .  Griffith, 2001 .Mleczko, 2013). 

Η επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια συνήθως είναι μιας κατεύθυνσης, από το 

σχολείο προς το σπίτι, και είναι σχεδόν αποκλειστική αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι καθορίζουν το περιεχόμενο και το πλαίσιο εφαρμογής της (Barnyak & McNelly, 

2009). Με την άποψη αυτή συμφωνούν και αρκετοί άλλοι μελετητές, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο γενικότερα έχουν την ευθύνη για την 

εύρεση κατάλληλων μεθόδων, ώστε να εμπλακούν οι γονείς στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία, μια και αυτοί είναι οι ειδικοί και έχουν το πάνω χέρι στη σχέση του σχολείου 

με την οικογένεια (Αγγελίδης & Θεοφάνους, 2003 . Γεωργίου, 2000). 

 

3.4. Ο ρόλος του διευθυντή στη σχέση σχολείου-οικογένειας 

 

Η σχολική μονάδα, όντας ζωντανός οργανισμός με συνεχή εξέλιξη, επηρεάζεται από τις 

εξελίξεις (πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές), όπως επίσης από τον τρόπο με τον οποίο 

αλληλοεπιδρούν τα μέλη της σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2008). 

Η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας καθορίζεται από τον ρόλο του διευθυντή. 

Καθοδηγώντας και διευθύνοντας σωστά, συμβάλλει στο να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των 

μαθητών και να γίνει αποτελεσματικότερη η διδασκαλία. Όταν υπάρχει σωστή ηγεσία, 

βελτιώνεται η ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής και γενικότερα η εκπαίδευση που 

παρέχεται στους μαθητές (Κουτούζης, 2012) 

Ο διευθυντής, ως ηγέτης της σχολικής μονάδας, είναι ένα άτομο το οποίο διαθέτει 

ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες. Είναι η κινητήρια δύναμή του,  αυτός 

που διοικεί, πρωτοστατεί και έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 1999).   

Οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας διευθυντής για να καταστεί 

αποτελεσματικότερος είναι: 

i. Η ικανότητα του συνεργάζεσθαι: πρέπει να έχει ενσυναίσθηση,  να κατανοεί τα 

προβλήματα  και τις ανάγκες των μελών της σχολικής μονάδας και να επιχειρεί να 

δίνει τις κατάλληλες λύσεις. 

ii. Η επαγγελματική ικανότητα: πολύ σημαντικό ρόλο για την άσκηση των 

καθηκόντων του παίζουν η επιστημονική κατάρτιση και η διοικητική εμπειρία. 

iii. Η αντιληπτική ικανότητα: πρέπει να έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα 

γεγονότα, πριν αυτά εκδηλωθούν ανεπιστρεπτί, εφαρμόζοντας το προλαμβάνειν 

και όχι το καταστέλειν (Σαΐτης, 2008).  

Θα πρέπει επομένως να εντοπίσουμε στον διευθυντή το κοινό σημείο αναφοράς που 

οφείλει να διαθέτει για να καταστεί διευθυντής-ηγέτης: να διαθέτει την ικανότητα με την 

οποία, εφαρμόζοντας μια διαδικασία να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφέρονται τα άλλα μέλη του οργανισμού. Αυτή η επιρροή (δυναμική, χωρίς τύπους, 
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αμφίδρομη και αλληλεπιδραστική) θα προκαλεί συμμόρφωση της συμπεριφοράς σε 

εθελοντική βάση και δε θα είναι αποτέλεσμα της δομικής εξουσίας που διαθέτει ο 

διευθυντής (Σαΐτης, 2008). 

Η εκπαιδευτική πολιτική που καλείται να ασκήσει ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να 

επικεντρώνεται στη συνεργασία και τη συλλογικότητα. Θα πρέπει να ξεφεύγει από τον 

ρόλο του γραφειοκράτη-διεκπεραιωτή, να εφαρμόζει εκτός από τον λειτουργικό 

προγραμματισμό και τον στρατηγικό, να λαμβάνει σωστές αποφάσεις, να προωθεί 

καινοτομίες, παρακινώντας και μεταδίδοντας το όραμά του στους γονείς, τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την κοινότητα (Πασιαρδής, 2004) . 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει τον σημαντικό ρόλο του διευθυντή στη δημιουργία 

ευκαιριών για επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια (Mapp, 2003. 

Mleczko, 2013). Ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει ένα όραμα για το σχολείο, το οποίο θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. Ένα όραμα το οποίο θα 

το διακατέχει η αισιοδοξία, για να μπορέσει να εμφυσήσει στους εκπαιδευτικούς το 

συναίσθημα αυτοπεποίθησης για τις δυνατότητες που έχουν στο πεδίο της ενθάρρυνσης 

και της προώθησης της γονεϊκής εμπλοκής, να παράσχει κίνητρα στο προσωπικό, 

γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι υπάρχει η στήριξη από τον ηγέτη της σχολικής μονάδας. 

Με σωστή διαχείριση της ομάδας θα μπορέσει να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα 

(Ιορδανίδης, 2005 . Mleczko, 2013) 

Καίριος θεωρείται ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας και 

επομένως είναι αυτός που μπορεί να παρέμβει αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί το ανθρώπινο δυναμικό σε μια σχολική μονάδα. Είναι αυτός που μπορεί να 

εγγυηθεί την ύπαρξη αγαστής συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας σχολικής μονάδας, 

μέσω του καθορισμού ενός δημοκρατικού πλαισίου, το οποίο και θα διέπει όλα τα στάδια 

λειτουργίας της μονάδας της οποίας ηγείται. Μέσα σε ένα τέτοιο δημοκρατικό 

περιβάλλον, ο διευθυντής ενθαρρύνει και στηρίζει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών 

για την ανάπτυξη γόνιμης συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών τους (Epstein, 

1986). 

 Για να υπάρχουν επιτυχείς συνεργασίες ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα θετικό σχολικό κλίμα (Gavidia-Payne, et al., 2014. 

Goldkind & Farmer, 2013 . Whitaker & Hoover-Dempsey, 2013).  Η προσωπικότητα του 

διευθυντή  ασκεί καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος στο 
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σχολείο, το οποίο θα ενισχύσει τη σύμπραξη σχολείου-οικογένειας (Barr & Saltmarsh, 

2014 . Gordon & Louis, 2009). Για να επιτευχθεί αυτό, ο διευθυντής- ηγέτης οφείλει να 

είναι επικοινωνιακός, να καλλιεργήσει ένα κλίμα σεβασμού  και  εμπιστοσύνης στις 

σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια (Griffith, 2001). Οφείλει να διαμορφώσει ένα 

περιβάλλον μέσα στο οποίο οι γονείς θα πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και να είναι 

το πρόσωπο στο οποίο θα μπορούν όλοι να προσφύγουν, για να βρουν λύση στα 

προβλήματά τους.  

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας των  Barr και Saltmarsh (2014) οι γονείς θεωρούν 

πολύ σημαντικό τον ρόλο του διευθυντή για τη σχέση τους με το σχολείο. Υποστηρίζουν 

ότι η στάση του διευθυντή απέναντι στους γονείς είναι μείζονος σημασίας για το αν θα 

θεωρήσουν ότι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες του 

σχολείου ή αν θα αισθανθούν φόβο να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι 

απαραίτητο λοιπόν, η εκπαιδευτική ηγεσία του σχολείου να  διαμορφώσει τις κατάλληλες 

συνθήκες, προκειμένου οι γονείς να κατανοήσουν ότι είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι για τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα των παιδιών τους, ότι η εμπλοκή τους βελτιώνει τα 

αποτελέσματα αυτά και να ενθαρρύνει πρακτικές μια τέτοιας εμπλοκής. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα πρέπει ο διευθυντής να οργανώσει μια συνάντηση με 

τους γονείς του σχολείου, στην οποία οφείλει να καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας και τους 

στόχους του σχολείου και να ακούσει  προσεκτικά τα αιτήματά τους (Σαΐτης, 2014). Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η διδακτέα ύλη, ο τρόπος διδασκαλίας και η αξιολόγηση των 

μαθητών γνωστοποιούνται στους γονείς κι αποτελούν τη θεμέλιο λίθο στην οικοδόμηση 

αυτής της αμφίδρομης σχέσης. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για οργάνωση και άλλων 

συναντήσεων από τον διευθυντή με γονείς και εκπαιδευτικούς, στις οποίες θα 

αναπτύσσονται γόνιμοι διάλογοι (Κιρκιγιάννη, 2012), όπως και η ενημέρωση των γονέων 

για δραστηριότητες του σχολείου. Καλείται επίσης να διοργανώσει ημερίδες σχετικές με 

προβλήματα του σχολείου, συγκεντρώσεις για επίλυση αποριών,  να προσκαλέσει γονείς 

προκειμένου να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις του σχολείου στις οποίες συμμετέχουν τα 

παιδιά τους (Σαΐτης, 2008). Οι συναντήσεις όμως ανάμεσα στους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς πρέπει να προγραμματίζονται με ελαστικότητα, ώστε να έχουν πολλές 

ευκαιρίες οι γονείς να προσεγγίζουν το σχολείο.  

Η εκπαιδευτική ηγεσία του σχολείου οφείλει να πείσει τους γονείς ότι  θα πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά, όχι μόνο σε δραστηριότητες του σχολείου αλλά και στις διαδικασίες 
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λήψης αποφάσεων  σχετικών με την εκπαίδευση των παιδιών τους (Gordon & Louis, 

2009). Καλλιεργώντας ένα κλίμα φιλικό, πρέπει να προτρέπει τους γονείς να εκφράζουν 

ελεύθερα τις απόψεις τους για την εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, ανεξάρτητα 

αν συμφωνεί ή όχι με αυτές (Μπρούζος, 2002). Επίσης, τα προβλήματα και οι ανάγκες των 

γονέων πρέπει να είναι γνωστά στον διευθυντή, ο οποίος θα πρέπει να φροντίσει να βρει 

τρόπους προκειμένου να διευθετηθούν (VanVeslor & Orozco, 2007). 

Ένας αποτελεσματικός διευθυντής οφείλει να στηρίζει και να φροντίζει για την επιτυχία 

και την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Θα πρέπει να παρίσταται 

στις ενημερωτικές συναντήσεις του και να τους διευκολύνει σε διοικητικά ή άλλα θέματα 

(Καραθανά, 2017). Ο σημαντικός ρόλος του Συλλόγου Γονέων και διδασκόντων πρέπει να 

αναγνωρίζεται από τον διευθυντή και να υπάρχει φιλική και αρμονική συνεργασία μεταξύ 

τους . 

Τυπικά την ευθύνη για τη χάραξη των πρακτικών γονεϊκής εμπλοκής την έχει ο 

διευθυντής, γι’ αυτό οφείλει να είναι ενημερωμένος για εκπαιδευτικές πρακτικές που 

ενισχύουν την εμπλοκή των γονέων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να εφαρμοστούν 

τεχνικές βελτίωσης της συμμετοχής των γονέων στο σχολείο και τελικά να επιτευχθούν τα 

αντίθετα αποτελέσματα (Griffith, 2001). 

Μια από τις σημαντικές δεξιότητες του διευθυντή θα πρέπει να είναι και η ικανότητά του 

να αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί, προκειμένου 

να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς. Στην περίπτωση 

αυτή, είναι απαραίτητο να φροντίσει οι εκπαιδευτικοί αυτοί να επιμορφωθούν από 

ειδικούς, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, συμβάλλοντας θετικά στο 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Επίσης, θα πρέπει να παρέχει  εξουσία και υπευθυνότητα στους 

εκπαιδευτικούς, καθώς η αίσθηση αυτονομίας τους επηρεάζει τη διαμόρφωση καλύτερων  

σχέσεων με τους γονείς των μαθητών τους (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005). 

Κατά τον Bush (1995), το συνεργατικό και δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης είναι το 

καταλληλότερο για την ανάπτυξη συνεργασίας και την εμπλοκή άλλων ατόμων στη 

σχολική μονάδα. Για να εφαρμοστεί αυτό το είδος ηγεσίας, θα πρέπει ο διευθυντής να 

παρέχει τη δυνατότητα να ακουστούν νέες ιδέες και απόψεις. Θα πρέπει να συνεργάζεται 

με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, να τους συμβουλεύει, να τους καθοδηγεί και όλοι 

μαζί να βρίσκουν λύσεις για τα προβλήματά τους. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα αισθάνονται 
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ότι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να συμμετέχουν στην επίτευξη 

κοινών εκπαιδευτικών στόχων.   

Κατανοώντας τη σημασία επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με όλες τις 

οικογένειες, θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό σχετικά με την εμπλοκή γονέων 

από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς και με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο (Howard, 2007). Μια από τις προτεραιότητες των διευθυντών της σχολικής 

μονάδας θα πρέπει να είναι η επίλυση των προβλημάτων αυτών των οικογενειών και η 

προσπάθεια άρσης στερεοτύπων, τα οποία καταδικάζουν την ετερότητα. 

Κάτι άλλο που θα πρέπει να κατανοήσει ο διευθυντής είναι ότι η χρήση των νέων 

τεχνολογιών είναι απαραίτητες όχι μόνο στη διοίκηση αλλά και για την εμπλοκή των 

γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η χρήση εφαρμογών απομακρυσμένης 

επικοινωνίας-συντονισμού (Trello, Doodle, Google Drive, κλπ.) αλλά και η ηλεκτρονική 

αλληλογραφία (e-mail) είναι αξιόλογα εργαλεία στην προσπάθεια του ηγέτη να ασκήσει 

αποτελεσματική διοίκηση και να επικοινωνεί με τους γονείς. Απαραίτητο, όμως, είναι να 

ενθαρρύνει και τους εκπαιδευτικούς στη χρήση των νέων τεχνολογιών  (Web 2.0 όπως 

blogs, wikis, RSS), καθώς υπάρχει ανάγκη για στροφή προς την κατεύθυνση του 

ψηφιακού εγγραματισμού των εκπαιδευτικών (Cakir, 2012).  

Αξίζει να αναφερθούμε σε ένα μοντέλο εμπλοκής των γονέων, στο οποίο ο διευθυντής του 

σχολείου είναι ο βασικός συνεργάτης τους (Hoover-Dempsey, Sandler, Green &Walker, 

2007). Τρία είναι τα δομικά στοιχεία του μοντέλου αυτού. Το πρώτο αναφέρεται στις 

πεποιθήσεις των γονέων. Οι γονείς αποφασίζουν να συμμετέχουν στη σχολική διαδικασία 

με βάση την πιθανότητα η εμπλοκή τους αυτή να συμβάλλει στη βελτίωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει λοιπόν να 

διαμορφώσει ρόλους για τους γονείς, οι οποίοι θα στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή τους. 

Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται στις προσκλήσεις προς τους γονείς. Ο ηγέτης του 

σχολείου θα πρέπει να φροντίζει ώστε οι εκπαιδευτικοί να δίνουν τις κατάλληλες 

προσκλήσεις στους γονείς. Θα πρέπει να υπάρχει ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να συνεργάζονται με τους γονείς σχετικά με τις μεθόδους παρέμβασης και 

βοήθειας στο σπίτι, ώστε να ενισχυθεί η σχολική μάθηση. Το τρίτο στοιχείο είναι  γνώση 

των ικανοτήτων των γονέων, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν καλύτερα, 

συμμετέχοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ανάλογα 

με τις δεξιότητες, τις πρακτικές και επιστημονικές γνώσεις τους. 
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Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι ο ρόλος του διευθυντή στην ανάπτυξη γόνιμης συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας θεωρείται καταλυτικός. Για να επιτύχει στο έργο του, πέρα από τις 

διοικητικές γνώσεις, είναι απαραίτητο να εφαρμόζει το συμμετοχικό και δημοκρατικό 

στυλ ηγεσίας (Bush, 1995) και να διακρίνεται για την αποφασιστικότητα, τη δικαιοσύνη 

του (Turhan, 2010), την υψηλή νοητική και συναισθηματική νοημοσύνη, την πειθώ και ως 

ισχυρή προσωπικότητα να μπορεί να καθοδηγεί επιτυχώς εκπαιδευτικούς και γονείς 

(Πασιαρδής, 2004). Θα πρέπει να καλλιεργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα είναι ανοιχτό στους γονείς και στην ευρύτερη  

κοινωνία (Σαΐτης, 2008). Με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφωθεί μια κουλτούρα και ένα 

θετικό κλίμα, που θα κάνει τους γονείς να αισθανθούν το σχολείο πιο οικείο, ώστε να 

εμπλακούν ενεργά στη σχολική καθημερινότητα. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά σε διεθνείς και ελληνικές έρευνες σχετικές με τη 

συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. 

4.1.  Διεθνείς έρευνες 

Στο διεθνή χώρο έχουν γίνει αρκετές έρευνες σχετικές με την επικοινωνία σχολείου-

οικογένειας. Παρακάτω θα αναφέρουμε ορισμένες από αυτές. 

➢ Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έρευνα της Morton-Williams (1964 στο Καραφέρη, 

2007) στην Αγγλία, με τη συμμετοχή 3.000 γονέων και η οποία ασχολήθηκε με την 

εμπλοκή της οικογένειας στο δημοτικό σχολείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι πολλές μητέρες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν από χαμηλότερες 

κοινωνικές κατηγορίες,  δε βοηθούσαν τα παιδιά τους στις κατ΄ οίκον εργασίες. Οι 

μητέρες από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν είχαν τις απαραίτητες 

γνώσεις για να βοηθήσουν τα παιδιά τους στις μεγάλες τάξεις, ενώ οι γονείς από 

υψηλά κοινωνικά στρώματα επιθυμούσαν μεγαλύτερη και συχνότερη επικοινωνία 

και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.  Οι γονείς με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο 

ενδιαφέρονταν επίσης για τις μεθόδους διδασκαλίας που  εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτικοί και αναλάμβαναν πρωτοβουλίες για συναντήσεις με τους 

εκπαιδευτικούς, σε αντίθεση με τους γονείς από χαμηλότερες κοινωνικές ομάδες. 

Επιπλέον, υπήρχαν  διαφορετικές εκπαιδευτικές προσδοκίες των γονιών για τα 

παιδιά τους, οι οποίες ήταν ανάλογες με το κοινωνικό τους status.  Οι χειρώνακτες 

γονείς αισθάνονταν μειονεκτικά απέναντι στους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους, 

γι’ αυτό απέφευγαν την επικοινωνία μαζί τους. Γενικά, την πρωτοβουλία για την 

επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια την είχε το σχολείο. 

➢ Αξιόλογη είναι και η κοινωνιολογική έρευνα που πραγματοποίησε το 1975 στις 

ΗΠΑ ο D. Lortie, η οποία περιείχε 94 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών, με σκοπό να 

σκιαγραφήσει το προφίλ του εκπαιδευτικού εκείνης της εποχής (Δαρσινός, 2011). 

Μελετήθηκαν οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς και διαπιστώθηκε ότι 

δεν ήταν αρμονικές. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχαν οριοθετηθεί οι σχέσεις τους, 

με αποτέλεσμα να αισθάνονται οι παιδαγωγοί ότι οι γονείς παρεμβαίνουν στο έργο 

τους.  
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Ως προς τις συναντήσεις που είχαν με τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν 

ότι το κύριο ενδιαφέρον των γονέων επικεντρωνόταν στις επιδόσεις των παιδιών 

τους. Τις περισσότερες φορές οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούσαν ατομικά με τους 

γονείς των μαθητών τους που παρουσίαζαν κάποιο πρόβλημα. Οι γονείς των 

μαθητών με χαμηλή επίδοση επικοινωνούσαν με το σχολείο μετά από προσκλήσεις 

των εκπαιδευτικών, ενώ οι γονείς των μαθητών με υψηλή επίδοση επισκέπτονταν 

με δική τους πρωτοβουλία το σχολείο, γεγονός που δυσανασχετούσε τους 

εκπαιδευτικούς. 

Κατά τον D .Lortie, οι σωστοί γονείς υποστηρίζουν το έργο του εκπαιδευτικού, 

χωρίς να παρεμβαίνουν σε αυτό, βοηθάνε τα παιδιά τους στις εργασίες τους για το 

σπίτι, γνωρίζουν ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες του παιδιού τους, 

ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του σχολείου και ακούνε τις συμβουλές των 

εκπαιδευτικών. 

Γενικά οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να έχουν αυτοί τον έλεγχο της επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς και να διατηρούν την αυτονομία τους. 

➢ Η Epstein και οι συνεργάτες της  έκαναν αρκετές έρευνες στις ΗΠΑ σχετικές με τη 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Ακολουθεί μια αναφορά στις τρεις πιο 

σημαντικές έρευνες που πραγματοποίησαν. 

I. Η πρώτη έρευνα που έγινε το 1980 (Becker & Epstein, 1982)  αναφέρεται στις 

πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην Α, Γ΄ και Ε΄ τάξη 

προκειμένου να εμπλέξουν την οικογένεια στο σχολικό γίγνεσθαι. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί ήταν πολύ θετικοί στις 

εκπαιδευτικές στρατηγικές για τη συμμετοχή των γονέων. Οι πιο συνηθισμένες 

πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί για να επιτευχθεί αυτό ήταν  

να ανταλλάσσουν σημειώματα,  να μιλούν με τους γονείς και να οργανώνουν 

σχολικές βραδινές συγκεντρώσεις. 

Στις συναντήσεις με τους γονείς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμβούλευαν 

τους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 

στο σπίτι και για τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούσαν.    

Ανασταλτικοί παράγοντες για την επιτυχία των προγραμμάτων γονεϊκής 

εμπλοκής ήταν η έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα σχετικά 

με τις σχέσεις τους με τους γονείς καθώς και η αδυναμία πολλών γονέων να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους, μια και δε διέθεταν τις απαιτούμενες γνώσεις και τον 

απαραίτητο χρόνο. 
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II. Η δεύτερη έρευνα της  Epstein (Becker &Epstein, 1982) αφορούσε τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη 

βοήθεια που παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους στο σπίτι καθώς και τις δομές 

που χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Και σε αυτήν την έρευνα η στάση των περισσότερων  

εκπαιδευτικών ως προς τη γονεϊκή εμπλοκή ήταν θετική. Αρκετοί εκπαιδευτικοί 

εφάρμοσαν προγράμματα στα οποία συμμετείχαν επαγγελματίες συντονιστές 

γονέων και διαπίστωσαν ότι είναι απαραίτητο να γίνει σωστή υποστήριξη των 

γονέων από τους επαγγελματίες, γιατί διαφορετικά οι ειδικοί θα 

αντικαταστήσουν τους γονείς, οι οποίοι δε θα  συμμετέχουν ενεργά στη σχολική 

ζωή του παιδιού τους. 

III. Η τρίτη έρευνα  της Epstein (1986) αναφέρεται στον  τρόπο με τον οποίο οι 

γονείς αντιλαμβάνονται τις ενέργειες που κάνουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου 

να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.  

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, οι γονείς που αντιλαμβάνονταν ότι οι 

εκπαιδευτικοί επεδίωκαν τη γονεϊκή εμπλοκή είχαν θετική γνώμη για το σχολείο 

και τους εκπαιδευτικούς, θεωρώντας ότι κοινός στόχος όλων είναι το καλό των 

παιδιών. Ωστόσο, αρκετοί γονείς υποστήριζαν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

συμβάλλουν σε μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική εμπλοκή τους, κυρίως σε ό,τι 

αφορά τη βοήθεια στις κατ’ οίκον εργασίες των παιδιών τους. Πολλοί 

θεωρούσαν ότι η εμπλοκή τους αναφέρεται κυρίως στην παροχή κάποιων 

υλικών για τις εργασίες των παιδιών τους, ενώ σπάνια τους καθοδηγούν για τις 

μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, ώστε να βοηθήσουν στη μελέτη των 

παιδιών τους στο σπίτι. 

Οι γονείς επηρεάζονταν θετικά, όταν οι εκπαιδευτικοί κατέβαλλαν προσπάθεια, 

όχι μόνο να τους εμπλέξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να τους 

αξιοποιήσουν.  

Πρέπει να αναφέρουμε ότι ένας παράγοντας που επηρέαζε την επικοινωνία και 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας ήταν και η τάξη φοίτησης του παιδιού. Στις 

πιο μικρές τάξεις υπήρχε πιο στενή και ουσιαστική συνεργασία της οικογένειας 

με το σχολείο, ενώ όσο μεγάλωνε το επίπεδο της τάξης, η συνεργασία αυτή 

περιοριζόταν, χωρίς να υπάρχει  η αίσθηση ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούσαν 

ουσιαστικότερη συνεργασία με τους γονείς στις μεγαλύτερες τάξεις. Όπως οι 
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ίδιοι ανέφεραν, αυτό οφείλονταν στις αυξημένες απαιτήσεις και στο πιο σύνθετο 

ακαδημαϊκό περιεχόμενο των τάξεων αυτών. 

Γενικά τα ευρήματα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν ότι οι πρακτικές του 

εκπαιδευτικού για γονεϊκή εμπλοκή αυξάνουν τη συνεργασία και ενισχύουν το 

επαγγελματικό κύρος τους απέναντι στους γονείς. 

➢ Στις Η.Π.Α. ψηφίστηκε ένας νόμος που αποσκοπούσε στη βελτίωση της 

συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, ώστε να ενισχυθούν κοινωνικά,  

συναισθηματικά και ακαδημαϊκά τα παιδιά. Οι Ann Lareau και West Shumar 

(1996) πραγματοποίησαν μια έρευνα για να διαπιστώσουν κατά πόσο μπορεί να 

εφαρμοστεί ο νόμος αυτός. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους αναφέρουν ότι η 

κοινωνική θέση της οικογένειας και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν,  όπως οι 

στάσεις, οι αντιλήψεις, οι φιλοδοξίες, η κουλτούρα, συνδέονται πολύ στενά με την 

εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και όσο υψηλότερο είναι το 

κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας τόσο μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική είναι 

η συνεργασία τους με το σχολείο. Επίσης, γονείς χαμηλής κοινωνικής θέσης, οι 

οποίοι έχουν άγχος και φόβο για το σχολείο, αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες που θα τους δώσει το σχολείο με τον ίδιο τρόπο που τις αξιοποιούν οι 

γονείς από ανώτερα κοινωνικά στρώματα, που η κοινωνική τους θέση τους δίνει τη 

δυνατότητα να έχουν μια θέση ισχύος στο σχολείο. 

➢ Οι Joan Hanafin και Anne Lynch (2010) πραγματοποίησαν μια έρευνα στην 

Ιρλανδία που αναφέρεται στις απόψεις των γονέων της εργατικής τάξης  για τις 

σχέσεις σχολείου-οικογένειας. Τα συμπεράσματα της εν λόγω  έρευνας αναφέρουν 

ότι η συμμετοχή των γονέων αυτών στο σχολείο περιορίζεται στην παροχή και 

λήψη πληροφοριών, σε περιορισμένες συζητήσεις και στην εμπλοκή τους σε 

ορισμένες συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αν και οι γονείς ήταν ενημερωμένοι 

σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών  τους, ένιωσαν αποκλεισμένοι από τη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διοίκηση και την οργάνωση του 

σχολείου και σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους.  

➢ Η συμμετοχή και η προθυμία συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους είναι το βασικό θέμα της μελέτης του Unn-Doris Karlsen Baeck 

(2010) που έγινε στην Νορβηγία. Το βασικό συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι 

ότι οι πρακτικές γονεϊκής συμμετοχής διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης 

των γονέων, καθώς οι γονείς με ανώτερη μόρφωση είναι περισσότερο δραστήριοι 

από τους λιγότερο μορφωμένους γονείς. Επίσης οι γονείς με χαμηλή τυπική 
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μόρφωση είναι ανασφαλείς ως προς τις γνώσεις τους σχετικά με τα ακαδημαϊκά 

θέματα και αυτό λειτουργεί ως φραγμός για τη συμμετοχή τους σε επίσημες 

σχολικές συνεργασίες. 

Οι γονείς στη Νορβηγία είναι αρκετά συνειδητοποιημένοι στο να 

παρακολουθήσουν συσκέψεις και συνέδρια γονέων-εκπαιδευτικών καθώς και 

άλλες σχολικές δραστηριότητες. Όμως η συμμετοχή τους διαφέρει ανάλογα με το 

φύλο, τον τύπο της οικογένειας και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 

Διαπιστώθηκε ότι οι μητέρες συμμετείχαν περισσότερο από τους πατέρες, οι γονείς 

από πυρηνικές οικογένειες είχαν συχνότερη επαφή από τους γονείς που ήταν 

χωρισμένοι και οι περισσότερο μορφωμένοι, όπως προαναφέραμε, είχαν πιο 

ενεργή εμπλοκή.  

➢ Μια έρευνα που επικεντρώθηκε στο ρόλο που διαδραματίζουν οι διευθυντές στην 

ενίσχυση της συμμετοχής των γονέων στα δημοτικά σχολεία είναι αυτή του 

Mleczko (2013) η οποία έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρησιμοποιήθηκαν 

ποιοτικές μέθοδοι και η διάρκειά της ήταν τέσσερα έτη. Μερικά από τα βασικά 

πορίσματα της έρευνας αυτής είναι ότι η ισχυρή ηγεσία προωθεί την εμπλοκή των 

γονέων στις σχολικές δραστηριότητες,  με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η 

ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Επίσης, ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου  

είναι καθοριστικός για την εισαγωγή, εφαρμογή και διατήρηση πρακτικών που 

ενισχύουν τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική πραγματικότητα. 

 

4.2.Η ελληνική πραγματικότητα 

 

Στην Ελλάδα υπάρχει περιορισμένος αριθμός ερευνών αναφορικά με τις σχέσεις σχολείου 

οικογένειας, όπως τις αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στις σημαντικότερες από αυτές.  

 Η παλαιότερη έρευνα που έγινε στη χώρα μας και αφορά τη σχέση του 

εκπαιδευτικού με τους γονείς των μαθητών του έγινε από τον Ξωχέλλη (1984) και 

αφορά εκπαιδευτικούς τόσο από την Πρωτοβάθμια όσο και από τη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει 

συνεργασία γονιών-εκπαιδευτικών σε ποσοστό 90,1%. Η επικοινωνία αυτή 

αυξάνεται καθώς αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Το φύλο 
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των εκπαιδευτικών, επίσης, επηρεάζει την επικοινωνία, καθώς οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο δεδομένη αυτή τη συνεργασία από ότι οι 

γυναίκες. Εμπόδια για τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας αποτελούν η έλλειψη 

πληροφόρησης των γονέων για το έργο των εκπαιδευτικών και του σχολείου όπως 

επίσης και ο ελάχιστος χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους τόσο οι εκπαιδευτικοί 

όσο και οι γονείς. 

 Μια άλλη έρευνα που αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι αυτή που έγινε το 1985 από τους Φρειδερίκου και  Φολερού-

Τσερουλή (Φρειδερίκου & Φολερού- Τσερουλή, 1991). Η έρευνα έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνεργαστούν με τους γονείς, όμως σε χρονικά 

πλαίσια που καθορίζονται από αυτούς και όχι από τους γονείς. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί δυσανασχετούν όταν διαπιστώσουν ότι οι γονείς προσπαθούν να 

παρέμβουν στο έργο τους, καθώς θεωρούν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. 

Επίσης, οι μητέρες συνεργάζονται περισσότερο με το σχολείο από ότι οι πατέρες. 

Γενικά οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνεργαστούν με τους γονείς, διατηρώντας 

όμως την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα του Πυργιωτάκη (1992) που έγινε στην 

Κρήτη και η οποία μελετά παράγοντες που εμποδίζουν το έργο του εκπαιδευτικού. 

Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία  των 

εκπαιδευτικών  δυσανασχετεί από την αδιαφορία των γονέων, ενώ το χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδό τους αποτελεί εμπόδιο στην εποικοδομητική συνεργασία τους, 

καθώς οι γονείς αυτοί δεν μπορούν να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό τους έργο. 

Από την αδιαφορία των γονέων περισσότερο διαμαρτύρονται οι νεότεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι κατοικούν σε άλλη περιοχή από αυτήν που 

βρίσκεται το σχολείο. 

 Μια ποιοτική έρευνα που διεξήχθη από τη Λιοντάκη (1999) έδειξε ότι οι σχέσεις 

γονέων και εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει, καθώς οι 

προτεραιότητες και οι κοινωνικές ανάγκες είναι πλέον διαφορετικές.  

Καταρχήν, τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι είναι 

απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται σε τρεις λόγους: 

i. Είναι αναγκαίο οι γονείς να συνεχίζουν το έργο του εκπαιδευτικού στο σπίτι. 

ii. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών συμβάλλει στη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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iii. Οι γονείς που επισκέπτονται συχνά το σχολείο και συνεργάζονται με αυτό 

δημιουργούν μια θετική στάση, η οποία μεταδίδεται και στα παιδιά. 

Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την επικοινωνία και συνεργασία σχολείου-οικογένειας καθώς και στις απόψεις 

γονέων και εκπαιδευτικών ως προς τις δυνατότητες βελτίωσης της μεταξύ τους 

συνεργασίας. Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης αυτής, η επικοινωνία των 

γονέων με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους επηρεάζεται από: 

 α) το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, διαπίστωση που ενισχύει το φαινόμενο της 

εκπαιδευτικής ανισότητας,  

β) την επίδοση των παιδιών. Διαπιστώθηκε ότι η υποστήριξη της οικογένειας στο 

έργο του εκπαιδευτικού είναι καταλυτική κυρίως στους μαθητές που παρουσιάζουν 

δυσκολίες στο σχολείο . Δυστυχώς όμως στις περιπτώσεις αυτές η συνεργασία 

είναι σπανιότερη.  

γ ) την τάξη στην οποία φοιτά το παιδί. Στις μικρότερες τάξεις υπάρχει πιο στενή 

επικοινωνία, η οποία μειώνεται στο τέλος του δημοτικού σχολείου.  

Η επικοινωνία γενικά ήταν ευκαιριακή και περιοριζόταν στα τελείως απαραίτητα. 

Οι συγκεντρώσεις που γινόταν κάθε τρίμηνο για να επιδοθούν οι έλεγχοι ήταν οι 

μόνες συστηματικές επαφές γονέων-εκπαιδευτικών. Πάντως οι γονείς επιθυμούσαν 

μεγαλύτερη εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε αντίθεση με τους 

εκπαιδευτικούς, που θεωρούσαν κάτι τέτοιο ανέφικτο.   

 Η έρευνα του Μπρούζου (2002) μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη 

συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Σύμφωνα με τα πορίσματα της 

έρευνας αυτής, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν καλή σχέση με τους γονείς των 

μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας, οι άνδρες και όσοι  

θεωρούσαν τη δουλειά τους ως λειτούργημα είχαν καλή επικοινωνία με τους 

γονείς. Ακόμη, σχεδόν όλοι συμφωνούσαν με την εμπλοκή των γονέων στη 

σχολική διαδικασία και θεωρούσαν χρήσιμη την επιμόρφωσή τους για να 

βελτιώσουν τη συνεργασία μαζί τους. Ως προς  τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

με τους γονείς διαπιστώθηκε και σε αυτήν την έρευνα ότι περιορίζεται σε θέματα 

επίδοσης, συμπεριφοράς και συμμετοχής σε κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις του 

σχολείου. Επιπλέον, οι γονείς παρείχαν πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς για το 

παιδί τους, καθώς και για το οικογενειακό τους περιβάλλον.  

 Πολύ σημαντική είναι και διδακτορική διατριβή της Μπόνια (2010) που 

διερεύνησε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
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Εκπαίδευσης σχετικά με τη γονεϊκή εμπλοκή. Η έρευνα έγινε σε σχολεία της 

Ηπείρου, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και έδειξε ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί είχαν θετική στάση ως προς την εμπλοκή των γονέων. Οι 

περισσότεροι συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία σχολείου-

οικογένειας, ότι οι γονείς πρέπει να υποστηρίζουν τη μάθηση στο σπίτι και ότι 

πρέπει να υπάρχει συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Ως εμπόδια για την 

εμπλοκή των γονέων αναγνώρισαν, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, τις 

στάσεις και τις αντιλήψεις τους, τον ελεύθερο χρόνο που έχουν για να 

συνεργαστούν με τους γονείς, την κατάρτισή τους σε πρακτικές ενίσχυσης της 

συνεργασίας γονέων-εκπαιδευτικών. Σχετικά με τους γονείς τα εμπόδια ήταν: οι 

στάσεις τους απέναντι στο σχολείο, οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 

διαφορές τους με τους εκπαιδευτικούς, οι γλωσσικές διαφορές και οι ικανότητες 

των γονέων να παρέχουν βοήθεια στις σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους. 

 Ο Δαρσινός (2011) σε έρευνα του σε σχολεία της Δ΄ Περιφέρειας  Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αθηνών μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας. Στα αποτελέσματα της 

έρευνας διαφαίνεται η θετική στάση των εκπαιδευτικών για την επικοινωνία και τη 

συνεργασία τους με τους γονείς των μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν 

ότι οι παράγοντες που βελτιώνουν τη συνεργασία τους με τους γονείς είναι η 

βοήθεια των παιδιών στο σπίτι, ο εποικοδομητικός διάλογος και η θετική στάση 

των γονέων για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Ως προς τις συναντήσεις 

γονέων και εκπαιδευτικών, μόνο οι ομαδικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται 

στην αρχή της χρονιάς, όπως και οι τριμηνιαίες συναντήσεις για την παράδοση των 

ελέγχων είναι συστηματικές, ενώ κυριαρχούν οι ολιγόλεπτες, επιφανειακές και μη 

προγραμματισμένες συναντήσεις. Επίσης, η συνεργασία του σχολείου με την 

οικογένεια επηρεάζεται από την τάξη (όσο αυτή αυξάνεται μειώνεται η εμπλοκή 

των γονέων) και από την επίδοση (οι γονείς των μαθητών με χαμηλή επίδοση 

επικοινωνούν σπανιότερα με τους εκπαιδευτικούς). Τέλος, και σε αυτή την έρευνα 

οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί στο ενδεχόμενο να διευρυνθεί η επικοινωνία 

και να αναπτυχθούν πιο στενές σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. 

 Η διδακτορική διατριβή της Ντινίδου (2013) αναφέρεται στις απόψεις και στάσεις 

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των γονέων για τη 

συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Η έρευνα έδειξε ότι τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς συμφωνούν για την αναγκαιότητα της  
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επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. 

Παρόλα αυτά, στο ελληνικό σχολείο δεν υπάρχει ουσιαστική και συστηματική 

επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών. Πολλοί εκπαιδευτικοί δε θεωρούν ότι η 

συνεργασία τους με τους γονείς είναι μέρος των επαγγελματικών τους 

υποχρεώσεων και επικοινωνούν μαζί τους μόνο όταν παρουσιαστεί κάποιο 

πρόβλημα. Όσο αφορά τις μορφές επικοινωνίας, οι πιο συνηθισμένες είναι οι 

προγραμματισμένες ομαδικές συγκεντρώσεις, οι ατομικές συναντήσεις στο 

σχολείο, τα σημειώματα, τα τηλεφωνήματα και οι καθορισμένες ενημερώσεις των 

γονέων.  

Κατά την επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια τον 

κυρίαρχο ρόλο έχει το σχολείο. Ο ρόλος του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των 

γονέων για την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ 

σημαντικός. Η θετική στάση των γονέων απέναντι στον εκπαιδευτικό και το 

σχολείο, οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για διοργάνωση σχολικών 

εκδηλώσεων, όπως και η ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στο σχολείο ενισχύουν τη συνεργασία του σχολείου με την 

οικογένεια. Γενικά, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των γονέων στο σχολείο είναι η 

τάξη φοίτησης, η επίδοση των μαθητών, καθώς και ο χρόνος που έχουν οι γονείς 

και οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να συνεργαστούν. 

 Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Βουδούρη, Μπούρας και Τριανταφύλλου (2013) 

αναφέρεται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχετικά με τη συνεργασία τους με την οικογένεια των μαθητών τους. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι πραγματοποιούν  τις συναντήσεις που 

έχουν προγραμματιστεί από τον νόμο, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει ενδιαφέρον από τους γονείς να ενημερωθούν από τον εκπαιδευτικό του 

παιδιού τους. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την επικοινωνία και συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας είναι η τάξη στην οποία φοιτά το παιδί. Συχνότερη 

επικοινωνία διαπιστώθηκε στην Α ΄και Β΄ τάξη, επειδή οι γονείς συνοδεύουν τα 

παιδιά τους, και στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, εξαιτίας της βαθμοθηρίας που παρατηρείται 

προκειμένου να παρελάσουν ως σημαιοφόροι. Ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα 

είναι ότι, παρόλο που όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν για την αναγκαιότητα της 

επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια, λίγοι ενέπλεξαν 
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τους γονείς σε κάποιες σχολικές δραστηριότητες και λίγοι ανέφεραν ότι είναι 

ωφέλιμη  η εμπλοκή των γονέων σε προγράμματα του σχολείου. 

 Η έρευνα της Σαμαρά (2010) αναφέρεται στον ρόλο του διευθυντή της σχολικής 

μονάδας στη δημιουργία μιας γόνιμης συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Η εν 

λόγω έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι πολύ 

σημαντικός για την αντιμετώπιση συγκρούσεων ανάμεσα στο σχολείο και τις 

οικογένειες των μαθητών καθώς και για την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 

τους. 

Τελειώνοντας, αξίζει να αναφέρουμε ότι, παρά τη περιορισμένη ερευνητική 

δραστηριότητα στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια αρχίζει να δημιουργείται 

ενδιαφέρον για την ανάληψη νέων ερευνητικών προσπαθειών που αφορούν στη 

συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. Αναγκαιότητα και σημασία της έρευνας 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, πλήθος θεωρήσεων και  ερευνών που έχουν γίνει διεθνώς 

αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη  για γόνιμη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, 

καθώς και τη σημασία της συνεργασίας αυτής για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων (Greenwood & Hickman, 1991). Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το 

σχολείο πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να γίνει περισσότερο ανοιχτό προς τους 

γονείς (Powell, 1998) και η εκπαιδευτική πολιτική να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στο 

σχολικό γίγνεσθαι (Epstein, 1987). Άλλοι αναφέρονται στην επιρροή που μπορεί να 

ασκήσει το σχολείο στις οικογένειες, ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την 

επίδοση, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να υποστηριχθεί η μάθηση και 

η κοινωνικοποίησή τους. Κάποιοι μελετητές διαπιστώνουν ότι το σχολείο σήμερα 

περισσότερο μεταδίδει και ελέγχει γνώσεις, για αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία για 

την ισόρροπη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Epstein & 

Dauber, 1991). Τέλος, κάποιες σύγχρονες προσεγγίσεις αναφέρονται στην ανάγκη για 

συνεκπαίδευση μαθητών-γονέων-εκπαιδευτικών (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). 

Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία σχολείου-οικογένειας συμβάλλει στη βελτίωση της              

σχολικής επίδοσης των παιδιών , της αυτοεκτίμησής τους, της στάσης τους απέναντι στο 

σχολείο. Οι γονείς βοηθούν καλύτερα τα παιδιά τους στις σχολικές εργασίες και 

κατανοούν καλύτερα τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών ( Newchurch, 2017). Τέλος, οι 

εκπαιδευτικοί, κατανοώντας καλύτερα τους μαθητές τους, μπορούν να βελτιώσουν τις 

διδακτικές πρακτικές τους (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). 

Η επιτακτική ανάγκη για γόνιμη συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών 

αναγνωρίζεται και από τους δυο αυτούς φορείς. Παρόλα αυτά η υλοποίησή της δεν είναι 

πάντα εύκολη. Η συνεργασία αυτή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που 

σχετίζονται με το παιδί, την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς (Γεωργίου, 2000). Το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων, οι στάσεις και αντιλήψεις τόσο των γονέων 

(Hoover- Dempsey & Sandler, 1995) όσο και των εκπαιδευτικών, το φύλο των γονέων 

(Bæck, 2010 . Γεωργίου, 2000)  και η τάξη στην οποία φοιτούν οι μαθητές (Hornby & 

Lafaele, 2011. Spera, 2005) είναι κάποιοι από τους παράγοντες που αιτιολογούν την 

https://www.researchgate.net/profile/Unn_Doris_Baeck
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ύπαρξη ή όχι αγαστής επικοινωνίας της οικογένειας με τη σχολική μονάδα. Επιπρόσθετα, 

ο διευθυντής, δημιουργώντας  ένα σχολείο ανοιχτό στους γονείς (Σαΐτης, 2008), 

εφαρμόζοντας ένα δημοκρατικό στυλ διοίκησης (Bush, 1995) μέσα στο οποίο επικρατεί 

ένα θετικό κλίμα (Gavidia-Payne et al., 2014 . Goldkind & Farmer, 2013 . Whitaker & 

Hoover-Dempsey, 2013), επιδρά καταλυτικά στην ενεργή συμμετοχή των γονέων στη 

σχολική διαδικασία. 

Μελετώντας την ελληνική βιβλιογραφία στο ζήτημα των σχέσεων σχολείου-οικογένειας 

διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται σε πρωτόλεια κατάσταση. Οι περισσότερες έρευνες που 

έχουν γίνει αναφέρονται στην οπτική των γονέων και ελάχιστες στην οπτική των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ελάχιστες αυτές έρευνες 

χρησιμοποίησαν ποσοτικές μεθόδους έρευνας, οι οποίες θα μπορούσαν να συμπληρωθούν 

με ποιοτικές μεθόδους έρευνας, για μεγαλύτερη εμβάθυνση στο περιεχόμενό τους 

(βλκεφ4.2). 

Με δεδομένο ότι το σχολείο και η οικογένεια είναι δυο σημαντικοί φορείς αγωγής του 

παιδιού, οι οποίοι, όταν συνεργάζονται δημιουργικά, πολλαπλασιάζουν τα θετικά 

αποτελέσματα γονέων  και είναι  ζωτικής σημασίας για την ακαδημαϊκή επιτυχία των 

παιδιών τους (Jethro, 2012), η αξιοποίηση αυτής της σχέσης είναι πολύ σημαντική για την 

ελληνική εκπαίδευση. Η διαμόρφωση αρχών και στρατηγικών σύμμετρων προς τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας χρήζουν περαιτέρω ερευνητικής διερεύνησης. 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια κινείται στην κατεύθυνση υλοποίησης του παραπάνω 

στόχου. 

 

5.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του 

δημοτικού σχολείου σε σχέση με τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας.  

Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής: 

▪ Να αναδειχτεί η αναγκαιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών. 

▪ Να καταγραφούν οι τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας τους με τους γονείς. 
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▪ Να αναζητηθούν οι παράγοντες που διαφοροποιούν την εμπλοκή των γονέων στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

▪ Να διερευνηθούν οι απόψεις τους για τον ρόλο του διευθυντή στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας. 

▪ Να αναδειχθούν προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις 

οικογένειες των μαθητών.  

Σύμφωνα με το σκοπό και τους στόχους της έρευνας τα ερευνητικά ερωτήματα που 

καλούμαστε να απαντήσουμε είναι τα εξής: 

1) Ποια η σημασία συνεργασίας  σχολείου-οικογένειας σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών; 

2) Ποιοι παράγοντες μπορούν να καθορίσουν και να επηρεάσουν αυτή τη 

συνεργασία; 

3) Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή στις σχέσεις σχολείου-οικογένειας; 

4) Ποιες οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-

οικογένειας; 

 

5.3. Επιλογή μεθόδου έρευνας  

 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα για τη χάραξη της 

πορείας που πρέπει να ακολουθήσει ο ερευνητής, προκειμένου να εκπονήσει την  έρευνά 

του. Η επιστημονική έρευνα βασίζεται στην εξεύρεση λύσης σε ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα που εντοπίζεται. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη διαμόρφωση ενός 

ερευνητικού σχεδιασμού μιας μελέτης (Δημητρόπουλος, 2001). Δυο ευρείες προσεγγίσεις 

συλλογής και ερμηνείας δεδομένων στην έρευνα είναι η ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Η 

επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από το θέμα της έρευνας καθώς και από την άποψη του 

ερευνητή για το ποια είναι η καταλληλότερη για την έρευνα που πραγματεύεται. Η έρευνα 

που ήταν περισσότερο διαδεδομένη ήταν η ποσοτική, αλλά πρόσφατα η ποιοτική μέθοδος 

έρευνας έχει επίσης κερδίσει δυναμική μεταξύ των ερευνητών (Pathak, Jena & Karla, 

2013). 

Η ποιοτική είναι ένας τύπος έρευνας που χρησιμοποιείται κυρίως στις κοινωνικές 

επιστήμες και λειτουργεί με μη αριθμητικά δεδομένα. Επιδιώκει να ερμηνεύσει φαινόμενα 

που βοηθούν στην κατανόηση της κοινωνικής ζωής μέσω της μελέτης στοχευμένων 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [80] 

πληθυσμών ή τόπων (Crossman, 2019). Επικεντρώνεται στην κατανόηση ενός 

ερευνητικού ερωτήματος ως ανθρωπιστικής ή ιδεαλιστικής προσέγγισης. Χρησιμοποιείτε 

για την κατανόηση των πεποιθήσεων, των εμπειριών, των συμπεριφορών και των 

αλληλεπιδράσεων (Pathak, Jena & Karla, 2013). Είναι μια διαδικασία φυσιοκρατικής 

έρευνας που επιδιώκει την εις βάθος κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων μέσα στο 

φυσικό τους περιβάλλον. Ενδιαφέρεται κυρίως για το «πώς» και «γιατί» των κοινωνικών 

φαινομένων και στηρίζεται στις άμεσες εμπειρίες των ανθρώπων μέσα από την 

καθημερινότητά τους, σε αντίθεση με την ποσοτική έρευνα που εξηγεί το «τι» συμβαίνει 

(Ιωσηφίδης, 2008). 

Σύμφωνα με τον Creswell (2013 στο Newchurch, 2017), οι ερευνητές διεξάγουν ποιοτική 

έρευνα όταν θέλουν να παροτρύνουν τα άτομα να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να 

ακούσουν τις φωνές τους και να ελαχιστοποιήσουν τις σχέσεις εξουσίας που συχνά 

υπάρχουν μεταξύ του ερευνητή και των συμμετεχόντων της έρευνας. Επιπλέον, 

χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να κατανοήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι 

συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. 

Οι ποιοτικοί ερευνητές διερευνούν τις έννοιες, τα σύμβολα, τις διαδικασίες και τις σχέσεις 

της κοινωνικής ζωής. Αυτό που παράγει η ποιοτική έρευνα είναι περιγραφικά δεδομένα, 

τα οποία στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να ερμηνεύσει χρησιμοποιώντας αυστηρές και 

συστηματικές μεθόδους μεταγραφής, κωδικοποίησης και ανάλυσης τάσεων και θεμάτων. 

Επειδή η εστίασή της είναι η καθημερινή ζωή και οι εμπειρίες των ανθρώπων, η ποιοτική 

έρευνα προσφέρεται για τη δημιουργία νέων θεωριών χρησιμοποιώντας την επαγωγική 

μέθοδο, η οποία στη συνέχεια μπορεί να δοκιμαστεί με περαιτέρω έρευνα (Crossman, 

2019). 

Η ποσοτική έρευνα στηρίζεται σε αριθμητικά δεδομένα και στατιστικές συγκρίσεις που 

γίνονται από δομημένα και έγκυρα εργαλεία.  Η έρευνα αυτή θεωρείται αντικειμενική και 

καταλήγει στη διατύπωση γενικών κανόνων.  Εφαρμόζεται όταν η έρευνα αποσκοπεί στον 

έλεγχο συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων του υπό μελέτη κοινωνικού φαινομένου. Η 

μέθοδος αυτή στηρίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο που είναι τυποποιημένο και δίνει τη 

δυνατότητα στον μελετητή να απευθυνθεί σε μεγαλύτερο δείγμα (Κυριαζή, 2005). Στόχος 

της έρευνας αυτής είναι να οδηγηθούμε σε μια γενίκευση των αποτελεσμάτων και στην 

διατύπωση νόμων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιήσει τις 
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στάσεις, τις απόψεις, τις συμπεριφορές και άλλες καθορισμένες μεταβλητές (Defranzo, 

2011). 

Γενικά θα λέγαμε ότι η ποιοτική μέθοδος εστιάζει το ενδιαφέρον της στην περιγραφή των 

μεμονωμένων εμπειριών και πεποιθήσεων ενώ η ποσοτική μέθοδος στην περιγραφή των 

χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού. Η ποσοτική έρευνα είναι πλήρως οργανωμένη, 

αυστηρά δομημένη με κλειστές ερωτήσεις, ενώ η ποιοτική είναι μη δομημένη, με ανοιχτές 

ερωτήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια της έρευνας . Τα δεδομένα 

της ποσοτικής  έρευνας θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και τυποποιημένα, ώστε να 

μπορούν να συγκριθούν, ενώ στην ποιοτική οι ερευνητές ενδιαφέρονται για τον πλούτο 

και το βάθος των δεδομένων. Επίσης, η ανάλυση των δεδομένων στην ποσοτική έρευνα 

αφορά την ανάλυση των μεταβλητών, ενώ το αντικείμενο ανάλυσης στην ποιοτική έρευνα 

είναι η σύνθετη συμπεριφορά και οι προοπτικές του ατόμου συνολικά (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015).  

Η επικοινωνία και συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι ένα φαινόμενο με πολλές 

διαστάσεις, το οποίο συνδέεται στενά με τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό. Η μελέτη 

του από την οπτική των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί εμβάθυνση  

των απόψεών τους και των εμπειριών τους. Για το λόγο αυτό η ποιοτική μέθοδος κρίθηκε 

καταλληλότερη, καθώς, αξιοποιώντας την ανθρώπινη εμπειρία και παράγοντας γνώση από 

αυτήν, δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα του «πώς» και «γιατί» αντίθετα με την ποσοτική 

έρευνα που ασχολείται με αριθμητικά δεδομένα και με μεγέθη που μπορούν να 

προβλεφθούν και να μετρηθούν (Creswell, 2016). Η ποιοτική έρευνα μέσα από τη χρήση 

συμμετοχικών, βιωματικών, διαλογικών και επικοινωνιακών μεθόδων  διεγείρει την 

περιέργεια, γεννά απορίες και καινούριες απόψεις και συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  Με τη βοήθεια της ποιοτικής προσέγγισης 

μπορούμε να μελετήσουμε τις στάσεις,  τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 

5.4. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 

Ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η 

συνέντευξη, που είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος στην ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Με τον όρο «συνέντευξη» στην έρευνα εννοούμε την κατά 
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πρόσωπο επικοινωνία του ερευνητή με το ερευνητικό υποκείμενο με σκοπό να διερευνηθεί 

ένα θέμα (Αθανασίου, 2007). Μέσα από την αλληλεπίδραση και επικοινωνία του ερευνητή 

με τους συμμετέχοντες αποσπώνται πληροφορίες σχετικές με το ερευνητικό θέμα (Cohen 

& Manion, 1994),  αποκαλύπτονται πτυχές της προσωπικότητας και αναγνωρίζονται 

συμπεριφορές (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Οι συνεντεύξεις μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε τις πληροφορίες και γνώσεις που έχει το ερευνητικό υποκείμενο, τις αξίες 

και τις προτιμήσεις του και κυρίως τις απόψεις και τις αντιλήψεις του (Tuckman, 1972 στο 

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Η αξία των συνεντεύξεων έχει τονιστεί από πολλούς 

ερευνητές, καθώς δίνουν τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών σε βάθος, πετυχαίνοντας 

άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου (Jones, 1991 . Kvale, 

1996 . Brown, 2001 .Verma & Mallick, 2004 στο Γρίβα, 2018).  

Γενικά, η συνέντευξη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό της και αρκετό χρόνο για 

τη διεξαγωγή της, καθώς οι ερωτήσεις που έχουν επιλεγεί και ο τρόπος που έχουν 

διατυπωθεί επηρεάζουν την επεξεργασία, την ανάλυση και την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων (Cohen, Manion & Morrison, 2000 στο Γρίβα, 2018) 

Βέβαια η συνέντευξη δεν αποτελεί μια απλή συζήτηση, αλλά είναι ένας έμμεσος τρόπος 

με τον οποίο συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τα πιστεύω και τις αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων. Επίσης, ο διάλογος που γίνεται είναι μεταξύ ξένων ανθρώπων και αυτός 

που κατευθύνει τη συνέντευξη είναι κυρίως ο ερευνητής (Rubin&Rubin, 1995 στο 

Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).  

Η συνέντευξη περιορίζει τον κίνδυνο να δοθούν επιπόλαιες και βιαστικές απαντήσεις από 

τον συνεντευξιαζόμενο, όπως πιθανόν να συμβεί στην περίπτωση του ερωτηματολογίου. 

Υπάρχει άμεση και προσωπική επαφή με τον ερωτώμενο. Δίνει τη δυνατότητα στον 

συμμετέχοντα να αναστοχαστεί και να απαντήσει περισσότερο διεισδυτικά, βοηθώντας 

έτσι να γίνει μια εις βάθος εξέταση του θέματος που ερευνάται (Καδδά, ΧΧ). Επίσης, 

παρέχει ευελιξία στον ερευνητή ως προς τον τρόπο παρουσίασης των ερωτήσεων, καθώς 

και ελευθερία στους χειρισμούς του (Παρασκευόπουλος, 1993). Θέτοντας τις κατάλληλες 

ερωτήσεις ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τις ιδέες, να διερευνήσει τις 

απαντήσεις, τα κίνητρα και τα συναισθήματα. Πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο δίνεται 

μια απάντηση, ο τόνος της φωνής, η διστακτικότητα μας βοηθούν να κατανοήσουμε 

καλύτερα τις απαντήσεις. 
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Ως προς τον τύπο της συνέντευξης που επιλέξαμε στην έρευνά μας ήταν η ημιδομημένη 

συνέντευξη. Η συνέντευξη αυτή αποτελείται από ένα δομημένο πλαίσιο προκαθορισμένης 

θεματολογίας, δηλαδή αποτελείται από ερωτήματα με γενικές κατευθυντήριες γραμμές, 

όμως υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της σειράς των ερωτημάτων, καθώς και επιπλέον 

ερωτήσεις από τον ερευνητή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο (Bryman, 2004 στο Γρίβα, 2018). 

Ακόμη, πολύ συχνά προκύπτουν πληροφορίες που δεν αναμένονταν όταν έγινε ο 

σχεδιασμός των ερευνητικών ερωτημάτων, οι οποίες συμβάλλουν στο να εμπλουτίσουν τα 

ερευνητικά συμπεράσματα (Berg, 2001). 

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις διεξάγονται σε ένα αρκετά ανοικτό πλαίσιο το οποίο 

επιτρέπει εστιασμένη, συνομιλητική, αμφίδρομη επικοινωνία. Επιτρέπουν στους 

συνεντευξιαζόμενους να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους παρέχοντας αξιόπιστα, 

συγκρίσιμα ποιοτικά στοιχεία. Συχνά οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

συνεντεύξεις αυτές δεν παρέχουν μόνο απαντήσεις αλλά και τους λόγους των απαντήσεων 

(Keller & Conradin, 2019).  

 

5.5. Διαδικασία έρευνας 

 

Μετά την επιλογή της μεθόδου έρευνας και του εργαλείου συλλογής δεδομένων 

προετοιμάστηκε το πρωτόκολλο συνέντευξης που περιείχε τα  ερευνητικά ερωτήματα, 

τους θεματικούς άξονες και τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων. Στο στάδιο αυτό, η 

ερευνήτρια προετοιμάστηκε για το πώς θα παρακινήσει τους ερωτώμενους να συνεχίσουν 

σε περίπτωση εμπλοκής στη διαδικασία της συνέντευξης. Στη συνέχεια έγιναν δυο 

πιλοτικές  συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς από το σχολείο της ερευνήτριας, για να 

διαπιστωθεί η ευκρίνεια των ερωτήσεων της συνέντευξης, καθώς και η αντιστοιχία τους με 

τα ερευνητικά ερωτήματα. Μετά τις δοκιμαστικές αυτές συνεντεύξεις έγιναν κάποιες 

διορθώσεις  στο πρωτόκολλο συνέντευξης με τη βοήθεια της επιβλέπουσας καθηγήτριας 

και εκτιμήθηκε ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.  

Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην έρευνα και 

ενημερώθηκαν για τον σκοπό της, για την εθελοντική συμμετοχή τους και για τη 

διαδικασία με την οποία θα διεξαχθεί η κάθε συνέντευξη. Κατόπιν συνεννόησης 

αποφασίστηκε ο κατάλληλος χώρος (χωρίς θορύβους) και χρόνος (χωρίς χρονική πίεση για 
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τον συνεντευκτή και τον συνεντευξιαζόμενο) για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων 

και εκτιμήθηκαν οι δεοντολογικοί κανόνες που έπρεπε να τηρηθούν (Bell, 1997).  

Ακολούθησε η διεξαγωγή των συνεντεύξεων με τους 15 εκπαιδευτικούς, που με 

ευχαρίστηση δέχθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνά μας. Πριν ξεκινήσει η κάθε 

συνέντευξη και γίνει η μαγνητοφώνησή της, έγινε μια μικρή συζήτηση σε φιλικό κλίμα 

προκειμένου να αποφευχθεί η αμηχανία. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων έγινε 

προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα ευχάριστο κλίμα, ώστε οι συμμετέχοντες να αισθάνονται 

άνετα και να μπορούν να εκφραστούν άνετα. Δόθηκε αρκετός χρόνος για να σκεφθεί ο 

συνεντευξιαζόμενος τις απαντήσεις του και όποτε χρειαζόταν δίνονταν οι κατάλληλες 

διευκρινήσεις. Η μαγνητοφώνηση όλων των συνεντεύξεων έγινε με τη χρήση κινητού 

τηλεφώνου και η διάρκειά τους ήταν από 25 έως 40 λεπτά. 

Το σχέδιο της συνέντευξης αναπτύχθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες 

σχετίζονταν με τα βασικά προς εξέταση ερωτήματα και τα οποία αποτέλεσαν το πλαίσιό 

της (παράρτημα Α, πρωτόκολλο συνέντευξης). 

Ακολούθησε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, έγινε συγκέντρωση των στοιχείων 

που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, έγινε ανάλυση και ομαδοποίηση 

των απαντήσεων έχοντας ως οδηγό τους θεματικούς άξονες των ερευνητικών 

ερωτημάτων. Στη συνέχεια, έγινε εξαγωγή συμπερασμάτων και διατυπώθηκαν προτάσεις. 

 

5.6. Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 

Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν τα επεξεργαστήκαμε και τα αναλύσαμε με τη 

μέθοδο της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης, μέσα από την οποία επεξεργαστήκαμε με 

μεθοδικό τρόπο το περιεχόμενο του υλικού (αναγωγή-έκθεση-παρουσίαση, ερμηνεία) 

συστηματοποιώντας το σε κατηγορίες και θεματικούς άξονες (Γρίβα, 2018). Η θεματική 

ποιοτική ανάλυση είναι μια «τριεπίπεδη ανάλυση που ακολουθεί την επαγωγική προσέγγιση, 

προϋποθέτει ανοιχτή κωδικοποίηση και απαιτεί κριτική σκέψη και δημιουργικότητα στην 

επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από τις συνεντεύξεις» (Γρίβα, 2018). 

Σκοπός της θεματικής ποιοτικής ανάλυσης είναι η συστηματική και αναλυτική καταγραφή 

θεμάτων και κωδικοποιήσεων που απορρέουν από τις συνεντεύξεις ή τις παρατηρήσεις 

των συμμετεχόντων (Clarke, 2006 στο Γαλάνης, 2018). Είναι μια μέθοδος με την οποία 

εντοπίζονται, περιγράφονται και «θεματοποιούνται» επαναλαμβανόμενα νοηματικά 
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μοτίβα, δηλαδή «θέματα» προερχόμενα από τα δεδομένα της έρευνας και είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο των ερευνητών που ακολουθούν την ποιοτική έρευνα (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015).  

Ένα βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η ευελιξία και η θεωρητική 

ανεξαρτησία, καθώς δε δεσμεύει τους ερευνητές σε συγκεκριμένες θέσεις πουν έχουν 

εκφράσει επιστήμονες, όπως γίνεται σε άλλες ποιοτικές αναλύσεις (Clarke & Braun, 

2013). Η ελευθερία αυτή δε σημαίνει όμως ότι η ανάλυση αυτή δεν πλαισιώνεται 

επιστημονικά (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Επιπλέον, στη θεματική ποιοτική ανάλυση τα 

ερευνητικά ερωτήματα διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Ενεργητικός και δημιουργικός 

είναι και ο ρόλος του ερευνητή, ο οποίος αναπτύσσει μια διαλογική σχέση με τα δεδομένα 

του, παράγοντας και συγκροτώντας τα θέματα, παρά ανακαλύπτοντάς τα (Τσιώλης, 2018). 

Αναλυτικότερα, εφαρμόζοντας τη θεματική ποιοτική ανάλυση ακολουθήσαμε την εξής  

διαδικασία (Γρίβα, 2018): 

1. Αναγωγή των δεδομένων 

Μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων, έγινε η απομαγνητοφώνησή τους, αποδίδοντας 

πιστά  τα λόγια των  συνεντευξιαζόμενων σε γραπτό λόγο. Στη συνέχεια, έγινε μια πρώτη 

ανάγνωση του υλικού που συγκεντρώσαμε και διαμορφώσαμε μια γενική ιδέα για το υλικό 

αυτό. Κατόπιν, αναγνωρίσαμε πληροφορίες τις οποίες θεωρήσαμε σημαντικές και έγινε η 

καταγραφή τους με μορφή σημειώσεων. Ακολούθησε συστηματική ανάγνωση και 

κωδικοποίηση των δεδομένων μας, επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε, να αντιληφθούμε τα 

νοήματά τους και να δημιουργήσουμε κωδικούς για να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα. 

Οι κωδικοί που διαμορφώθηκαν απέδιδαν το περιεχόμενο των συνεντεύξεων και 

αποτύπωναν την ερμηνεία μας για αυτά που είχαν πει (Willing, 2015). Μετά,  

επεξεργαστήκαμε τους κωδικούς και τους συγχωνεύσαμε, συμπτύσσοντας τον όγκο των 

ποιοτικών δεδομένων. Διερευνώντας τις σχέσεις μεταξύ κωδικών και κατηγοριών 

δημιουργήσαμε πίνακες που παρουσίαζαν συνοπτικά τα δεδομένα που σχετίζονται με τις 

αντίστοιχες κατηγορίες (Γρίβα, 2018).  

2. Έκθεση των δεδομένων 

Σε επόμενο στάδιο δημιουργήσαμε ευρύτερους θεματικούς άξονες που εμφανίζονται σε 

φόρμες έκθεσης δεδομένων και οι οποίοι στηρίζονται στις κατηγορίες και στους κωδικούς 

που δημιουργήσαμε. Διαμορφώθηκαν, έτσι, ατομικοί πίνακες έκθεσης δεδομένων για κάθε 

εκπαιδευτικό που πήραμε συνέντευξη. Στο τέλος διαμορφώσαμε ένα συγκεντρωτικό 

τελικό πίνακα έκθεσης δεδομένων, ο οποίος βασίστηκε στους ατομικούς πίνακες και 
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περιείχε όλους τους κωδικούς και τις κατηγορίες ανά θεματικό άξονα από όλους τους 

συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς (Γρίβα, 2018). 

3. Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων  

Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάσαμε τα δεδομένα που συλλέξαμε, εκθέσαμε τα θέματα 

που αναδείξαμε και παραθέσαμε αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που πήραμε, 

προκειμένου να τεκμηριωθούν τα ευρήματά μας ( Τσιώλης, 2018 ).  

 

5.7. Συμμετέχοντες 

 

Στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής επιλέγει ηθελημένα άτομα και τοποθεσίες, ώστε να 

εξασφαλίσει πολλές πληροφορίες (Patton, 2002 στο Creswell, 2016) που θα τον 

βοηθήσουν να  μελετήσει καλύτερα το θέμα που ερευνά. Στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία με βάση κάποια κριτήρια που καθορίζονται 

από τους στόχους της έρευνάς μας. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με κριτήριο τα έτη 

υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, το σχολείο εργασίας τους (μέγεθος και περιοχή ) και τις 

σπουδές που έχουν κάνει. Επιλέχθηκαν 15 εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία του νομού 

Ημαθίας. Από αυτούς οι 9 ήταν γυναίκες  (Ε1, Ε2, Ε3, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε13, Ε15) και οι 

6 άντρες (Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε12, Ε14). Οι συμμετέχοντες είχαν από 6 έως 34 χρόνια 

υπηρεσίας. Εννιά από αυτούς είχαν πάνω από είκοσι χρόνια υπηρεσίας  (Ε2, Ε4, Ε6, Ε7, 

Ε9, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15) και μόνο μία κάτω από δεκαοχτώ (Ε1). Εφτά   από τους 

εκπαιδευτικούς υπηρετούσαν σε μεγάλα σχολεία αστικής περιοχής  (Ε2, Ε3, Ε4, Ε8,  Ε11, 

Ε13, Ε15) , τέσσερις σε εξαθέσια σχολεία ημιαστικών περιοχών (Ε5, Ε6, Ε9, Ε10) και 

τέσσερις σε μικρά σχολεία αγροτικών περιοχών (Ε1, Ε7, Ε12, Ε14). Έξι ήταν οι 

εκπαιδευτικοί που διέθεταν μόνο το βασικό πτυχίο (Ε3, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε14), ένας είχε και 

δεύτερο πτυχίο (Ε15), δυο είχαν κάνει μετεκπαίδευση στο διδασκαλείο (Ε2, Ε11),  δυο 

είχαν μεταπτυχιακό (Ε1, Ε10), ενώ υπήρχαν και τέσσερις που διέθεταν δεύτερο πτυχίο, 

μετεκπαίδευση στο διδασκαλείο και μεταπτυχιακό (Ε4, Ε5, Ε12, Ε13) . Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ήταν μόνιμοι εκτός από μία (Ε1) που ήταν αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Αγγλικών σε ένα μικρό σχολείο αγροτικής περιοχής. Δυο  από τους εκπαιδευτικούς με 

πολλά χρόνια υπηρεσίας  (Ε12, Ε13) είχαν και θέση ευθύνης (υποδιευθυντές). 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποιοτική 

ανάλυση των δεδομένων κατά αντιστοιχία με τα ερευνητικά ερωτήματα. Μετά από τη 

μελέτη και ανάλυση των 15 συνεντεύξεων, καταρτίστηκε συγκεντρωτικός πίνακας 

έκθεσης δεδομένων των εκπαιδευτικών, ο οποίος ανέδειξε συνολικά 147 κωδικούς και 

λειτουργικούς ορισμούς, ομαδοποιημένους σε 17 κατηγορίες και κατανεμημένους σε 4 

θεματικούς άξονες. 

6.1. Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας 

 

Πίνακας 1. Κωδικοί και κατηγορίες του  θεματικού άξονα «Προσδιορισμός  σημασίας της 

συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία σχολικής μονάδας» 

 

Θεματικοί Άξονες/  

Κατηγορίες 

Κωδικοί - Λειτουργικοί ορισμοί 

Α. Προσδιορισμός  

σημασίας της συνεργασίας 

σχολείου- οικογένειας στη 

λειτουργία σχολικής 

μονάδας. 

 

1. Προσδιορισμός της 

συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

 

 

ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφοριών 

 

ΜΔΑΛΑΝΑΛ=Μια διαδικασία αλληλοβοήθειας-

ανατροφοδότησης-αλληλεπίδρασης  

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος του 

παιδιού 

 

ΣΥΕΥΛΣΧ=Συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου 
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ΑΒΓΣΔΡΑΠ= Αποτελεσματικότερη βοήθεια των 

γονέων στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητες 

των παιδιών τους. 

 

ΜΔΙΕΠΠΡΟ=Μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

 

ΕΘΥΟΙΣΚΕ=Εθελοντική υποστήριξη και συνεισφορά 

της οικογένειας στη σχολική κοινότητα  

 

ΣΧΣΕΜΑΛ=Σχέση σεβασμού-εμπιστοσύνης-

αλήθειας 

 

ΚΑΠΡΒΓΣ=Κατάθεση προβληματισμών από τους 

γονείς 

 

ΠΑΣΥΕΚΓ=Παροχή συμβουλών από τους 

εκπαιδευτικούς στους γονείς 

 

2. Οφέλη για τα παιδιά από 

την ανάπτυξη συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας 

 

ΒΛΩΣΧΕ= Βελτίωση της σχολικής επίδοσης των 

παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  

 

ΚΛΥΣΑΠ=Καλύτερη συμπεριφορά παιδιών  

 

ΕΑΕΑΠΜΑ=Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης των μαθητών 
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3. Οφέλη για τους γονείς 

από την ανάπτυξη 

συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς από 

τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΜΜΔΙΕΓ=Ενημέρωση για τις μεθόδους  

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στους γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από τους 

γονείς τους  

 

ΔΓΗΟΓΠ=Δημιουργία ήρεμου οικογενειακού 

περιβάλλοντος  

 

4. Οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς  από την 

ανάπτυξη συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 

 

ΕΣΥΤΠΕΚ=Ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης 

 

ΜΕΣΓΣΟΣ=Μείωση συγκρούσεων μεταξύ σχολείου 

και οικογένειας  

 

ΠΑΝΕΛΣΜ=Ποιοτική αναβάθμιση και εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας 

 

 

ΕΝΑΥΕΚΠ=Ενίσχυση αυτοεκτίμησης εκπαιδευτικών 

 

5.Πρακτικές επικοινωνίας 

και συνεργασίας με τους 

γονείς 

 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΕΚΕΝΣΥΣ=Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις 
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ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -ηλεκτρονική 

επικοινωνία 

 

ΕΘΛΒΓΣΧ=Εθελοντική βοήθεια των γονέων στο 

σχολείο 

 

ΔΓΩΚΔΡΣΟ=Διοργάνωση κοινών δράσεων σχολείου-

οικογένειας  

 

6. Ικανοποίηση για τον 

τρόπο συνεργασίας της 

σχολικής μονάδας με τις 

οικογένειες των μαθητών 

ΠΕΙΚΝΠΣ=Περιορισμένη ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη συνεργασία 

 

ΜΙΚΝΠΣ=Μεγάλη ικανοποίηση από τη συνεργασία 

 

ΠΡΘΑΒΛΣ=Περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας 

 

 

 

6.1.1.  Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

Ομόφωνα όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας συμφωνούν ότι η συνεργασία ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς και γονείς  νοείται ως μια διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφοριών  ανάμεσα στους εμπλεκομένους φορείς. Μέσα από την επικοινωνία αυτή 

ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικές με τη μάθηση, τη συμπεριφορά, θέματα υγείας των 

παιδιών, οικογενειακά προβλήματα και γενικά με οτιδήποτε  σχετίζεται με το παιδί.  

«Ενημέρωση  από τους γονείς  για θέματα υγείας των παιδιών, μαθησιακές δυσκολίες, 

οικογενειακά προβλήματα (χωρισμός, διάσταση γονέων κ.λ.π.)» (Ε14). 
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«Ως μια συνεργασία καθημερινή, με διαρκή επικοινωνία και από τις δυο πλευρές 

(εκπαιδευτικούς προς γονείς και αντίστροφα)» (Ε9). 

« …ανταλλαγή των απόψεων μεταξύ γονέων εκπαιδευτικών, όσον αφορά την  πορεία 

εξέλιξης του παιδιού (μαθησιακή και συμπεριφοράς» (Ε7). 

Πέντε ερωτηθέντες την προσδιορίζουν ως μια διαδικασία αλληλοβοήθειας, 

ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Ο 

ανοιχτός αυτός δίαυλος επικοινωνίας διευκολύνει την κατάθεση προβληματισμών και την 

ανταλλαγή βιωμάτων και από τις δυο πλευρές. 

«Είναι σχέση αλληλεπίδρασης, μια συχνή τακτική επαφή που βασίζεται στη συζήτηση, την 

ανταλλαγή βιωμάτων, την ανατροφοδότηση» (Ε1). 

«Αντιλαμβάνομαι τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας ως αλληλοβοήθεια και 

ανατροφοδότηση των δύο αυτών μερών…» (Ε12). 

«Οι γονείς ανταλλάσσουν πληροφορίες για το παιδί, καταθέτουν προβληματισμούς και 

ζητούν συμβουλές από τον εκπαιδευτικό που πρέπει είναι φιλικός και πρόθυμος για 

συνεργασία» (Ε10). 

Σκοπός όλων των προηγούμενων είναι, το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί, να συμβάλλουν 

στην προσπάθεια υλοποίησης στόχων (ψυχοπνευματικών, διδακτικών, γνωστικών, 

συναισθηματικών, κοινωνικών) προς όφελος του μαθητή και γενικά να βοηθήσουν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξή του. 

«Η συνεργασία σχολείου οικογένειας είναι σημαντική για τη συναισθηματική, τη γνωστική 

και την κοινωνική ανάπτυξή του.» (Ε4). 

«Η συνεργασία σχολείου- οικογένειας  βοηθάει στη διαδικασία μάθησης, στην  

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

του» (Ε15). 

Πολύ σημαντική θεωρείται από μερικούς εκπαιδευτικούς (5) και η συμβολή της στην 

καλύτερη  λειτουργία της σχολικής μονάδας.  Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρούν ότι η καλή 

συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς είναι η βάση για να λειτουργεί σωστά ένα 

σχολείο.   



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [92] 

«Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου είναι σημαντικό να συλλειτουργούν και να 

συνεργάζονται όλοι οι παράγοντες που το απαρτίζουν, εκπαιδευτικοί – μαθητές – 

οικογένεια» (Ε6). 

Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αναφορές που υποστηρίχτηκαν από λίγους 

εκπαιδευτικούς. Η καθοδήγηση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς για 

αποτελεσματικότερη βοήθεια στις καθημερινές σχολικές εργασίες των παιδιών τους είναι 

μια από αυτές. 

« …τη γενικότερη εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή με την έννοια: την ενημέρωση 

σχετικά με τις διαδικασίες και τους τρόπους υποστήριξης και επίβλεψης των παιδιών τους 

στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητές τους...» (Ε8). 

Ως επίλυση προβλημάτων αντιλαμβάνεται τη συνεργασία αυτή μια εκπαιδευτικός, η οποία 

εργάζεται σε ένα σχολείο που καθημερινά έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα που 

προκύπτουν, τόσο με τους μαθητές, όσο και με τους γονείς ενός πολυπληθούς σχολείου. 

« Την αντιλαμβάνομαι ως κάτι πολύ σημαντικό και απαραίτητο για την επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν….» (Ε13). 

Μια άλλη εκπαιδευτικός θεωρεί ότι η συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς 

αποτελεί εθελοντική υποστήριξη και συνεισφορά της οικογένειας στη σχολική κοινότητα. 

«Εκλαμβάνεται ως μια «συνδρομή», με την έννοια της υποστήριξης, συνεισφοράς και 

εθελοντισμού από μέρους της οικογένειας στη σχολική κοινότητα» (Ε1). 

Μια σχέση που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αλήθεια 

θεωρεί ότι είναι η συνεργασία αυτή μια από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. 

«Ως μια σχέση η οποία στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αλήθεια, 

μια και χωρίς αυτά δε νοείται συνεργασία» (Ε9). 

Ωστόσο, δε θα μπορούσε να παραληφθεί και η άποψη μιας εκπαιδευτικού που υποστηρίζει 

ότι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας αναφέρεται στην κατάθεση προβληματισμών από 

τους γονείς και την παροχή συμβουλών από τους εκπαιδευτικούς προς αυτούς. 

«Οι γονείς …καταθέτουν προβληματισμούς και ζητούν συμβουλές από τον 

εκπαιδευτικό…» (Ε10). 

 

6.1.2. Οφέλη για τα παιδιά από την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 
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Ταύτιση απόψεων υπάρχει από όλα τα υποκείμενα της έρευνας σχετικά με το πόσο πολύ 

ωφέλιμη για τους μαθητές είναι η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια.  

«Είναι πολύ σημαντική για το παιδί» (Ε14). 

Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (13) θεωρεί ότι το σημαντικότερο όφελος 

για τα παιδιά από την καλή σχέση σχολείου-οικογένειας είναι η βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των παιδιών. Το παιδί, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία 

ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς,  αναπτύσσει μια θετική στάση για το 

σχολείο, έχει περισσότερα κίνητρα για μάθηση, μπορεί να διαχειρίζεται πιο σωστά τον 

χρόνο, είναι πιο συνεπής στις υποχρεώσεις του και έχει καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Πιστεύει στον εαυτό του και στις ικανότητές του και αισθάνεται ότι μπορεί 

να πετύχει αυτά που θέλει. Επίσης, γονείς και εκπαιδευτικοί, ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες, ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών και μέσω της λήψης 

κατάλληλων μέτρων μεγιστοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

«Τα παιδιά, βλέποντας να υπάρχει καλή συνεργασία, αποκτούν θετική στάση για το σχολείο, 

έχουν καλύτερη επίδοση, καλύτερη διαχείριση χρόνου» (Ε2). 

«Μέσα από τη συνεργασία αυτών των φορέων επωφελούνται όλοι αλλά κυρίως οι μαθητές, 

οι οποίοι βλέποντας αυτή τη συνεργασία, αναπτύσσουν περισσότερα κίνητρα να 

προσπαθήσουν και να είναι πιο συνεπείς στις σχολικές τους υποχρεώσεις » (Ε5). 

«…με αυτήν ο μαθητής αντιλαμβάνεται/συνειδητοποιεί περισσότερο τον ρόλο του σχολείου, 

ενδυναμώνεται η θέλησή του για να επιτύχει στο σχολείο, κάτι που με τη σειρά του θα 

επιφέρει μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά του» (Ε12). 

Για αρκετούς συμμετέχοντες στην έρευνα (9) η συνεργασία αυτή συμβάλλει στη 

συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς αισθάνεται ασφάλεια, συναισθηματική 

σταθερότητα και ψυχική ισορροπία. Όλα αυτά τον βοηθούν να εκφράζεται ελεύθερα και 

να γίνει περισσότερο αποδοτικός και δημιουργικός. 

«Το παιδί αισθάνεται ότι έχει γύρω του τους γονείς του αλλά και το σχολείο του που το 

«αγκαλιάζουν» και συνεργάζονται για τη γενικότερη πρόοδό του. Αυτό  του παρέχει 

ασφάλεια, συναισθηματική σταθερότητα και γενικά ψυχική ισορροπία.» (Ε10). 

«Νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια, ότι βρίσκεται σε ένα πιο φιλικό και συνεργατικό περιβάλλον, 

που του δίνει τη δυνατότητα να εκφράζεται πιο δημιουργικά και πιο ελεύθερα και του δίνεται 

η ευκαιρία να γίνει πιο αποδοτικός και πιο δημιουργικός» (Ε14). 
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Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (8) θεωρούν ότι η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

ενισχύεται μέσα από τη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Τα παιδιά μαθαίνουν 

να λειτουργούν με κανόνες, εντάσσονται καλύτερα στο σχολείο και στην κοινωνία 

γενικότερα και η συνεργασία αυτή αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση συνεργατικού 

χαρακτήρα ως ενήλικα. 

«Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι πολύ σημαντική, διότι 

υπάρχει ο κοινός στόχος που δεν είναι άλλος από την εξέλιξη και τη συνολική πρόοδο των 

μαθητών…, όσο και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων, συνειδητοποιημένων και 

δημοκρατικών αυριανών πολιτών, οπότε είναι απαραίτητη ενός είδους «συμμαχίας» προς 

αυτή την κατεύθυνση » (Ε6). 

« … θα θεμελιωθεί αργότερα η συνεργασία του μαθητή ως ενήλικα, συνεργαζόμενου με 

άλλες κοινωνικές ομάδες στο μέλλον, όπως συνάδελφοι, διευθυντές, στελέχη επιχειρήσεων» 

(Ε1). 

Πολλοί είναι και οι εκπαιδευτικοί (10) που διατυπώνουν την άποψη ότι η συνεργασία αυτή 

βοηθάει στο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, 

μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γονέων-εκπαιδευτικών εντοπίζονται και 

κατανοούνται καλύτερα οι συμπεριφορές των μαθητών και αναπτύσσονται πρακτικές για 

την καλύτερη αντιμετώπισή τους και από τους δυο αυτούς φορείς. 

«..όταν υπάρχει σωστή συνεργασία σχολείου- οικογένειας ένα παιδί αντιμετωπίζεται με πιο 

σωστό τρόπο και από τις δυο πλευρές σε θέματα σχετικά με μαθησιακές δυσκολίες, 

προβλήματα συμπεριφοράς, αντιμετώπιση φαινομένων κακομεταχείρισης από συμμαθητές 

του … να μπορέσει να χειριστεί δύσκολες περιπτώσεις παραβατικής  συμπεριφοράς, 

επιθετικότητας και μέσω της συνεργασίας να βρουν από κοινού λύσεις στα προβλήματα»» 

(Ε14). 

«Έτσι, μπορούν οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν καλύτερα τα προβλήματα των μαθητών 

τους… και να αναπτύξουν πρακτικές που θα αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα στους 

μαθητές» (Ε7). 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών,  θα επέλθει και βελτίωση στη συμπεριφορά των 

μαθητών, όπως ισχυρίζονται τρεις ερωτηθέντες. 

«…ο μαθητής γίνεται λιγότερο επιθετικός και συνεργάζεται καλύτερα με τους συμμαθητές 

του» (Ε9). 
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Τέλος, εκφράζεται η άποψη δυο συμμετεχόντων ότι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών. 

« Όταν εμπεδώνεται αυτή η συνεργασία και ο μαθητής κατανοεί τη σημασία της, ενισχύεται 

η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή του. Πιστεύει στον εαυτό του και στις ικανότητές του 

και αισθάνεται ότι μπορεί να πετύχει αυτά που θέλει» (Ε4). 

 

6.1.3. Οφέλη για τους γονείς από την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος συμφωνεί ότι είναι σημαντική για τους 

γονείς η συνεργασία τους με το σχολείο. 

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες  (8) συμφωνούν ότι, μέσα από τη 

συνεργασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν συμβουλευτική αρωγή στους γονείς. 

Δίνονται συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν  τα παιδιά τους, 

τόσο στη μάθηση όσο και στη συμπεριφορά.  

« Σημαντικό επίσης είναι να γνωρίζουν τη συμπεριφορά τους στο σχολείο, ώστε να 

συζητήσουν τα λάθη τους ή να απευθυνθούν σε ειδικούς» (Ε8). 

« Η οικογένεια μπορεί να πάρει από το σχολείο οδηγίες και συμβουλές για τη βελτίωση του 

παιδιού τους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο»(Ε2). 

 « Όσον αφορά τους γονείς, μπορούν, λαμβάνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες και 

υποδείξεις από τους δασκάλους για τη συμπεριφορά και την επίδοση του παιδιού μέσα στην 

τάξη, να το βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σχολικές εργασίες του σπιτιού, 

στην προετοιμασία της επόμενης μέρας, στην κάλυψη κενών» (Ε14). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες (6) επισημαίνουν ότι, συνεργαζόμενοι οι γονείς με τους 

εκπαιδευτικούς, ενημερώνονται για τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, για την 

ύλη, τους στόχους κάθε μαθήματος, τον τρόπο επίτευξής τους. 

« Θα γνωρίζουν για την ύλη, τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε μάθημα, τις 

μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθεί ο δάσκαλος» (Ε14). 

« Ενημέρωση των γονέων για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, για 

τον τρόπο επίτευξής τους, για τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν»  (Ε2). 

Μια μεγάλη μερίδα συμμετεχόντων (13) συμφωνεί ότι οι γονείς αποκτούν καλύτερη 

γνώση για τα παιδιά τους, όταν υπάρχει καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 

Πληροφορούμενοι για την επίδοσή και τη συμπεριφορά τους έχουν τη δυνατότητα να 
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εντοπίσουν προβλήματα που δεν αντιλαμβάνονται στο σπίτι και να γνωρίσουν καλύτερα 

τον χαρακτήρα τους.   

« Οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα το παιδί, αφού έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν 

πτυχές του χαρακτήρα του, να εστιάσουν σε συμπεριφορές και να εντοπίσουν ανησυχίες και 

πιθανά προβλήματα που δεν αντιλαμβάνονται στο σπίτι…» (Ε10). 

«…οι γονείς κατανοούν καλύτερα τα παιδιά τους» (Ε13). 

« Θα γνωρίσουν πώς συμπεριφέρεται μέσα στη σχολική μονάδα, τη σχέση που έχει αναπτύξει 

με τους συμμαθητές του, τους δασκάλους του» (Ε14). 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η άποψη μιας εκπαιδευτικού, που θεωρεί ότι η καλή 

επικοινωνία με το σχολείο θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός ήρεμου οικογενειακού 

περιβάλλοντος. 

«…το παιδί βιώνει όμορφα τις εμπειρίες του από το σχολείο, υπάρχει σύμπνοια, ηρεμία, 

πραότητα στο σπίτι» (Ε1). 

 

6.1.4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν  ότι είναι πολύ σημαντική για αυτούς η συνεργασία 

τους με τις οικογένειες των μαθητών τους . 

 «Αλλά και για τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γόνιμη συνεργασία με 

τους γονείς…» (Ε5). 

Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της μελέτης  (11) συμφωνεί ότι ο εκπαιδευτικός, κατά 

την επικοινωνία του με τους γονείς, ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το παιδί τους. 

Οι γονείς είναι γνώστες της προσωπικότητας του παιδιού τους και μπορούν να παρέχουν 

πληροφορίες οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην εκπαίδευσή τους. Πολλές φορές μάλιστα, 

υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο παιδί που δεν μπορούν να εξωτερικευτούν εύκολα μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον.  Έτσι, ο εκπαιδευτικός γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα, τον 

χαρακτήρα και τον συναισθηματικό κόσμο όλων των μαθητών του (ημεδαπών  και  

αλλοδαπών), κατανοεί  συμπεριφορές των παιδιών εντός του χώρου του σχολείου και 

υιοθετεί αποτελεσματικότερες τεχνικές επικοινωνίας μαζί του. 

«Οι πληροφορίες τώρα που θα πάρουν οι εκπαιδευτικοί από τους γονείς θα τους βοηθήσουν 

σε μεγάλο βαθμό να γνωρίσουν τον χαρακτήρα του παιδιού, κάποιες ιδιαιτερότητες, 
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συνήθειες που δεν εξωτερικεύονται εύκολα μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον από τον μαθητή 

και να μπορούν έτσι να τον χειριστούν κατάλληλα» (Ε14). 

«Έτσι, μπορούν οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν καλύτερα τα προβλήματα και το 

συναισθηματικό κόσμο των μαθητών τους, και κυρίως αυτών που είναι από άλλες χώρες…» 

(Ε7). 

« Τέλος, από την αμφίδρομη αυτή σχέση ωφελούνται και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

παίρνοντας πληροφορίες για τους μαθητές τους, για την ύπαρξη κάποιων προσωπικών ή 

οικογενειακών προβλημάτων, τους κατανοούν καλύτερα  και αναπτύσσουν μια καλύτερη 

σχέση μαζί τους» (Ε15). 

«  Ας μην ξεχνάμε ότι οι γονείς γνωρίζουν πτυχές της προσωπικότητας του παιδιού τους οι 

οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν υπάρχει πληροφόρηση, 

ερμηνεύονται καλύτερα συμπεριφορές των παιδιών μέσα στο σχολείο και λαμβάνονται μέτρα 

για τη βελτίωσή τους» (Ε3). 

Σαν συνέπεια του προηγούμενου, το σύνολο σχεδόν των  εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η 

καλύτερη γνώση των μαθητών έχει σαν αποτέλεσμα να κατανοούν, να αξιολογούν και να 

χειρίζονται καλύτερα τον μαθητή στο σχολείο, όπως και να υιοθετούν 

αποτελεσματικότερες πρακτικές μαζί του. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αρωγή που 

προσφέρει μερίδα γονέων στη διοργάνωση διάφορων δραστηριοτήτων, διευκολύνουν το 

έργο του.  

«…καθίσταται ευκολότερο το έργο τους, όσον αφορά την μεταλαμπάδευση των γνώσεων, τη 

δημιουργία αποτελεσματικών πρακτικών για την καλύτερη επίδοση των παιδιών και την 

αξιολόγηση του μαθητή, διότι γνωρίζουν το υπόβαθρό του» (Ε1). 

« Ο εκπαιδευτικός διευκολύνεται στο έργο του, καθώς, κατά την επικοινωνία του με τους 

γονείς, ενημερώνεται για τις οικογενειακές συνθήκες του παιδιού που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά του. Έτσι, κατανοεί και χειρίζεται καλύτερα το παιδί στο σχολείο και υιοθετεί 

αποτελεσματικότερες τεχνικές επικοινωνίας μαζί του» (Ε10). 

« Θα μπορέσει επίσης να λάβει ο εκπαιδευτικός την κατάλληλη βοήθεια σε κατασκευές, στη 

διοργάνωση γιορτών, στην οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών» (Ε14). 

Εκφράστηκε επίσης η άποψη από ορισμένους εκπαιδευτικούς (5) ότι η ανάπτυξη 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας οδηγεί στην ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης που 

παρέχεται στο σχολείο, από την άτυπη εκπαίδευση που αποκτούν οι μαθητές εκτός 

οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου. 
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«… γιατί η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους βοηθάει την τυπική με την άτυπη 

εκπαίδευση, με την ολοκλήρωση των εργασιών στο σπίτι» (Ε4). 

« Είναι πολύ σημαντικό η τυπική εκπαίδευση που παρέχεται από το σχολείο να ενισχύεται 

από την άτυπη που παρέχεται από το σπίτι» (Ε13). 

Μικρός αριθμός  εκπαιδευτικών (2) ανέφερε ότι επιτυγχάνεται μείωση των συγκρούσεων 

μεταξύ  σχολείου – οικογένειας  μέσω της αγαστής συνεργασίας  τους. 

Η άμβλυνση αυτή των παρεξηγήσεων και η παροχή εξηγήσεων και από τις δυο πλευρές 

ενδυναμώνει τις σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών και συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση 

και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, όπως επισημαίνουν ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί (4). 

« Η συνεργασία αυτή καθαυτή θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο 

πλευρών, παράγοντας που μόνο θετικά έχει να προσφέρει τόσο στα δύο αυτά μέρη όσο και 

στους μαθητές του σχολείου. Θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της ποιότητας εν γένει 

του σχολείου καθώς θα αμβλυνθούν πιθανές παρεξηγήσεις, θα εξηγηθούν και από τις δύο 

πλευρές στοιχεία που αφορούν τη μία και την άλλη πλευρά…» (Ε12). 

Τελειώνοντας, αξιοσημείωτη είναι η άποψη ενός ερωτηθέντα που υποστήριξε ότι το 

όφελος για τους εκπαιδευτικούς είναι ότι ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους, ότι 

αναγνωρίζεται από τους γονείς η αξία του έργου που επιτελούν. 

« Ενισχύει την αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών, αισθάνονται ότι κάνουν καλύτερα τη 

δουλειά τους, ότι είναι πιο αποδεκτοί από τους γονείς, πιο ασφαλείς και μπορούν να 

κινούνται πιο εύκολα στο έργο που επιτελούν» (Ε4). 

 

6.1.5.  Πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς 

 

Οι προκαθορισμένες  συναντήσεις  είναι οι πιο συνηθισμένες πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας  γονέων-εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την άποψη όλων των εκπαιδευτικών. 

Σημαντική θεωρούν την πρώτη συνάντηση γνωριμίας στην αρχή του διδακτικού έτους, 

στην οποία και τίθεται το βασικό πλαίσιο συνεργασίας που πρέπει να τηρηθεί, ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται πλήρης ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή, 

τον τρόπο εργασίας στην τάξη και στο σπίτι, τον τρόπο αξιολόγησης και ενίσχυσης των 
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μαθητών. Φυσικά μέρος των τακτικών συναντήσεων αποτελούν και οι μηνιαίες ή 

εβδομαδιαίες συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων, όπως επίσης και οι τριμηνιαίες για 

ενημέρωση και επίδοση ελέγχων (εκτενέστερη ενημέρωση  για την  επίτευξη στόχων και 

τρόπου με τον οποίο θα επιτευχθούν οι υπόλοιποι). Στόχος είναι να αισθανθούν οι γονείς 

ότι όλα γίνονται για το καλό του παιδιού τους κι έτσι να γίνουν βοηθοί και συνοδοιπόροι. 

« Στο ξεκίνημα της χρονιάς επικοινωνούμε κάνοντας γνωστές τις μεθόδους διδασκαλίας, για 

να μην έχουν απορίες και πανικοβάλλονται, αλλά και καθορίζεται μια συγκεκριμένη ώρα για 

να ενημερώνονται» (Ε4). 

« Πέραν των προκαθορισμένων από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (δια ζώσης: στην αρχή 

του διδακτικού έτους, ανά τρίμηνο με την επίδοση των ελέγχων προόδου και την εν γένει 

ενημέρωση, εβδομαδιαία/μηνιαία) …» (Ε12) 

Προκύπτουν όμως και έκτακτα θέματα τα οποία και επιλύονται με  έκτακτες ενημερωτικές 

συναντήσεις, σύμφωνα με την άποψη ικανού αριθμού συνεντευξιαζόμενων (7). 

« Φυσικά, ο δίαυλος επικοινωνίας είναι πάντοτε ανοιχτός και όποτε χρειαστεί μπορούν να 

με επισκεφθούν ή να τους καλέσω  για  να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν» 

(Ε9). 

« Στις περιπτώσεις που κάποιος μαθητής αρχίζει και παραμελεί τις εργασίες του ή 

δημιουργεί προβλήματα στην τάξη και την αυλή, καλώ τους γονείς στο σχολείο και από 

κοινού αποφασίζουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε» (Ε3). 

Διαφορετικές πρακτικές επικοινωνίας επιλέγουν αρκετοί εκπαιδευτικοί (8), καθώς 

επικοινωνούν γραπτά με τους γονείς μέσω τετραδίων/ημερολογίων επικοινωνίας, έντυπων 

ενημερωτικών  και εγκριτικών σημειωμάτων. 

«…τη γραπτή επικοινωνία, όπως ενημερωτικά σημειώματα, υπεύθυνες δηλώσεις 

προκειμένου να εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε εκδηλώσεις, εκδρομές κ.ά.» 

(Ε8). 

« …βιβλίο επικοινωνίας- ημερολόγιο, όπου γράφω καθημερινά την επίδοση των μαθητών, 

το πόσο συνεπείς είναι στις υποχρεώσεις, αλλά και αν δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα στο 

σχολείο» (Ε3) 

Τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά επικοινωνεί με τους γονείς η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

(9). Έτσι,  όταν οι προκαθορισμένες συναντήσεις δε συμπίπτουν με τον ελεύθερο χρόνο 
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των γονέων ή όταν παρουσιαστεί κάποιο σοβαρό περιστατικό στο σχολείο (ασθένεια ή 

τραυματισμός, πρόβλημα συμπεριφοράς), η τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς 

κρίνεται ως ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας. Τρεις από αυτούς ανέφεραν ότι για να 

επικοινωνήσουν με τους γονείς, εκτός του τηλεφώνου, κάνουν χρήση και του υπολογιστή, 

μέσω mail ή της σχολικής ιστοσελίδας. 

«…πλατφόρμα επικοινωνίας μέσω της σχολικής ιστοσελίδας, όπου εκεί απαντώ σε 

ερωτήματα ή επιλύω απορίες των γονέων. Προσωπικά τηλεφωνήματα σε ιδιάζουσες 

περιπτώσεις μαθητών, όπως για παράδειγμα ΔΕΠΥ, απειθαρχία ,ασυνέπεια, συναισθηματική 

αστάθεια» ( Ε1). 

«…την τηλεφωνική επικοινωνία με γονείς που έχουν κάποιο σοβαρό κώλυμα και δεν 

μπορούν να παραστούν στη μηνιαία ενημέρωση ή όταν συμβαίνει κάποιο σοβαρό 

περιστατικό ή τραυματισμός» (Ε8). 

Λίγοι ήταν οι εκπαιδευτικοί (3) που αναφέρθηκαν στην εθελοντική βοήθεια των μελών της 

οικογένειας σε δραστηριότητες του σχολείου. 

«Συχνά μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια των γονέων, η οποία είναι ανάλογη των ενδιαφερόντων 

τους, των ικανοτήτων τους ή του επαγγέλματος τους (πχ κάποιος γονιός διατροφολόγος να 

μιλήσει για θέματα υγιεινής διατροφής). Επίσης, υπάρχουν γονείς που συνδράμουν στην 

οργάνωση και πραγματοποίηση σχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων» (Ε11). 

Τέλος, τη διοργάνωση κοινών δράσεων σχολείου-οικογένειας προτείνουν τέσσερις 

συνεντευξιαζόμενοι. Το σχολείο αναλαμβάνει δράσεις στις οποίες καλούνται να 

συμμετέχουν ενεργά και οι γονείς και  οι οποίες αφορούν τη διοργάνωση  σεμιναρίων και 

επιμορφώσεων σχετικών με θέματα ψυχικής υγείας και προβλημάτων συμπεριφοράς, 

σχολικών γιορτών, ανοίγματος στην κοινωνία,  

« Διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στο σχολείο με ενδιαφέροντα θέματα που 

αφορούν και τα δύο μέρη (διαχείριση κρίσεων, διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς) με 

κλήση ειδικών επιστημόνων και από τις δύο πλευρές» (Ε4). 

«…καλούμε συμβούλους, ψυχολόγους, μαζί με γονείς (όπως για παράδειγμα για ασφαλή 

πλοήγηση στο διαδίκτυο). Επίσης, επικοινωνούμε με προσκλήσεις σε σχολικές γιορτές, με 

οδηγίες για συμπεριφορές και τρόπους μάθησης, με συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις (πχ 

επίσκεψη σε νοσοκομείο, γηροκομείο)» (Ε7). 
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6.1.6.  Ικανοποίηση για τον τρόπο συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τις οικογένειες των 

μαθητών 

 

Περιορισμένη ικανοποίηση για τον τρόπο συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τις 

οικογένειες των μαθητών ανέφεραν τέσσερις συμμετέχοντες στην έρευνα. Πολλοί γονείς 

δεν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών ούτε τη σημαντικότητα της 

αρμονικής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη συχνής 

και ουσιαστικής επικοινωνίας. Επίσης, κάποιοι γονείς αποφεύγουν να ακούσουν αρνητικά 

σχόλια ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν  τα παιδιά τους και να βοηθήσουν ουσιαστικά 

και οι ίδιοι, ώστε να ξεπεραστούν ή να βελτιωθούν τουλάχιστον. Το ενδιαφέρον τους 

περιορίζεται μόνο στα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ ελάχιστοι συμμετέχουν  

εθελοντικά σε δραστηριότητες του σχολείου. Προβλήματα, επίσης, υπάρχουν και στο ότι 

δεν υπάρχει σταθερή στάση όλων των εκπαιδευτικών απέναντι στους γονείς, καθώς 

μερικοί αποφεύγουν τη συνεργασία τους με τους γονείς, φοβούμενοι ότι θα υπάρχει 

παρέμβαση στο έργο τους. Τέλος, πολλά σχολεία δεν είναι ενταγμένα στη σύγχρονη 

ψηφιακή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλά τεχνολογικά εργαλεία που 

θα βελτίωναν τη συνεργασία  με τους γονείς. 

« Δυστυχώς δεν είναι λίγοι οι γονείς που δεν αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική είναι μια 

ουσιαστική συνεργασία με το σχολείο με αποτέλεσμα η φυσική παρουσία τους στις 

θεσμοθετημένες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς να είναι μικρή, πολύ δε περισσότερο η 

ενεργός/ουσιαστική συμμετοχή τους. Από την άλλη δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι και 

το σχολείο (διευθυντής  και εκπαιδευτικοί) δεν είναι ενταγμένο στην ψηφιακή εποχή στο 

βαθμό που θα έπρεπε με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται μια σειρά από τεχνολογικά 

εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να είναι η συνεργασία των δύο πλευρών 

περισσότερο αμφίδρομη, περισσότερο άμεση, άρα και πιο αποδοτική » (Ε12). 

« Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ταμπού τη συνεργασία με τους γονείς, γιατί 

νομίζουν ότι αυτή η σχέση δημιουργεί παρεμβάσεις στο έργο του εκπαιδευτικού…» (Ε4). 

« Όχι απόλυτα. Θα επιθυμούσα μεγαλύτερη συνεργασία, σε πιο τακτική βάση. Θα 

επιθυμούσα πιο συχνά να επικοινωνούσα με τους γονείς και το ενδιαφέρον τους να μην ήταν 

μόνο στο να έχουν τα παιδιά τους καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Θα ήθελα να υπάρχει 

περισσότερη εθελοντική βοήθεια σε δραστηριότητες του σχολείου και να κατανοούν 

περισσότερο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη δουλειά μας» (Ε9). 
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«  Προβλήματα παρουσιάζονται και από τη μη σταθερή στάση όλων των εκπαιδευτικών προς 

τους γονείς..» (Ε2). 

Αντίθετα, αρκετή ικανοποίηση από τη συνεργασία αυτή εξέφρασαν οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες της μελέτης (9).  Η σχολική μονάδα φροντίζει να γίνεται ο σχεδιασμός 

συναντήσεων επικοινωνίας, ώστε να  αντιμετωπιστούν και να λυθούν συνεργατικά τα 

διάφορα θέματα. Αρκετοί γονείς επισκέπτονται το σχολείο τους και επιθυμούν να 

συνεργαστούν μαζί τους. Όμως, αναφέρθηκε και η άποψη ότι υπάρχουν και κάποιοι, 

κυρίως αλλοδαποί ή άτομα από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα,  που αδιαφορούν 

και δεν ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Αξίζει να ειπωθεί εδώ η  

απάντηση μιας εκπαιδευτικού η οποία θεωρεί ότι η προσπάθεια συνεργασίας είναι 

μονόπλευρη, καθώς μόνο οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που επιδιώκουν την ανάπτυξη 

συνεργασίας με τους γονείς. 

« Είμαι αρκετά ικανοποιημένη, γιατί παρόλο που πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχολική 

μονάδα της πόλης μου, με πληθώρα περιστατικών που αφορούν μαθησιακές δυσκολίες και  

προβλήματα συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να συμβάλλουν στην 

καλή συνεργασία του σχολείου με τους γονείς» (Ε8). 

«Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Ένα μεγάλο ποσοστό επισκέπτονται το σχολείο, 

ενημερώνονται. Βέβαια, υπάρχει κι ένα ποσοστό γονέων, κυρίως αλλοδαπών και ατόμων 

από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, που δείχνει αδιαφορία και δεν συνεργάζεται» (Ε14). 

« Αρκετά…Η εμπειρία μου στο σχολείο μου, το οποίο είναι μεγάλο, με μαθητές από 

διάφορες εθνικότητες και με γονείς που αντιμετωπίζουν αρκετά οικονομικά προβλήματα έχει 

δείξει ότι οι γονείς έχουν διάθεση να συνεργαστούν με το σχολείο για θέματα που αφορούν 

τα παιδιά τους, αρκεί να υπάρχει σεβασμός και κατανόηση από μέρους του σχολείου» (Ε13). 

Τρεις μόνο εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τις οικογένειες 

των μαθητών τους, καθώς θεωρούν ότι οι γονείς συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων 

του σχολείου, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και η σχολική τους μονάδα είναι ανοικτή 

στην κοινωνία και υποστηρικτική στην καλή επικοινωνία με τους γονείς. 

« Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τον τρόπο που συνεργάζεται η σχολική μου μονάδα με τις 

οικογένειες των μαθητών, γιατί το σχολείο είναι ανοικτό και δέχεται με σεβασμό και 

σοβαρότητα τους γονείς των μαθητών και η διεύθυνση του σχολείου είναι υποστηρικτική ως 
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προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή την καλή επικοινωνία και τη διάθεση για λύση των 

προβλημάτων, όταν και όποτε αυτά προκύψουν» (Ε10). 

« Σε γενικές γραμμές, ναι. Υπάρχει αγαστή συνεργασία και επικοινωνία. Οι γονείς 

ενημερώνονται και συνδράμουν στην επίλυση προβλημάτων, στη διοργάνωση εκδηλώσεων, 

κάτι το οποίο αποβαίνει φυσικά προς όφελος των παιδιών τους» (Ε5). 

Τέλος, μια σημαντική μερίδα εκπαιδευτικών (6) πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια. 

« Υπάρχει συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, όμως υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης αυτής της σχέσης » (Ε4). 

« Είμαι λοιπόν αρκετά ευχαριστημένη, όμως θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα 

πράγματα, ώστε η συνεργασία αυτή να γίνει καλύτερη» (Ε15). 

 

6.2. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

 

Πίνακας 2. Κωδικοί και κατηγορίες του θεματικού άξονα «Παράγοντες που επηρεάζουν 

και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας» 

 

Θεματικοί Άξονες/  

Κατηγορίες 

Κωδικοί- Λειτουργικοί ορισμοί 

Β. Παράγοντες που 

επηρεάζουν και καθορίζουν 

τη συνεργασία σχολείου- 

οικογένειας 

 

7.Παράγοντες που 

σχετίζονται με τον μαθητή 

 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΠΡΚΤΠΑ=Προσωπικότητα παιδιού 

 

ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

 

ΕΔΣΑΝΠΑΙ=Ειδικές  ανάγκες του παιδιού  
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ΕΙΠΕΚΕΣΧ=Εικόνα του παιδιού για τον εκπαιδευτικό 

και το σχολείο 

 

ΣΧΕΚΘΜΠΔ=Σχολικός εκφοβισμός και 

θυματοποίηση του παιδιού 

ΠΡΥΓ=Ιδιαιτερότητες του παιδιού-προβλήματα υγείας  

 

ΟΚΓΠΡΒΠ=Οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  

 

ΕΛΠΦΟΠ=Ελλιπής φοίτηση του παιδιού 

 

ΑΡΠΟΣΓΕ=Αριθμός παιδιών της οικογένειας και 

σειρά γέννησης  

 

ΦΛΠΑΔΥ=Φύλο παιδιού 

 

8.  Παράγοντες που 

σχετίζονται με τους γονείς 

 

 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για την 

εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΠΚΠΓΔΚΣ=Επιρροή του κοινωνικού περίγυρου των 

γονέων στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας  

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα γονέων 
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ΘΡΠΕΩΓ=Θρησκευτικά πιστεύω των γονέων  

 

ΤΠΔΑΜΓ=Τόπος διαμονής γονέων  

 

ΜΡΦΟΙΓ=Μορφή οικογένειας  

 

ΠΡΣΓΝΩ=Προσωπικότητα  των γονέων  

 

ΕΠΚΕΧΓΟ=Επαγγελματική ενασχόληση γονέων 

 

ΑΘΗΑΔΕΚ=Αίσθημα αποδοχής από τους 

εκπαιδευτικούς  

 

ΦΛΟΓΝΝ=Φύλο των γονέων 

 

ΗΛΚΓΝΝ=Ηλικία των γονέων  

 

ΟΚΓΠΡΒΓ=Οικογενειακά προβλήματα γονέων 

 

9. Παράγοντες που 

σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  

 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΑΝΤΡΕΚΥ=Απόψεις τουγια το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  

 

ΟΙΓΠΡΗΕ=Οικογενειακά προβλήματα των 

εκπαιδευτικών 

 

ΕΤΥΠΗΛΕ=Έτη υπηρεσίας και ηλικία εκπαιδευτικών   
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ΔΘΣΕΧΡΕ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου του 

εκπαιδευτικού  

 

ΣΧΠΒΝΕ=Το σχολικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού  

 

ΠΡΒΥΓΕ=Προβλήματα υγείας του εκπαιδευτικού  

 

ΜΝΜΕΚΔ=Η μονιμότητα και εντοπιότητα του 

εκπαιδευτικού  

 

ΣΧΧΨΦΤΕ=Συχνότητα χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας 

από τον εκπαιδευτικό  

 

ΣΥΘΚΚΞΕ=Συναίσθημα κοινωνικής καταξίωσης 

τουεκπαιδευτικού  

 

ΠΡΓΕΜΙΣ=Προηγούμενες εμπειρίες συνεργασίας  

 

ΕΚΚΑΙΔΡ=Εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων 

 

 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της 

οικογένειας των μαθητών 

στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας  

 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

 

ΚΛΣΓΜΣΚΣ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς από 

μεσαία κοινωνικά στρώματα 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα 
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ΚΛΣΓΧΚΣ=Καλή συνεργασία με γονείς από χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα  

 

ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία του σχολείου 

με οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  

 

ΔΝΟΑΓΑΣΧ=Δυνατότητα οικονομικής ανταπόκρισης 

των γονέων στις απαιτήσεις του σχολείου  

 

ΠΘΠΟΧΚΣ=Περιθωριοποίηση παιδιών  και 

οικογενειών από χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

 

6.2.1.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον μαθητή 

 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα (11) θεωρεί ότι η επίδοση του παιδιού 

αυξομειώνει την εμπλοκή των γονέων, ανάλογα με την ανατροφοδότηση που δέχονται οι 

γονείς από τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την επίδοση του παιδιού στη σχολική 

διαδικασία. Το ενδιαφέρον για θέματα επίδοσης ωθεί την πλειονότητα των γονέων να 

ζητούν συμβουλές από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να βελτιωθεί η επίδοση του 

παιδιού τους. Όταν το παιδί είναι επιμελής και καλός μαθητής και αγαπά το σχολείο, τότε 

πιθανόν να επηρεαστούν θετικά οι γονείς του και να υιοθετήσουν ανάλογη στάση προς το 

σχολείο. Το αντίθετο πιθανόν να συμβεί αν το παιδί είναι αμελής και «κακός» μαθητής, 

κάτι  το οποίο θεωρεί σημαντικό μια εκπαιδευτικός, η οποία κρίνει ως απαραίτητη τη 

συνεργασία με τους γονείς των μαθητών που δεν  έχουν καλή επίδοση. 

« …αν το παιδί είναι επιμελής και καλός μαθητής, αν του αρέσει το σχολείο ως θεσμός και 

βέβαια η ίδια η διδασκαλία και εν γένει η μαθησιακή διαδικασία, … με δεδομένο ότι «όλο 

αυτό» θα μεταφέρεται από το παιδί στο σπίτι, είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν θετικά οι 

γονείς του παιδιού και να υιοθετήσουν ανάλογη στάση προς τους δασκάλους και γενικότερα 

το σχολείο. Αντίστοιχα, αν το παιδί είναι αμελής και «κακός» μαθητής, …και συνεπεία των 

παραπάνω καλούνται οι γονείς συχνά στο σχολείο για να ενημερωθούν, νιώθοντας πολλές 

φορές απολογούμενοι, τότε είναι επίσης πολύ πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά και να μη 

θέλουν να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με τους δασκάλους τους παιδιού τους και 

γενικότερα το σχολείο» ( Ε12). 
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« …η επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι επιδόσεις ενός μαθητή 

είναι στο Μ.Ο. ή και πάνω από αυτόν, τότε η συνεργασία σχολείου οικογένειας είναι πιο 

συχνή και περισσότερο αποτελεσματική» (Ε3). 

« …η επίδοση του παιδιού ή η μαθησιακή του απόδοση. Αν είναι καλός, μπορεί να μη 

χρειάζεται συνεργασία. Αν δεν είναι τακτικός ή είναι τακτικός αλλά υπάρχει αρνητική 

ανατροφοδότηση, τότε η συνεργασία με τον γονιό κρίνεται επιτακτική» (Ε1). 

Η προσωπικότητα του παιδιού είναι ένας άλλος παράγοντας, όπως υποστηρίζουν αρκετοί 

συμμετέχοντες (5). Ο χαρακτήρας του μαθητή, τα ενδιαφέροντά του, η επιθυμία και η 

ανάγκη του για εμπλοκή, ο βαθμός κοινωνικοποίησής του, η συναισθηματική του 

ανάπτυξη όπως και η προσαρμοστικότητά του στο περιβάλλον του σχολείου 

διαφοροποιούν την εμπλοκή των γονέων στη σχολική διαδικασία. 

« Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το επίπεδο της συναισθηματικής ανάπτυξης του μαθητή, 

όπως επίσης και η προσαρμοστικότητά του στο περιβάλλον του σχολείο» (Ε15). 

« ο χαρακτήρας ,οι ικανότητες,  τα ενδιαφέροντα του μαθητή-τριας ,η επιθυμία του να 

συμμετέχει στις δραστηριότητες του σχολείου» (Ε8). 

Κατά την άποψη πολλών εκπαιδευτικών (8) η συμπεριφορά του παιδιού επιδρά στην 

επικοινωνία με το σχολείο. Σχεδόν όλοι συμφώνησαν ότι η αποκλίνουσα συμπεριφορά 

κάποιων παιδιών δε δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τακτική και ουσιαστική συνεργασία. 

Ένας μόνο ανέφερε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς 

των οποίων οι γονείς συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, για να έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα. 

« Όταν όμως οι μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς … δημιουργούνται για 

διάφορους λόγους συγκρούσεις στη σχέση οικογένειας- σχολείου» (Ε2). 

« Όταν δεν υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς, η συνεργασία είναι καλύτερη. Η ύπαρξη 

προβλημάτων επιφέρει δυσλειτουργία. Πολλοί γονείς δεν παραδέχονται ότι τα παιδιά τους 

έχουν προβλήματα συμπεριφοράς…, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στη μεταξύ τους 

επικοινωνία. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, στις οποίες οι γονείς αντιλαμβάνονται τα 

προβλήματα των παιδιών τους, επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και ακολουθούν τις 

οδηγίες τους» (Ε7). 

Οι ειδικές ανάγκες του παιδιού είναι ένας σημαντικός παράγοντας, σύμφωνα με τέσσερις 

εκπαιδευτικούς. Όλοι συμφωνούν ότι στις περιπτώσεις αυτές η συνεργασία πρέπει να είναι 

πιο στενή. 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [109] 

« Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελούν μαθητές – παιδιά ΑΜΕΑ, όπου εκ των πραγμάτων 

επιβάλλεται στενότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ σχολείου-οικογένειας 

προκειμένου όχι μόνο να διευθετηθούν πιθανές λειτουργικές ανάγκες (πρόσβαση του μαθητή 

στο σχολείο, κλπ), αλλά και, ασφαλώς, μαθησιακές» (Ε12).  

« Τέλος βέβαια, οι ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχει ένα παιδί (ΑΜΕΑ, δυσλεξία, σοβαρά 

προβλήματα συμπεριφοράς ) επηρεάζουν τη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, η 

οποία πρέπει να είναι πιο στενή» (Ε13). 

Η εικόνα που έχει το παιδί για το σχολείο και κυρίως η εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του 

δασκάλου επηρεάζουν, σύμφωνα με τρεις ερωτηθέντες, και τη συμμετοχή των γονέων 

στην εκπαίδευση του παιδιού τους. 

« Αν το παιδί μεταφέρει στο σπίτι, στους γονείς του μια θετική εικόνα για το σχολείο και τον 

δάσκαλο τότε είναι πολύ πιο εύκολο για τους γονείς να δεχτούν υποδείξεις σχετικά με το 

παιδί τους, χωρίς να αμφισβητήσουν τον δάσκαλο και τον ρόλο του. Ο κυριότερος 

παράγοντας είναι η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του δασκάλου» (Ε13). 

«…είναι σημαντικό, τι εικόνα θα έχει σχηματίσει το παιδί για τον σχολικό χώρο, αν θα είναι 

ένας χώρος «φυλακή» γι’ αυτό, όπου θα «εγκλειστεί» και θα αναγκάζεται να υπομένει ό,τι 

του επιβάλλουν, αν θα είναι ένας χώρος προέκταση του σπιτιού του όπου θα μπορεί να 

συμπεριφέρεται όπως θέλει, να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, όταν θέλει και θα λειτουργεί με 

τους όρους και τους κανόνες του οικείου περιβάλλοντος. Αυτή, λοιπόν, η εικόνα που έχει 

σχηματίσει το παιδί, σωστή ή λάθος, μπορεί να επηρεάσει τη σχέση σχολείου – οικογένειας 

θετικά ή αρνητικά» (Ε6). 

Για μια πιο στενή συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια σε περίπτωση σχολικού 

εκφοβισμού και θυματοποίησης των παιδιών έκανε λόγο μια εκπαιδευτικός. 

« Προβλήματα στο σχολείο από εξωτερικούς παράγοντες (πχ θυματοποίηση του παιδιού, 

μπούλινγκ) πιστεύω ότι επιβάλλουν τη συνεργασία» (Ε1). 

Οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα υγείας του παιδιού είναι παράγοντες στους οποίους 

αναφέρθηκαν αρκετοί (5) από τους συμμετέχοντες της έρευνας. Οι σωματικές, 

συναισθηματικές, κιναισθητικές, νοητικές ιδιαιτερότητες, η ιδιαίτερη ευφυΐα ενός μαθητή 

ή η ύπαρξη προβλημάτων υγείας ασκούν θετική ή αρνητική επίδραση. 

« Νομίζω οι ιδιαιτερότητες του παιδιού, σωματικές, συναισθηματικές, κιναισθητικές,  

…επηρεάζουν αυτήν τη συνεργασία» (Ε1). 

« Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας ενός μαθητή οδηγεί την οικογένεια προς την κατεύθυνση 

της διάβρωσης της συνεργασίας με το σχολείο» (Ε3). 
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«…ή παιδιά με ιδιαίτερη ευφυΐα» (Ε5). 

Τρεις  εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο οικογενειακό περιβάλλον (κανόνες, 

οριοθέτηση, κλίμα)  στο οποίο μεγαλώνει ο μαθητής.  

« Οι ηθικές αρχές , οι κανόνες και  τα όρια που θέτουν οι γονείς στα παιδιά τους…η 

οικογενειακή κατάσταση και η εξασφάλιση ενός ήρεμου και θετικού κλίματος στο 

περιβάλλον του σπιτιού που ευνοεί τη μάθηση..» (Ε8). 

Για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς (8) η ηλικία και η τάξη φοίτησης των μαθητών  

διαφοροποιούν την επικοινωνία και συνεργασία τους με τους γονείς.  Όλοι αυτοί 

συμφωνούν ότι στις μικρότερες ηλικίες και τάξεις οι γονείς επικοινωνούν πιο συχνά με 

τους εκπαιδευτικούς. Θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η εμπλοκή τους στις τάξεις αυτές, 

καθώς  αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του παιδιού. Στην ενίσχυση της 

συνεργασίας συμβάλλει και το γεγονός ότι στις μικρές τάξεις οι γονείς είναι απαραίτητο 

να συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να έρχονται σε καθημερινή επαφή με τη 

σχολική μονάδα. Στις μεγαλύτερες τάξεις η εμπλοκή τους ελαττώνεται. Εξαίρεση αποτελεί 

η άποψη ενός εκπαιδευτικού, που υποστήριξε ότι ενισχύεται η συνεργασία των γονέων με 

το σχολείο στην Πέμπτη τάξη, καθώς οι βαθμοί της τάξης αυτής θα καθορίσουν τους 

παραστάτες και σημαιοφόρους της επόμενης χρονιάς.  

« Είναι η ηλικία και η τάξη. Μέχρι την Τετάρτη τάξη είναι πιο κοντά στο σχολείο, γιατί 

υπάρχει άγχος για τον τρόπο ένταξης στη νέα βαθμίδα και θέλει ο γονέας να είναι πιο κοντά. 

Στις μικρές ηλικίες οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να έρχονται στο σχολείο καθημερινά για να 

φέρουν ή να πάρουν τα παιδιά τους. Η γνωστική ανάπτυξη καθορίζεται κυρίως στις πρώτες 

τάξεις που αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή του…Στις μεγάλες τάξεις, 

ιδιαίτερα στην Πέμπτη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη βαθμολογία, η οποία καθορίζει 

και την επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών» (Ε4). 

« Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η τάξη στην οποία φοιτά το παιδί, καθώς στις μικρές 

τάξεις η επικοινωνία είναι πιο συχνή, οι γονείς πιο αγχωμένοι και θέλουν να μάθουν τους 

τρόπους που θα χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν το παιδί» (Ε10). 

Η ελλιπής φοίτηση είναι ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με τον μαθητή και στον 

οποίο αναφέρθηκαν δυο ερωτηθέντες. 

«Οι παράγοντες που αφορούν το παιδί σχετίζονται με τη συνέπεια στη φοίτησή του στο 

σχολείο…» (Ε10). 
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Ο αριθμός παιδιών της οικογένειας του μαθητή και η σειρά γέννησής του είναι επίσης ένας 

παράγοντας που διαμορφώνει την εμπλοκή των γονέων σύμφωνα με ορισμένους 

εκπαιδευτικούς(4). Στα μοναχοπαίδια καθώς και στα πρώτα παιδιά υπάρχει περισσότερο 

ενδιαφέρον από τη μεριά των γονέων να ασχοληθούν με την εκπαίδευση των παιδιών τους. 

«  Ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια, είναι επίσης σημαντικός παράγοντας. Οι γονείς 

που έχουν μόνο ένα παιδί, συνεργάζονται περισσότερο και ασχολούνται πολύ με την 

εκπαίδευση του παιδιού τους» (Ε9). 

« Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των παιδιών που έχει η οικογένεια καθώς 

και η σειρά με την οποία γεννιούνται. Οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με το πρώτο παιδί 

της οικογένειας. Αν μάλιστα δεν υπάρχει άλλο παιδί, το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγαλύτερο» 

(Ε11). 

Μόνο ένας εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στο φύλο του παιδιού, διαπιστώνοντας ότι οι γονείς 

των αγοριών επικοινωνούν συχνότερα με το σχολείο. 

« Επίσης, διαπίστωσα ότι οι γονείς των αγοριών αναπτύσσουν στενότερη και συχνότερη 

επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο» (Ε13). 

 

6.2.2.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους γονείς 

 

Ο τρόπος εμπλοκής στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

επηρεάζεται από το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων, όπως 

διαπιστώνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί.  

« Γενικότερα το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας παίζει σημαντικό ρόλο. 

Γονείς με ευρύτερη παιδεία και σχετική οικονομική άνεση,… δεν μπορεί παρά να είναι 

ευνοϊκά διακείμενοι στη συνεργασία τους με το σχολείο. Το επίπεδο σπουδών των γονέων 

επίσης, καθώς όσο πιο αναβαθμισμένο είναι αυτό τόσο θετικότερος θα είναι ο ρόλος τους 

στη συνεργασία τους με το σχολείο» (Ε12). 

« Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων μπορεί να επηρεάσει τη συνεργασία είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο μπορούν να κατανοήσουν την ανάγκη και 

τους όρους της συνεργασίας….. Από την άλλη, γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο μπορεί 

να μη θεωρούν αναγκαία τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας ή να μην κατανοούν πώς να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το σχολείο» (Ε2). 
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Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας (13) αναφέρθηκαν στη διαθεσιμότητα του 

ελεύθερου χρόνου των γονέων, διαπιστώνοντας ότι δημιουργεί περιορισμούς στη 

συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική ζωή του παιδιού.  

« Επίσης, ενήλικες, που για βιοποριστικούς λόγους εργάζονται πολλές ώρες, δεν έχουν ίσως 

τον απαραίτητο χρόνο αλλά και την ψυχική επιθυμία να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο για 

την απαραίτητη συνεργασία με το σχολείο» (Ε3). 

« Τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας των γονέων, ελαχιστοποιούν τις ευκαιρίες για 

διαθεσιμότητα των γονέων και συνεργασία με το σχολείο» (Ε1). 

Οι στάσεις και οι αντιλήψεις γονέων για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς είναι 

ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, όπως διαπίστωσε η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

(13). Οι γονείς που πιστεύουν στον ρόλο και τον θεσμό του σχολείου, άρα επιδεικνύουν 

και τον δέοντα σεβασμό στους λειτουργούς του, δεν μπορεί παρά να είναι ευνοϊκά 

διακείμενοι στη συνεργασία τους με το σχολείο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που 

αντιλαμβάνονται τη σημασία  μιας αγαστής συνεργασίας με τη σχολική μονάδα. 

« Συνεργάζομαι καλύτερα με αυτούς που θεωρούν προτεραιότητά τους τη σχολική επίδοση, 

τη μόρφωση και την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών τους» (Ε11). 

« Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη θέση που έχουν οι ίδιοι και οι εκπαιδευτικοί 

των παιδιών τους, αλλά και ο διευθυντής του σχολείου σε μια φαντασιακή πυραμίδα στην 

κορυφή του οποίου είναι ο μαθητής/παιδί. Αν δηλαδή θεωρούν ότι βρίσκονται κάτω από τον 

εκπαιδευτικό ή αν θεωρούν ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτόν συν-καθορίζοντας, ο 

καθένας από τη δική του πλευρά και χωρίς να επεμβαίνει ο ένας στο ρόλο του άλλου, τις 

εξελίξεις προς όφελος του παιδιού» (Ε12). 

« Γονείς που δεν εκλαμβάνουν τον εκπαιδευτικό ως «αντίπαλο» αλλά ως συνεργάτη στην 

εξελικτική κατεύθυνση των παιδιών τους συνεργάζονται περισσότερο και πιο ομαλά με το 

σχολείο» (Ε3). 

Ένας εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην επιρροή του κοινωνικού περίγυρου των γονέων στη 

διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας. 

«…αλλά και οι παραστάσεις που έχουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο, σχετικά με το πώς 

βιώνουν αλλά και πώς αντιλαμβάνονται το σχολείο και τη συνεργασία με αυτό, άλλοι γονείς, 

τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε άλλα σχολεία ή και στο ίδιο με τα δικά τους παιδιά» (Ε12). 

. 
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Πολλοί ερωτηθέντες (8) διατύπωσαν την άποψη ότι η εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

των γονέων διαφοροποιεί τη συνεργασία τους με τη σχολική μονάδα. Η διαφορετική 

γλώσσα αλλοεθνών γονέων δυσχεραίνει την επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς και 

κάνει σχεδόν αδύνατη τη βοήθεια που θα μπορούσαν να προσφέρουν στις κατ’ οίκον 

εργασίες των παιδιών τους. Δύο μόνο από τους εκπαιδευτικούς διαπίστωσαν ότι οι 

αλλοδαποί γονείς είναι συνεργάσιμοι, φιλικοί, ενδιαφέρονται για την πρόοδο των παιδιών 

τους και είναι πρόθυμοι για την προσφορά εθελοντικής βοήθειας. 

« Οι παράγοντες που αφορούν τη γλώσσα, όπως στην περίπτωση αλλοεθνών γονέων (πχ 

γονέων από Αλβανία) επηρεάζουν τη συνεργασία. Αυτοί οι γονείς δεν επικοινωνούν, γιατί 

δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τη γλώσσα προορισμού» (Ε1). 

« Γονείς μετανάστες δεν ξέρουν τη γλώσσα και αδυνατούν να τα βοηθήσουν. Μπορεί να 

έχουν τη διάθεση, όχι όμως την ικανότητα. Μπορούν να τα βοηθήσουν ίσως στα 

μαθηματικά, όχι όμως στη γλώσσα…Οι Ρομά αδιαφορούν τελείως, ενώ οι γονείς 

μειονοτήτων (Αλβανοί) ενδιαφέρονται για την πρόοδο των παιδιών τους» (Ε9). 

« Έχω παρατηρήσει ότι οι αλλοδαποί γονείς, είναι περισσότερο συνεργάσιμοι, πιο φιλικοί, 

σέβονται τον εκπαιδευτικό, έρχονται πιο τακτικά, δεν αντιμιλούν και κυρίως δεν επιτίθενται 

στον εκπαιδευτικό. Επίσης, είναι πρόθυμοι να προσφέρουν οποιαδήποτε χειρωνακτική 

βοήθεια χρειαστεί για το σχολείο» (Ε7). 

Μια εκπαιδευτικός θεώρησε ότι τα θρησκευτικά πιστεύω των γονέων δυσχεραίνουν τη 

συνεργασία τους με το σχολείο. 

«Η θρησκεία επίσης. Αλλόθρησκοι γονείς, με θρησκευτικές προκαταλήψεις, μισαλλοδοξία 

και άρνηση για επαφή (πχ μεγάλη διένεξη για το μάθημα των θρησκευτικών) οδηγούν σε 

άρνηση συνεργασίας» (Ε1). 

Ελάχιστοι (2) ήταν οι συμμετέχοντες στην έρευνα  που αναφέρθηκαν στον τόπο διαμονής 

των γονέων. Κατά την άποψή τους, η απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο, καθώς 

και το  αν ζουν σε χωριό ή πόλη επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την επικοινωνία τους με 

τους εκπαιδευτικούς. 

«  Ο τόπος διαμονής της οικογένειας, αν μένουν κοντά ή μακριά από το σχολείο. Η 

απόσταση δυσχεραίνει την επαφή και τη δια ζώσης αγαστή συνεργασία » (Ε1). 

« Επίσης και ο τόπος διαμονής των γονέων (ύπαιθρο, επαρχία, χωριό, πόλη).  Στα χωριά 

υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τους γονείς» (Ε7). 
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Επίσης, η μορφή της οικογένειας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα, θετικό ή αρνητικό, 

σύμφωνα με ορισμένους εκπαιδευτικούς (4). Οι μονογονεϊκές οικογένειες, συνήθως, δε 

διαθέτουν τον χρόνο να επισκέπτονται συχνότερα το σχολείο και γενικά η συμμετοχή τους 

στην εκπαιδευτική ζωή του παιδιού είναι περιορισμένη σε σχέση με τις πυρηνικές 

οικογένειες. 

« …μονογονεϊκές οικογένειες. Περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων με ισχυρό  γνώμονα την 

επιμέλεια του παιδιού. Ο γονιός που δεν έχει πάρει την επιμέλεια, δεν μπορεί να συνεργαστεί 

με τον εκπαιδευτικό» (Ε1). 

« Γονέας, σε μονογονεϊκή οικογένεια, συνήθως δεν μπορεί να συνεργαστεί συχνά, γιατί 

αναγκάζεται να δουλέψει περισσότερο» (Ε9). 

Τέσσερις ερωτηθέντες αναφέρθηκαν και στην προσωπικότητα των γονέων. 

« …γονείς που ως προσωπικότητες είναι δεκτικοί στο να ακούν τεκμηριωμένες απόψεις 

σχετικές με το παιδί, αυτοί οι γονείς εμπιστεύονται το σχολείο και μπορούν να αναπτύξουν 

μια άριστη σχέση συνεργασίας» (Ε3). 

Αξιοσημείωτη είναι και η άποψη τεσσάρων συμμετεχόντων στην έρευνα που 

αναφέρθηκαν στην επαγγελματική ενασχόληση  των γονέων, επισημαίνοντας ότι υπήρξε 

καλύτερη συνεργασία με γονείς εκπαιδευτικούς. 

« Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι γονείς που και οι ίδιοι είναι εκπαιδευτικοί» (Ε4). 

« Το επάγγελμα επίσης των γονέων επηρεάζει τη συνεργασία» (Ε9). 

Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε το αίσθημα αποδοχής των γονέων από τους εκπαιδευτικούς 

ως παράγοντα επιτυχούς συνεργασίας μαζί τους. 

«…το αίσθημα που εισπράττουν ότι είναι αποδεχτοί από τους εκπαιδευτικούς, ότι το σχολείο 

είναι ανοιχτό γι’ αυτούς» (Ε5). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (4) αναφέρθηκαν στο φύλο των γονέων, τονίζοντας ότι η 

επικοινωνία με το σχολείο είναι γυναικεία υπόθεση, αν και ένας ανέφερε ότι τα τελευταία 

χρόνια όλο και περισσότεροι πατέρες ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών τους. 

« Σίγουρα οι μητέρες ασχολούνται περισσότερο με την εκπαίδευση των παιδιών τους, αν και 

τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι πατέρες αρχίζουν να εμπλέκονται στα 

εκπαιδευτικά θέματα των παιδιών τους» (Ε13). 
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« Να προσθέσω ακόμη ότι οι μητέρες δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη συνεργασία 

αυτή» (Ε15). 

Εκτός από το φύλο, και η ηλικία των γονέων είναι ένας παράγοντας, όπως υποστήριξε 

ένας ερωτηθέντας. Οι πιο νέοι γονείς συμμετέχουν πιο ενεργά στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους. 

«Τέλος, νομίζω ότι οι πιο νέοι γονείς ενδιαφέρονται περισσότερο να συνεργαστούν με το 

σχολείο και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, αν χρειαστεί, σε κάποιες εκδηλώσεις ή εργασίες 

του σχολείου» (Ε5). 

Ένας τελευταίος παράγοντας στον οποίο αναφέρθηκαν τρεις  εκπαιδευτικοί ήταν η ύπαρξη 

οικογενειακών προβλημάτων των γονέων. Το διαζύγιο, η ανεργία ο αλκοολισμός, οι 

ενδοοικογενειακές συγκρούσεις κ.α. επιδρούν ανασταλτικά στην επικοινωνία σχολείου-

οικογένειας. 

 « Τέλος, τα οικογενειακά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν (π.χ. διαζύγιο, θέματα 

ανεργίας, αλκοολισμός κλπ.) ασκούν αρνητική επίδραση στη συνεργασία της οικογένειας με 

το σχολείο» (Ε13). 

 

6.2.3.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό 

 

Κατά την άποψη όλων των συνεντευξιαζόμενων η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού 

αποτελεί πολύ σημαντικό  παράγοντα για τη συνεργασία του με τους γονείς. Η φιλικότητα, 

η κοινωνικότητα, το επικοινωνιακό χάρισμα, το χιούμορ συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

συνεργασίας. Το αντίθετο συμβαίνει όταν υπάρχει επιθετική συμπεριφορά και αγένεια εκ 

μέρους του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί που είναι οργανωμένοι, που δείχνουν 

ενδιαφέρον για τους μαθητές τους, που είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις, που έχουν όραμα 

για ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία που ανταποκρίνονται στις τακτικές ή στις έκτακτες 

συναντήσεις εμπνέουν τους γονείς να συνεργαστούν μαζί τους. Επίσης, το επιστημονικό 

υπόβαθρό τους, καθώς και η επαγγελματική τους ευσυνειδησία είναι δυο στοιχεία της 

προσωπικότητάς τους στα οποία αναφέρθηκαν δυο εκπαιδευτικοί. 

« Θεωρώ πως ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάθεση 

συνεργασίας του με τους γονείς, δηλαδή αν είναι φιλικός, επικοινωνιακός, κοινωνικός 

γενικά ή αντίθετα αν είναι ψυχρός, τυπικός, απόμακρος ως άνθρωπος στις κοινωνικές του 

επαφές» (Ε10). 
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«Οι παράγοντες που έχουν σχέση με τον εκπαιδευτικό και μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση 

σχολείου- οικογένειας, είναι η προσωπικότητα του και το επιστημονικό του υπόβαθρο. Δεν 

αντιλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο τρόπο την ανάγκη της παραπάνω 

αναφερόμενης συνεργασίας. Αν ο εκπαιδευτικός έχει τη διάθεση να ακούσει την άποψη των 

γονιών και δείξει ότι θέλει να βοηθήσει να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα των μαθητών 

του, αν ο εκπαιδευτικός έχει αποκτήσει γνώσεις για το πώς να αντιμετωπίσει μαθησιακές 

δυσκολίες και συμπεριφοριστικά προβλήματα, τότε είναι εύκολο να αναπτυχθεί μια σχέση 

συνεργασίας με τους γονείς» (Ε3). 

« Η επιθετική συμπεριφορά κάποιες φορές των εκπαιδευτικών ή έλλειψη ευγένειας στη 

συμπεριφορά τους. Ελλιπής ενημέρωση για θέματα που αφορούν τους μαθητές, με 

αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωμένη εικόνα οι γονείς, όπως επίσης η άρνησή τους να 

κατανοήσουν τα συναισθήματα και την αδυναμία κάποιων γονέων να βοηθήσουν ουσιαστικά 

τα παιδιά τους» (Ε2). 

Συναφές με το προηγούμενο είναι και οι απόψεις πολλών εκπαιδευτικών (9) για τη 

σημασία της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Οι εκπαιδευτικοί που συνειδητοποιούν τα 

πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την καλή και ουσιαστική συνεργασία τους με τους 

γονείς προσπαθούν να βρουν τρόπους επίτευξής της. 

«… κατά πόσο είναι συνειδητοποιημένος ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των 

πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από την καλή συνεργασία του με τους γονείς, τόσο ως 

προς τη μαθησιακή διαδικασία και την εν γένει συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη και το 

σχολείο, όσο και ως προς  την ευρύτερη συνεργασία σχολείου – οικογένειας» (Ε12 ). 

«…εκπαιδευτικός που θα πιστέψει ότι η συνεργασία θα τον βοηθήσει και θα έχει καλύτερα 

αποτελέσματα στη δουλειά του» (Ε14). 

Στο ίδιο πνεύμα αρκετοί πληροφορητές  (8), έκαναν λόγο  για τις γενικότερες απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Αναφέρθηκαν στον ρόλο τον δικό τους, του 

σχολείου και των γονέων, προκειμένου να αναπτυχθεί καλύτερα ο μαθητής. 

« Πέρα από αυτό, νομίζω ότι ένας ακόμη παράγοντας είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για 

τον ρόλο των γονιών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την εμπλοκή των 

γονέων σε θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα, αλλά κάποιοι δε θέλουν «τους γονείς 

στα πόδια τους» και αυτό δυσχεραίνει τη συνεργασία μεταξύ τους» (Ε10). 

« Συναφές με το παραπάνω είναι και αντίληψη που έχει ο ίδιος για το δικό του ρόλο και για 

τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου ως προς την εξέλιξη του μαθητή και ευρύτερα ως 

προς την εξέλιξη του ίδιου του σχολείου και της σχολικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, 

εκπαιδευτικοί)» (Ε12). 
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Στον ρόλο που διαδραματίζουν τα οικογενειακά προβλήματα των εκπαιδευτικών 

αναφέρθηκαν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες (4). 

« …σπουδαίο ρόλο παίζουν τα προσωπικά-οικογενειακά προβλήματα του εκπαιδευτικού, 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες…» (Ε11). 

« Σημαντικό επίσης ρόλο, διαδραματίζουν τα οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα των 

εκπαιδευτικών …» (Ε7). 

Έτη υπηρεσίας και  ηλικία των εκπαιδευτικών επηρεάζουν επίσης, σύμφωνα με 

ορισμένους συμμετέχοντες  (4). Οι νεότεροι σε ηλικία και σε έτη υπηρεσίας επιθυμούν 

περισσότερο τη συνεργασία με την οικογένεια σε σχέση τους παλαιότερους, οι οποίοι και 

δεν τη θεωρούν αναγκαία. 

« Τα έτη υπηρεσίας. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται περισσότερο, ενώ στους 

μεγαλύτερους επιδρά η κούραση και η έλλειψη διάθεσης» (Ε7). 

« Α! ξέχασα τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, καθώς οι νέοι συνεργάζονται νομίζω 

περισσότερο με τις οικογένειες των μαθητών τους» (Ε11). 

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος αναφέρθηκε από δύο συνεντευξιαζόμενους είναι η  

διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου των εκπαιδευτικών. Οι πολλές υποχρεώσεις των 

εκπαιδευτικών μετά το πέρας του εργασιακού τους ωραρίου, όπως και το άγχος της ύλης 

αποτρέπουν τη στενή επικοινωνία τους με τους γονείς. 

« Αν ένας εκπαιδευτικός έχει μια πολυμελή οικογένεια, αν έχει κάποιον χρόνια άρρωστο στο 

σπίτι σίγουρα θα έχει λιγότερο χρόνο να ασχοληθεί με τη βελτίωση της συνεργασίας του με 

τους γονείς των μαθητών του. Επίσης, η μεγάλη ύλη των μαθημάτων ασκεί πίεση στους 

εκπαιδευτικούς,  δημιουργεί άγχος και ψυχολογική πίεση και αποτελεί αποτρεπτικό 

παράγοντα για εποικοδομητικό διάλογο» (Ε5). 

Επιπλέον, η βαρύτητα που δίνει το σχολικό περιβάλλον στη συνεργασία με την οικογένεια 

ασκεί επίδραση και στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών προς αυτήν την κατεύθυνση, 

κατά τη γνώμη δυο ερωτηθέντων. 

« Το σχολικό περιβάλλον είναι επίσης σημαντικός παράγοντας. Ένα σχολείο όπου ο 

διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων έχουν ως σημαντική προτεραιότητα τη συνεργασία 

με την οικογένεια, παρακινεί προς αυτήν την κατεύθυνση και τους λιγότερο πρόθυμους 

εκπαιδευτικούς» (Ε3). 

Δυο εκπαιδευτικοί, που αντιμετώπιζαν και οι ίδιοι θέμα με την υγεία τους, αναφέρθηκαν 

στα προβλήματα υγείας των εκπαιδευτικών ως ανασταλτικό παράγοντα της συνεργασίας 

τους με τους γονείς. 
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« Τα προβλήματα υγείας του εκπαιδευτικού, επίσης, είναι λογικό να λειτουργούν 

αποτρεπτικά στα παραπάνω» (Ε3). 

Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε ορισμένους παράγοντες που συγκέντρωσαν μια μόνο 

αναφορά, εντούτοις αξίζει να προσεχθούν. Δυο  από αυτούς αναφέρθηκαν, και μάλιστα με 

έμφαση, από την ίδια εκπαιδευτικό (Ε1), που είναι αναπληρώτρια και υπηρετεί μακριά 

από τον τόπο κατοικίας της. Οι παράγοντες αυτοί είναι: η μονιμότητα και εντοπιότητα του 

εκπαιδευτικού και η συχνότητα χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Όλοι οι παράγοντες 

αυτοί ενδυναμώνουν τη βούληση του εκπαιδευτικού για συνεργασία.  

« Η μονιμότητα του εκπαιδευτικού. Το καθεστώς των αναπληρωτών και των ωρομισθίων, 

δυσχεραίνει σημαντικά την αγαστή συνεργασία σχολείου- οικογένειας, ιδιαίτερα όσον αφορά 

μαθήματα ειδικοτήτων, κι όχι μόνο. Ετήσιες συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, δεν εγγυώνται 

επαρκή γνώση των ιδιαιτεροτήτων του μαθητή, από άποψη χρόνου, καταστρέφοντας την 

όποια αγαστή συνεργασία έχει προκύψει στην αρχή της χρονιάς. Η εντοπιότητα των 

εκπαιδευτικών, επίσης. Όταν κατοικεί ο εκπαιδευτικός στον τόπο του σχολείου, μπορεί να 

γνωρίζει τους μαθητές και τις οικογένειές τους κι έτσι μπορεί να έχει πληρέστερη εικόνα για 

τους μαθητές. Στην περίπτωση φυσικά των αναπληρωτών, δεν ισχύει κάτι τέτοιο» (Ε1).  

« …η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του σχολείου καθώς και τα άλλα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσει με τους γονείς» (Ε1). 

Η αναγνώριση και η  κοινωνική καταξίωση των εκπαιδευτικών συμβάλλουν θετικά στην 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών για συνεργασία με τους γονείς κατά την άποψη ενός   

εκπαιδευτικού.  

« Τέλος, το συναίσθημα της κοινωνικής καταξίωσης είναι σημαντικός παράγοντας. Ένας 

εκπαιδευτικός που αντιλαμβάνεται ότι έχει την καταξίωση από την πολιτεία και την 

κοινωνία είναι λογικό να είναι περισσότερο «ενεργός» σε πρωτοβουλίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με την οικογένεια» (Ε3). 

Οι προηγούμενες εμπειρίες συνεργασίας των εκπαιδευτικών είναι επίσης ένας παράγοντας, 

καθώς θετικές εμπειρίες ενισχύουν τη θέληση για συνεργασία. 

 « Οι προηγούμενες εμπειρίες του ως εκπαιδευτικού αναφορικά με το πώς βίωνε τη 

συνεργασία του ιδίου και του σχολείου γενικότερα με τους γονείς, ασφαλώς μπορούν να 

επηρεάσουν και να καθορίσουν τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, καθώς 
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θετικές εμπειρίες θα ενδυναμώσουν τη βούλησή του για συνεργασία, ενώ αντίστοιχα 

αρνητικές θα αποτελέσουν τροχοπέδη» (Ε12). 

Ένας τελευταίος,  αλλά όχι ασήμαντος, παράγοντας διατυπώθηκε από έναν 

συνεντευξιαζόμενο και αναφέρεται στην εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων.  

«  Οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν καινοτόμα προγράμματα, επιδιώκουν τη συνεργασία των 

γονέων. Τους καλούν στο σχολείο, ζητούν τη βοήθειά τους. Ζητούν τη συνεργασία για να 

τους νιώθουν δίπλα τους, θέλοντας ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία» (Ε7). 

6.2.4.  Επιρροή κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας των μαθητών στις  

σχέσεις σχολείου οικογένειας 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν τη σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας στη συνεργασία τους με το σχολείο. Σε 

πολλές περιπτώσεις, είναι αυτό που διαμορφώνει το πολιτισμικό κεφάλαιο της 

οικογένειας, τις αντιλήψεις που έχουν οι γονείς για τη συνεργασία τους με το σχολείο, την 

αγωγή που μεταλαμπαδεύουν  στα παιδιά τους, τις ευθύνες που έχουν, καθώς και τη 

στήριξη που πρέπει να παρέχουν σε αυτά. 

« Όπως προανέφερα, ασφαλώς και επηρεάζει, καθώς το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας» (Ε12). 

« Αν και δεν θα έπρεπε, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά κριτήρια επηρεάζουν 

σημαντικά στις μέρες μας τη σχέση γονέα-σχολείου» (Ε5). 

«…γιατί σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώνει και τις όποιες αντιλήψεις έχουν οι γονείς για 

την πρώτη αγωγή και τις αρχές που μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά τους, τη στάση τους 

απέναντι στο σχολείο, και στους εκπαιδευτικούς, τις ευθύνες που έχουν και οι ίδιοι τις οποίες 

συχνά απεμπολούν, καθώς και τη στήριξη που πρέπει να παράσχουν, όπου και όταν 

χρειάζεται» (Ε6). 

Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς (7) συμφωνούν ότι έχουν καλύτερη συνεργασία με 

γονείς υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Θεωρούν ότι οι γονείς με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο προσεγγίζουν αυτή τη συνεργασία χωρίς προκαταλήψεις και 

στερεότυπα για τον ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών, κατανοούν  τη συνεργασία 

ακόμα και ως γόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης. Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο να 

έχουν καλύτερες επιδόσεις και επομένως καλύτερες σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς. Είναι 

ευγενικοί με τους εκπαιδευτικούς,  έχουν προτάσεις, απόψεις και μπορούν να συμμετέχουν 
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σε πολλές δραστηριότητες του σχολείου, συμβάλλοντας ενεργά σε ό,τι τους ζητηθεί. 

Τέλος, είναι πιο ουσιαστικός ο χρόνος ενασχόλησης με  τα παιδιά τους, τα οποία 

προσλαμβάνουν περισσότερα ερεθίσματα μέσα σε ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον. 

«…θα εξελίξει το διάλογο μεταξύ των δύο μερών, θα βοηθήσει με τον τρόπο της και την 

πλευρά του εκπαιδευτικού να αρθεί στο ύψος της επικοινωνίας και της αλληλόδρασης που θα 

αναπτυχθεί και γενικότερα θα συνεισφέρει στην όλη διαδικασία με δεδομένο ότι θα κατανοεί 

τη συνεργασία ακόμα και ως γόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά και ως διακύβευμα της 

σχέσης που έχουν με το παιδί τους» (Ε12). 

«… γιατί οι έχοντες υψηλότερο κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, θεωρούν ότι μπορούν 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, 

μπορούν να συνεργαστούν γιατί έχουν προτάσεις, απόψεις και μπορούν να τις υποστηρίξουν» 

(Ε4). 

« Τα παιδιά των ατόμων με υψηλό κοινωνικό επίπεδο, προσλαμβάνουν περισσότερα 

ερεθίσματα, είναι πιο ουσιαστικός ο χρόνος ενασχόλησης» (Ε7). 

Κάποιοι άλλοι όμως από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (4) υποστηρίζουν ότι έχουν 

καλύτερη συνεργασία με γονείς από μεσαία κοινωνικά στρώματα. Κατά την άποψή τους, 

οι γονείς αυτοί συνήθως έχουν πιο ισορροπημένες σχέσεις στην οικογένειά τους, 

κατανοούν καλύτερα τον ρόλο του σχολείου και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει στα 

παιδιά τους και προσφέρονται περισσότερο να βοηθήσουν σε δράσεις του σχολείου.  

 « Καλύτερα συνεργάζονται οι γονείς από μεσαία κοινωνικά στρώματα, καθώς διαθέτουν 

ισορροπημένες σχέσεις στην οικογένειά τους, άρα και μέσα στο σχολείο» (Ε1). 

« Γονείς που προέρχονται από τα μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα συνεργάζονται 

καλύτερα, καθώς καταλαβαίνουν ότι το σχολείο έχει τη δύναμη να παρέχει στα παιδιά 

γνώσεις που θα τα βοηθήσουν επαγγελματικά» (Ε11). 

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων  (13) διαπίστωσε ότι υπάρχει μικρή συνεργασία 

με γονείς από χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Οι γονείς αυτοί  προσέρχονται με δειλία και 

ντροπαλότητα στο σχολείο, καθώς αισθάνονται μειονεκτικά τόσο για το επίπεδο 

μόρφωσης τους όσο και για το επάγγελμά τους. Πολλές φορές δεν κατανοούν την αξία και 

τον τρόπο συνεργασίας, καθώς και  τις μεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Δεν 

έχουν το μορφωτικό υπόβαθρο να βοηθήσουν τα παιδιά τους και αποφεύγουν να 

επικοινωνούν με το σχολείο,  φοβούμενοι μην ακούσουν  κάτι δυσάρεστο για τα παιδιά 
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τους. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν τους κανόνες του σχολικού 

περιβάλλοντος και να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τους ακολουθήσουν. Δεν 

καλλιεργείται κάποιες φορές από την οικογένεια ευνοϊκή στάση του παιδιού απέναντι στο 

σχολείο, δεν παρέχονται κίνητρα για μάθηση και οι προσδοκίες των γονέων για τις 

επιδόσεις των παιδιών τους είναι πολύ χαμηλές. Οι χαμηλοί μισθοί, η ανεργία, οι πολλές 

ώρες χειρωνακτικής εργασίας λειτουργούν αποτρεπτικά για την εμπλοκή τους στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Έχοντας να αντιμετωπίσουν σοβαρά βιοποριστικά 

προβλήματα, σπάνια ενδιαφέρονται για την επίδοση του παιδιού τους. Επιπλέον, η χαμηλή 

αυτοπεποίθηση που συνήθως διαθέτουν έχει σαν αποτέλεσμα να θεωρούν ότι δεν μπορούν 

να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα της σχολικής μονάδας.  

« Γονείς από κατώτερα κοινωνικά στρώματα νιώθουν αδυναμία και έλλειψη εμπιστοσύνης 

ως προς τον εαυτό τους, να συμμετάσχουν ενεργά στη σχολική ενασχόληση με διάφορα 

θέματα της σχολικής κοινότητας» (Ε15). 

« Οι γονείς από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα συνήθως δεν επικοινωνούν με το 

σχολείο, γιατί αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι στο δάσκαλο είτε για τη δουλειά που 

κάνουν είτε για το επίπεδο μόρφωσής τους. Οι γονείς αυτοί δεν μπορούν  πάντα να 

καταλάβουν τις μεθόδους διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, δεν έχουν τις γνώσεις να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους και πολύ συχνά αυτά υπολείπονται γνωστικά από τους 

συμμαθητές τους. Έτσι, υπάρχει μια απροθυμία των γονιών αυτών να επικοινωνήσουν με 

τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους και να ακούσουν δυσάρεστα πράγματα για τα παιδιά 

τους» (Ε14). 

«  Επίσης γονείς από χαμηλότερα στρώματα δε δίνουν σημασία στην επίδοση των παιδιών 

τους, ίσως τους απασχολούν άλλα προβλήματα περισσότερο όπως το βιοποριστικό. Κάποιοι 

ίσως αισθάνονται ανεπαρκείς όσον αφορά το ακαδημαϊκό τους επίπεδο» (Ε11). 

Ως προς τους γονείς από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, μια εκπαιδευτικός είχε κάτι 

διαφορετικό να προσθέσει. Θεωρεί ότι οι γονείς αυτοί σέβονται τον εκπαιδευτικό και 

έχουν αγαστή επικοινωνία με όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Για τους 

γονείς με οικονομικά προβλήματα, πιστεύει ότι υπάρχουν αυτοί που συνεργάζονται 

αρμονικά, θέλοντας να βοηθήσουν τα παιδιά τους, και αυτοί που δεν έχουν χρόνο και 

διάθεση να ασχοληθούν. 

« Αποφεύγουν συζητήσεις για θέματα βαθμολογίας, θεωρώντας πως παρεμβαίνουν στο έργο 

του εκπαιδευτικού. Επικοινωνούν με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ως ένδειξη 
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σεβασμού, δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα κατά την επικοινωνία τους 

με το σχολείο. Δεν τους ενοχλούν οι αντίξοες επικοινωνιακές συνθήκες και δεν πιστεύουν ότι 

διαθέτουν τις γνώσεις για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με το σχολείο σε άλλους τομείς, 

όπως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η διαμόρφωση προγραμμάτων 

σπουδών…Οι γονείς που έχουν οικονομικά προβλήματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. 

Υπάρχουν αυτοί που είναι «κοντά» στο σχολείο και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, 

καθώς αντιλαμβάνονται ότι δε μπορούν να στηρίξουν με άλλο τρόπο τα παιδιά τους αλλά και 

οι άλλοι,  που στα πλαίσια της βιοπάλης δεν έχουν χρόνο ή διάθεση ή και τα δύο, για να 

ασχοληθούν με θέματα που αφορούν το σχολείο σε σχέση με τα παιδιά τους» (Ε10).  

Εκτός από τα προβλήματα που υπάρχουν στη συνεργασία του σχολείου με γονείς από 

κατώτερα στρώματα, πολλοί εκπαιδευτικοί (8) αναφέρθηκαν και στις δυσκολίες 

επικοινωνίας με οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Οι οικογένειες 

αυτές γίνονται συχνά επικριτικές στους εκπαιδευτικούς, προσπαθούν να επιβάλλουν τις 

απόψεις τους, αντιμετωπίζοντάς τους υπεροπτικά. Κάποιοι υποβαθμίζουν τον ρόλο της 

συνεργασίας, ίσως γιατί έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν το παιδί τους εξωσχολικά. 

Συχνά, μάλιστα, αρνούνται να δεχθούν παρατηρήσεις σχετικές με τη μάθηση και τη 

συμπεριφορά των παιδιών τους. 

« Υπάρχουν και περιπτώσεις γονέων από υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο που είτε 

απαξιώνουν τον ρόλο του σχολείου στην κοινωνία  είτε εμποδίζουν την ανάπτυξη 

προσπαθειών και πρωτοβουλιών» (Ε5). 

« Όσο πιο μορφωμένοι είναι οι γονείς τόσο πιο δύσκολο είναι να δεχτούν κριτική για τη 

συμπεριφορά των παιδιών τους, γιατί νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και αμφισβητούν τα 

λεγόμενα των εκπαιδευτικών. Γίνονται πιο επικριτικοί απέναντι στους εκπαιδευτικούς και 

έχοντας μια υπεροψία  προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους και τις μεθόδους που 

αυτοί κρίνουν ότι είναι οι πιο κατάλληλοι» (Ε13). 

Λιγότερες αναφορές υπήρξαν  (3) ως προς  δυνατότητα οικονομικής ανταπόκρισης των 

γονέων στις απαιτήσεις του σχολείου. Οι εύπορες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να 

στηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους σε ό,τι ζητηθεί από το σχολείο, σε αντίθεση με τους 

γονείς από κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 

« Αντίθετα, οι μορφωμένοι και ευκατάστατοι  γονείς  έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

στηρίξουν τις απαιτήσεις από διάφορες εργασίες ή δραστηριότητες του σχολείου (θεατρικές 

παραστάσεις, εκδρομές κλπ.)» (Ε15). 
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«…αφού υπάρχουν περιπτώσεις που ο δάσκαλος ζητάει κάποια πράγματα απαραίτητα για το 

μάθημα, αλλά οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν» (Ε5). 

Στην περιθωριοποίηση παιδιών και οικογενειών από χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

αναφέρθηκε μια μόνο εκπαιδευτικός. 

« Υπάρχουν περιπτώσεις δημιουργίας ρατσιστικών αντιλήψεων, που δημιουργούν 

περιθωριοποίηση των παιδιών στο σχολείο, αλλά και περιθωριοποίηση  της οικογένειας 

στην τοπική κοινωνία… Δημιουργούν στον μαθητή ψυχολογικά συμπλέγματα κατωτερότητας 

λόγω οικονομικής δυσπραγίας, ιδιαίτερα στους τωρινούς καιρούς της κρίσης ή μπορεί να 

επέρχεται και θυματοποίηση του παιδιού εξαιτίας αυτής»  (Ε1). 

 

6.3.  Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

 

Πίνακας 3. Κωδικοί και κατηγορίες του θεματικού άξονα «Ο ρόλος που διαδραματίζει ο 

διευθυντής στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας». 

 

Θεματικοί Άξονες/  

Κατηγορίες 

Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισμοί 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή  

στη διαμόρφωση της 

συνεργασίας σχολείου- 

οικογένειας 

 

11. Συμβολή του διευθυντή  

στην αρμονική συνεργασία 

σχολείου οικογένειας 

 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών  

 

ΘΜΡΛΣΔ=Θεσμικός ο ρόλος του διευθυντή  

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου 
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ΑΔΕΠΡΣΥ=Αρμόδιος για επίλυση προβλημάτων -

συγκρούσεων 

 

ΥΠΑΓΣΚ=Υπεύθυνος για το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία  

 

ΕΨΗΠΡΑΝ=Έλλειψη προκατάληψης- 

αντικειμενικότητα  

 

12. Πρακτικές του διευθυντή 

για την ενεργοποίηση των 

εκπαιδευτικών για 

συνεργασία με  τους γονείς 

 

ΠΘΣΥΓΕ=Πεποίθηση συνεργατικότητας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης 

στο σχολείο  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων και 

δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  

 

ΔΓΕΔΕΠΦ=Διοργάνωση ενδοσχολικών 

επιμορφώσεων και   σεμιναρίων  

 

ΔΓΕΙΔΦΡ=Δημιουργία ειδικού διαδικτυακού φόρουμ 

 

ΠΡΣΩΣΣΓ=Πρότυπο σωστής συμπεριφοράς και 

συνεργασίας με  τους γονείς  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του διευθυντή 

 

13. Πρακτικές του διευθυντή 

για την επίτευξη ενεργής 

ΔΓΘΤΚΥΚΛ=Δημιουργία θετικού κλίματος 

συνεργασίας με τους γονείς 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [125] 

συμμετοχής των γονέων στο 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι 

 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και συζήτηση 

με τους γονείς για  επίλυση προβλημάτων  

 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με συμμετοχή γονέων  

 

ΣΧΣΔΣΓ=Συχνές συναντήσεις του διευθυντή με τον 

σύλλογο γονέων  

 

ΕΝΓΗΣΣ=Ενεργοποίηση σχολικού συμβουλίου  

 

ΑΝΟΣΧΚΑ=Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.  

 

ΚΝΣΥΓ=Κατανόηση της σημασίας της συνεργασίας 

από τους γονείς  

 

ΟΓΤΣΜΓ=Οργάνωση των τυπικών συναντήσεων με 

τους γονείς  

 

ΓΝΕΡΣΓΩΝ=Γνώση για την ενεργό συμμετοχή των 

γονέων  

 

ΣΝΧΕΝΗ=Συνεχής ενημέρωση σχολικής ιστοσελίδας  

 

 

6.3.1. Συμβολή του διευθυντή  στην αρμονική συνεργασία σχολείου οικογένειας 

 

Κατά την άποψη όλων των συμμετεχόντων της έρευνας, ο ρόλος του διευθυντή στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι πολύ σημαντικός.  

« Φυσικά ο διευθυντής παίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση σχολείου οικογένειας» (Ε15). 
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Μέσα σε αυτό το πνεύμα, αρκετοί ερωτηθέντες (6) υποστηρίζουν ότι ο διευθυντής είναι 

δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. 

« Ο ρόλος του διευθυντή είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι η γέφυρα του σχολείου  

(δασκάλου) με την οικογένεια και αντίστροφα» (Ε3). 

« Ο διευθυντής βοηθάει στην καλή συνεργασία γονέων σχολείου, γιατί διαδραματίζει τον 

ρόλο του ισορροπιστή, του διαμεσολαβητή» (Ε9). 

Αποδεχόμενοι τη μεγάλη συμβολή του διευθυντή, μερικοί πληροφορητές (5) θεωρούν ότι 

αυτό οφείλεται στον θεσμικό του ρόλο. 

«…είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτός που είναι επιφορτισμένος με την κάθε μορφής 

επικοινωνία με τους «τρίτους». Επίσης, γιατί οφείλει και εκ του ρόλου του να επιδιώκει 

τέτοιου είδους (αρμονική)  συνεργασία…» (Ε12). 

« Είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος ώστε να παρακινήσει σε θετική στάση εκπαιδευτικούς και 

γονείς» (Ε3). 

Όπως δηλώνει ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών (10), ο διευθυντής, δημιουργώντας 

ένα αρμονικό κλίμα συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, συμβάλλει στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου, για την οποία και είναι υπεύθυνος. 

« Ο διευθυντής ενός σχολείου είναι αυτός που φροντίζει για τη σωστή λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Είναι ο άμεσα υπεύθυνος στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας 

ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, καθώς η εποικοδομητική συνεργασία 

ανάμεσα στους δυο αυτούς φορείς συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου» (Ε8). 

«…γιατί είναι αυτός που θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στην κατεύθυνση 

ισόρροπης και ειλικρινούς συνεργασίας με τους γονείς» (Ε12). 

« …γιατί είναι αυτός που μπορεί να διατηρήσει τις ισορροπίες που χρειάζονται για μια 

σωστή συνεργασία, να ενθαρρύνει και να παρακινήσει τους γονείς να συνεργαστούν με το 

σχολείο, να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα και έτσι να λειτουργεί καλύτερα το σχολείο » 

(Ε14). 

Κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες (5), πιστεύουν ότι, ως αρμόδιος για την επίλυση 

προβλημάτων και συγκρούσεων, παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αρμονική συνεργασία των 

δυο αυτών φορέων. 
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« Είναι ακόμη το πρόσωπο που μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ γονέα 

και εκπαιδευτικού για επίλυση του ζητήματος» (Ε10). 

« Ναι, γιατί μπορεί να προλάβει και να επιλύσει εντάσεις πριν πάρουν έκταση, να υποδείξει, 

τόσο προς τους γονείς αλλά και προς τους εκπαιδευτικούς, πού υπάρχει πρόβλημα στον 

τρόπο και το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ τους» (Ε13). 

Δυο ερωτώμενοι διατείνονται ότι ο διευθυντής, ως  υπεύθυνος για το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία, φροντίζει για την καλή συνεργασία της σχολικής μονάδας με 

τους γονείς. 

« Είναι το πρόσωπο «κλειδί» που θα «ανοίξει»  το σχολείο στην τοπική κοινωνία και ειδικά 

στους γονείς των μαθητών»  (Ε10). 

Τελειώνοντας, αξίζει να αναφέρουμε την αναφορά μιας εκπαιδευτικού ότι υπάρχει  

αντικειμενικότητα και έλλειψη προκατάληψης από τον διευθυντή και έτσι μπορεί να 

συμβάλλει πιο ουσιαστικά στην αρμονική συνεργασία σχολείου-οικογένειας. 

« Είναι ουδέτερος, δεν είναι προκατειλημμένος, μπορεί και να βλέπει πιο αντικειμενικά 

κάποιες καταστάσεις» (Ε2). 

 

6.3.2. Πρακτικές του διευθυντή για την ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  συνεργασία 

με  τους γονείς 

 

Ο διευθυντής, κατά τα λεγόμενα έξι συμμετεχόντων στην έρευνα, πρέπει να διαθέτει 

πεποίθηση συνεργατικότητας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσει να τη 

μεταδώσει και στους εκπαιδευτικούς της σχολικής του μονάδας.  

« Ο διευθυντής κατά τη γνώμη μου πρέπει να θεωρεί πολύ σημαντική τη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας, ώστε να μπορεί να μεταδώσει την πεποίθησή του αυτή στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου του και να τους προτρέπει να βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία 

με τους γονείς των μαθητών τους» (Ε10). 

Οι περισσότεροι πληροφορητές (10) θεωρούν ότι είναι απαραίτητο ο διευθυντής να 

καλλιεργήσει ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ γονέων-εκπαιδευτικών. Ενθαρρύνοντας τις 

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για ανάπτυξη συνεργασίας με τους γονείς, 

παρακινώντας και όχι εξαναγκάζοντάς τους προς την κατεύθυνση αυτή, συμβάλλει στην 

ενεργοποίησή τους. Φροντίζοντας να υπάρχει ένα κλίμα αλληλοβοήθειας και 

αλληλοσεβασμού μεταξύ γονέων-εκπαιδευτικών, θα καταφέρει να τους πείσει για την αξία 

της συνεργασίας αυτής.  
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« Φροντίζει, μέσω της αγαστής συνεργασίας που έχει μα τον σύλλογο διδασκόντων αλλά και 

προσωπικά με τον καθένα εκπαιδευτικό, να παρακινεί και όχι να εξαναγκάζει τη συνεργασία 

προς τη σωστή κατεύθυνση» (Ε3). 

« Φροντίζει ώστε να αναπτυχθεί ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των 

μαθητών τους πνεύμα αλληλοσεβασμού και αρμονικής συνεργασίας… 

Ο διευθυντής ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς πώς η δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στη 

συνεργασία με τους γονείς συμβάλλει θετικά στην επίτευξη των στόχων τους για τη σωστή 

εκπαίδευση των μαθητών, αλλά και στην ευκολότερη αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων 

(μαθησιακές δυσκολίες, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.α.). Στηρίζοντας τους στην προσπάθεια 

τους αυτή με κάθε τρόπο,  βοηθώντας τους να βρουν λύσεις στα προβλήματα που θα 

προκύψουν στη διάρκεια της συνεργασίας αυτής....» (Ε14). 

Συναφές με το προηγούμενο, είναι και η άποψη αρκετών εκπαιδευτικών (7) για 

καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης στο σχολείο από τον διευθυντή. Ο διευθυντής, 

έχοντας καλή συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων, συμπαραστάτης και αρωγός σε 

κάθε πρόβλημα που θα προκύψει με τους γονείς, συμβάλλει στην επίτευξη αγαστής 

συνεργασίας τους με την οικογένεια. 

«…καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης, είναι δίπλα τους σε οτιδήποτε συμβεί» (Ε9). 

«…με την ουσιαστική υποστήριξή της σε θέματα που προκύπτουν καθημερινά κατά τη 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου σε σχέση με τα παιδιά και τους γονείς» (Ε8). 

Η οργάνωση κοινών συνεδριάσεων και δράσεων του συλλόγου διδασκόντων και των 

γονέων θεωρείται από πολλούς  ερωτηθέντες (9) μια πολύ σημαντική πρακτική του 

διευθυντή για την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών. Στις κοινές αυτές συνεδριάσεις και 

δραστηριότητες συζητιούνται διάφορα θέματα που απασχολούν και τους δυο αυτούς 

φορείς, επιλύονται προβλήματα που τυχόν υπάρχουν και αναπτύσσονται πιο στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις. Μέσα από bazaar, θεατρικά δρώμενα, περιβαλλοντικές και άλλες 

δράσεις του σχολείου στις οποίες συμμετέχουν εθελοντικά και γονείς, οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται στενότερα μαζί τους. 

« Αναλαμβάνει δράσεις κοινές συνελεύσεις του συλλόγου διδασκόντων και των γονέων, σε 

συγκεκριμένη ώρα και ημερομηνία μετά το πέρας των μαθημάτων, κατόπιν συνεννόησης με 

τον σύλλογο διδασκόντων, όχι μόνο για την παράδοση βαθμολογιών αλλά κυρίως για την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Δημιουργεί bazaar, θεατρικά δρώμενα, 

περιβαλλοντολογικές δράσεις στις οποίες  εμπλέκονται εθελοντικά δάσκαλοι και γονείς. 

Παρέχει όλες τις διευκολύνσεις προς τους εκπαιδευτικούς για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών 
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επισκέψεων με τη συμμετοχή γονέων, για την περαιτέρω ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων» (Ε1). 

«… να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς στην οργάνωση τακτικών συναντήσεων με τους 

γονείς, σε μέρες και ώρες που υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας» (Ε10). 

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι απαντήσεις δυο  συνεντευξιαζόμενων, που μίλησαν για τη 

διοργάνωση από τον διευθυντή ενδοσχολικών επιμορφώσεων και σεμιναρίων για τους 

εκπαιδευτικούς με θέμα τη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. 

« Επίσης κατά καιρούς οργανώνει ενδοσχολικά σεμινάρια με θέμα ακριβώς αυτό: τη 

συνεργασία σχολείου- οικογένειας» (Ε3). 

«…οργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις με αρμόδιους για το θέμα, είτε μέσα στο σχολείο 

είτε διαδικτυακά» (Ε14). 

Μια διαφορετική προσέγγιση είχε μια συνεντευξιαζόμενη που αναφέρθηκε στη  

δημιουργία από τον διευθυντή ενός ειδικού διαδικτυακού φόρουμ ανά τάξη, που 

ενεργοποιεί την έμμεση επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς. 

« Με δική του πρωτοβουλία, επίσης, δημιουργείται ειδικό διαδικτυακό φόρουμ ανά τάξη. Η 

αξιοποίηση του φόρουμ από τον κάθε εκπαιδευτικό ενεργοποιεί την έμμεση επικοινωνία με 

του γονείς» (Ε1). 

Αξίζει να επισημανθεί και η άποψη τεσσάρων συμμετεχόντων ότι, δίνοντας ο ίδιος το 

παράδειγμα σωστής συμπεριφοράς και συνεργασίας προς τους γονείς, γίνεται πρότυπο, το 

οποίο θα μιμηθούν οι εκπαιδευτικοί. 

«… αναπτύσσοντας καλές σχέσεις με τους γονείς, δίνει το παράδειγμα στους εκπαιδευτικούς» 

(Ε7). 

Κατά τα λεγόμενα πολλών εκπαιδευτικών (12), όταν ο διευθυντής διοικεί δημοκρατικά, 

είναι δίκαιος, ήρεμος, ευγενικός, συζητά με τους εκπαιδευτικούς για τυχόν προβλήματα 

που προκύπτουν, ακούει τις προτάσεις τους, προσπαθεί να βρει λύσεις σε προβλήματα που 

δημιουργούνται με τις οικογένειες των μαθητών, όταν υπάρχει ελευθερία έκφρασης στον 

σύλλογο διδασκόντων, τότε λειτουργεί ασφαλώς θετικά ως προς την ενεργοποίηση των 

εκπαιδευτικών. 

«  Να τους επιβραβεύει. Να διοικεί δημοκρατικά» (Ε4). 
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« Ο δημοκρατικός τρόπος διοίκησης που ασκεί η επικράτηση ισονομίας και ελευθερίας 

έκφρασης συμβάλλει στην ενεργοποίησή τους και στη στην καλή συνεργασία με τις 

οικογένειες των μαθητών τους» (Ε5). 

 « Προλαμβάνοντας και λύνοντας εντάσεις, είναι ήρεμος, τους ακούει με προσοχή, συζητά 

μαζί τους για να καταλάβει σε βάθος πού είναι το πρόβλημα, συνεργάζεται με το σύλλογο 

διδασκόντων, ακούει τις προτάσεις τους  και ενημερώνεται συνεχώς από τους 

εκπαιδευτικούς για τυχόν θέματα που προκύπτουν. Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για 

προβλήματα που αφορούν τις οικογένειες  των μαθητών» (Ε13). 

 

6.3.3.  Πρακτικές του διευθυντή  για την επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  γονέων στο 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  

 

Όσον αφορά τις πρακτικές του διευθυντή για την επίτευξη ενεργής συμμετοχής των 

οικογενειών των μαθητών, αρκετοί ερωτηθέντες (7) επικεντρώθηκαν στη δημιουργία, 

θετικού κλίματος συνεργασίας με τους γονείς. Συμπεριφερόμενος ευγενικά στους γονείς, 

κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, κάνοντάς τους να αισθάνονται ασφαλείς,  δημιουργεί 

θετικό κλίμα για την επίτευξη ενεργούς συμμετοχής των οικογενειών των μαθητών. 

«.. τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς και ότι όλος ο σύλλογος διδασκόντων μαζί με τη 

διεύθυνση είναι πάντα πρόθυμοι να ακούσουν και να αφουγκραστούν τις ανησυχίες και τους 

φόβους τους» (Ε11). 

«…συμπεριφέρεται ευγενικά στους γονείς, δείχνει προθυμία στο να τους εξυπηρετήσει και 

συστηματικά τους ενημερώνει για διάφορα θέματα είτε εντύπως είτε και τηλεφωνικά» (Ε12). 

Η προσωπική επικοινωνία και συζήτηση του διευθυντή με τους γονείς ευνοεί την επίλυση 

προβλημάτων, οικογενειακών ή σχετικών με τη μάθηση και τη συμπεριφορά των παιδιών, 

όπως υποστηρίζουν αρκετοί συνεντευξιαζόμενοι (8).  

« Κάνοντας προσωπικές συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών που παρουσιάζουν 

παραβατική συμπεριφορά ή μαθησιακές δυσκολίες και ενημερώνοντάς τους για φορείς που 

μπορούν να απευθυνθούν για αναζήτηση βοήθειας τόσο για τα παιδιά, αλλά και για τους 

ίδιους για αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσκολιών…» (Ε2). 

Οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί (10) αναφέρθηκαν στη διοργάνωση επιμορφωτικών και 

ενημερωτικών συναντήσεων από τον διευθυντή, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι γονείς. 
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«… τους καλεί συστηματικά σε επιμορφώσεις και συζητήσεις, συμμετέχοντας ο ίδιος ενεργά 

σε αυτές, προκειμένου όχι απλά να ενημερωθούν για την αξία της συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας αλλά για να πεισθούν γι’  αυτήν» (Ε12). 

«…σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας κοινές δραστηριότητες π.χ. Πρόσκληση των γονέων για 

συμμετοχή σε σεμινάρια και επιμορφώσεις που αφορούν θέματα όπως η διατροφή, η ψυχική 

υγεία, η ασφάλεια (π.χ. σχολικός εκφοβισμός) και η διαπαιδαγώγηση (π.χ. οριοθέτηση των 

παιδιών με την παρουσία ενός ειδικού εντός ή εκτός σχολικού πλαισίου)» ( Ε8). 

Στην ίδια κατεύθυνση, οι μισοί περίπου συνεντευξιαζόμενοι (7) έκαναν λόγο για ανάπτυξη 

δράσεων από τον διευθυντή με συμμετοχή γονέων. Προσκαλώντας τους γονείς να 

παρακολουθήσουν σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, να συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές 

δράσεις, εκδρομές κλπ. ενισχύει τη συνεργασία τους με το σχολείο. 

« Προσκαλεί τους γονείς, μετά από σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων, για να 

συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου (π.χ. σχολικές γιορτές, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις..)Μετά από έρευνα, μαθαίνει για γονείς που μπορεί να τους καλέσει για να 

μιλήσουν ή να παρουσιάσουν δραστηριότητες (γονέας συγγραφέας για την παρουσίαση ενός 

βιβλίου ή γονέας κάποιου επαγγέλματος για να το παρουσιάσει στα παιδιά κλπ)» (Ε14). 

« Οργανώνοντας…περιβαλλοντολογικές  δράσεις, εκδρομές εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, 

ενισχύει τη συνεργασία με τους γονείς)…Πρωτοβουλία για δράσεις οι οποίες προϋποθέτουν 

γονεϊκή εμπλοκή (πχ. εξασφάλιση απαραίτητων παραδοσιακών φορεσιών για την 

πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων)» (Ε1) 

Στις συχνές συναντήσεις του διευθυντή με τον σύλλογο γονέων αναφέρθηκαν τέσσερις 

από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.  

 «…να διατηρεί στενή επικοινωνία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ώστε να 

αφουγκράζεται ανησυχίες και  προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στις οικογένειες των 

μαθητών και να κινητοποιείται ανάλογα» (Ε10). 

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας του θεσμοθετημένου οργάνου του σχολικού 

συμβουλίου από τον διευθυντή έγινε λόγος, επίσης, από τρεις συνεντευξιαζόμενους. 

« Συγκαλεί ανά τρίμηνο σχολικό συμβούλιο στο οποίο εκτός των άλλων θα πρέπει να 

μετέχουν ενεργά και οι γονείς των μαθητών για τη συζήτηση και τους τρόπους επίλυσης 

διαφόρων προβλημάτων του σχολείου» (Ε14). 

Άλλοι τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν τη σημαντικότητα της δημιουργίας 

από τον διευθυντή ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία. 
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« Δημιουργεί ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, στους γονείς» (Ε7). 

Λίγες ήταν και οι αναφορές  (2) στην προσπάθεια του διευθυντή να κατανοήσουν οι γονείς 

τη σημασία της συνεργασίας τους με το σχολείο. 

« Τους περνάει το μήνυμα ότι όποιος ασχολείται με τα παιδιά του, ασχολείται με το μέλλον 

τους, συμβάλλει θετικά στο χτίσιμο της αυριανής κοινωνίας. Όταν οι δυο θεσμοί (σχολείο-

οικογένεια) συνδέονται, η κοινωνία μας ισχυροποιείται, καθώς αποτελούν τους δύο 

βασικούς πυλώνες του αύριο. Αντιλαμβάνονται  ότι θα πρέπει να  αφιερώσουν ποιοτικό 

χρόνο στα παιδιά τους  και ότι η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη» (Ε7). 

Η οργάνωση από τον διευθυντή των τυπικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς, κατά τρόπο που να διευκολύνονται οι γονείς, απασχόλησε δυο εκπαιδευτικούς. 

Πολλές φορές, οι γονείς αδυνατούν να προσέλθουν στις καθορισμένες ενημερωτικές 

συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς. Χρέος του διευθυντή είναι να βρίσκει λύσεις, ώστε 

όλοι οι να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη σχολική μονάδα. 

«…στη διάρκεια της χρονιάς καλείται να αποφασίζει και να οργανώνει τις τυπικές 

τουλάχιστον συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς έγκαιρα και με τρόπο που να 

διευκολύνει την προσέλευσή τους στο σχολείο» (Ε10). 

Η γνώση του διευθυντή για την ενεργό συμμετοχή των γονέων φαίνεται ότι επηρεάζει την 

εμπλοκή τους, σύμφωνα με την απάντηση μιας εκπαιδευτικού. 

« Δείχνει ενδιαφέρον για το πόσοι γονείς συμμετείχαν στις ενημερώσεις που κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί και στις επιδόσεις ελέγχων προόδου» (Ε12). 

Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριμένη κατηγορία, είναι αξιοσημείωτος ένας ακόμη κωδικός 

που αναφέρθηκε από δυο εκπαιδευτικούς και έχει σχέση με τη συνεχή ενημέρωση της 

σχολικής ιστοσελίδας από τον διευθυντή. 

« Διατηρεί ενεργή την ιστοσελίδα του σχολείου και προτρέπει τους γονείς να ενημερώνονται 

τακτικά» (Ε14). 

 

6.4. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της σχέσης σχολείου- οικογένειας 

 

Πίνακας 4. Κωδικοί και κατηγορίες του θεματικού άξονα «Προτάσεις των εκπαιδευτικών 

για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας.» 
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Θεματικοί Άξονες/  

Κατηγορίες 

Κωδικοί -Λειτουργικοί ορισμοί 

Δ. Προτάσεις των 

εκπαιδευτικών για βελτίωση 

της  σχέσης σχολείου- 

οικογένειας. 

 

 

 

14. Προτάσεις για τη  

θεσμοθέτηση δράσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων   

 

ΘΣΜΗΕΒΓ=Θεσμοθέτηση εθελοντικής βοήθειας 

από τους γονείς 

 

ΘΣΜΠΡΓΤΞ=Θεσμοθέτηση παρουσίας γονέων στην 

τάξη 

 

ΕΜΚΑΘΟΡΣ=Εμπλοκή και άλλων θεσμοθετημένων 

οργάνων σε συζητήσεις  

 

ΘΣΜΣΜΓΕ=Θεσμοθέτηση σεμιναρίων γονέων-

εκπαιδευτικών  

 

ΘΣΜΔΠΑΠ=Θεσμοθέτηση διεπιστημονικής 

επιτροπής για την αντιμετώπιση προβλημάτων  

 

ΘΣΜΨΥΑ=Θεσμοθέτηση  ψυχολόγου στα σχολεία  

 

ΘΣΜΜΩΜΘ=Θεσμοθέτηση μείωσης μαθητών ανά 

τάξη 

 

ΘΣΜΠΡΕΔ=Θεσμοθέτηση παραμονής 

εκπαιδευτικών έως τις δύο καθημερινά  

15.  Προτάσεις για μεθόδους 

βελτίωσης των σχέσεων 

σχολείου-οικογένειας από τον 

ΟΕΦΣΗΜΔ=Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων 

και ημερίδων 
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διευθυντή ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων υπό 

την εποπτεία του διευθυντή 

 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού κλίματος  

 

ΔΓΚΥΡΣΝΓ= Δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας 

με τους γονείς 

 

ΔΓΣΧΑΚΟΙ=Δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού 

στην κοινωνία  

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας  και εφαρμογή τους  

 

ΕΝΣΓΝΘΕΞ=Ενημέρωση γονέων-νομοθεσία-

εξελίξεις 

 

ΔΓΙΗΚΛΣ=Δημιουργία και κοινοποίηση στους 

γονείς ενός κανονισμού λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας 

 

ΥΞΑΝΔΞΧΔ=Ύπαρξη αναγκαίων δεξιοτήτων και 

χαρακτηριστικών διευθυντή  

 

16.  Τρόποι συμβολής στη 

βελτίωση των σχέσεων 

σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΘΤΣΓΑΑ=Θετική στάση γονέων για ανάπτυξη 

συνεργασίας 

 

ΣΧΕΓΕΚ=Συχνή επικοινωνία των γονέων με τους 

εκπαιδευτικούς  

 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων διδασκαλίας 

και  του ρόλου του εκπαιδευτικού από τους γονείς  
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 ΕΠΦΤΓΟΝ=Επιμόρφωση των γονέων 

 

ΕΘΣΓΔΣ=Εθελοντική συμμετοχή των γονέων σε 

δραστηριότητες του σχολείου 

 

ΑΨΠΡΓ=Ανάληψη πρωτοβουλιών από γονείς   

 

ΟΚΕΧΔΕΟ=Οικονομική ενίσχυση δραστηριοτήτων 

από εύπορες οικογένειες 

 

 

 

17. Τρόποι συμβολής στη 

βελτίωση των σχέσεων 

σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΘΤΣΕΑΑ=Θετική στάση εκπαιδευτικών για 

ανάπτυξη συνεργασίας 

 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από τους 

εκπαιδευτικούς  

 

ΑΠΓΡΑΓΕ=Αποφυγή ρατσιστικής αντιμετώπισης 

γονέων και μαθητών από τους εκπαιδευτικούς   

 

ΕΠΡΑΥΕΚ=Επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών  

 

ΠΧΝΡΓΝΕΚ=Παιχνίδια ρόλων ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς και γονείς 

 

ΧΡΣΥΤΓΑ=Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας 

 

ΑΦΕΞΠΡΔ=Αφιέρωση εξωσχολικού χρόνου για 

προετοιμασία δράσεων 

 

ΔΗΘΜΣΧΣΥ=Διεύρυνση θεματολογίας σχολικού 
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συμβουλίου 

 

ΚΛΠΡΟΜΕΚ=Καλύτερη προσέγγιση μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς 

 

ΠΧΣΟΒΕΡ=Παροχή σαφών οδηγιών στους γονείς 

για βοήθεια στις εργασίες των παιδιών τους  

 

ΕΛΞΧΣΥ= Ευελιξία στον χρόνο συνάντησης με 

τους γονείς 

 

 

6.4.1. Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου – οικογένειας  

 

Διαφορετικές απόψεις εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά τη θεσμοθέτηση μέτρων.  

Τρεις προτάσεις τέθηκαν από τον Ε12 και αναφέρονται στην θεσμοθέτηση εθελοντικής 

βοήθειας από τους γονείς, της παρουσίας τους στην τάξη, καθώς και την εμπλοκή και 

άλλων θεσμοθετημένων οργάνων σε συζητήσεις. 

« Τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των γονέων σε μη διδακτικές υποχρεώσεις τις οποίες 

αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, όπως για παράδειγμα, την επιτήρηση των μαθητών στα 

διαλείμματα, ώστε εντασσόμενοι στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου να συνειδητοποιήσουν 

τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών» (Ε12). 

« Την θεσμοθετημένη, οριοθετημένη (ορισμένες φορές) και προγραμματισμένη φυσική 

παρουσία των γονέων των μαθητών στις σχολικές αίθουσες εν ώρα διδασκαλίας, με στόχο 

την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση από την πλευρά των γονέων του τρόπου 

διεξαγωγής του μαθήματος και των ποικίλων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός 

στην τάξη» (Ε12). 

«Τη θεσμοθέτηση συζητήσεων με την παρουσία όχι μόνο γονέων-εκπαιδευτικών-διευθυντών 

όμορων σχολείων, αλλά και του διευθυντή εκπαίδευσης και των συντονιστών εκπαιδευτικού 

έργου» (Ε12).  

Μια εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση σεμιναρίων στα οποία θα συμμετέχουν 

γονείς και εκπαιδευτικοί. 
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« Ενδοσχολικά σεμινάρια-ημερίδες με «υποχρεωτική» συμμετοχή εκπαιδευτικών και 

γονέων» (Ε3). 

Για μείωση μαθητών ανά τάξη έκανε λόγο ένας άλλος εκπαιδευτικός. Ο μεγάλος αριθμός 

μαθητών δυσκολεύει την ανάπτυξη πρακτικών για εμπλοκή των γονέων στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι. 

«  Να οριστούν με νόμο  λιγότεροι μαθητές στην τάξη,  ώστε να έχει λιγότερο φόρτο εργασίας 

ο εκπαιδευτικός, για να μπορέσει να ασχοληθεί και πιο διεξοδικά  με τους γονείς» (Ε4). 

Η πρόταση δυο εκπαιδευτικών για δημιουργία μιας διεπιστημονικής επιτροπής για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων αλλά και γονέων, 

υποδηλώνει την επιθυμία για προσφυγή σε λύσεις από ειδικούς με τη συμμετοχή γονέων, 

μειώνοντας έτσι το φορτίο των προσωπικών αμφιβολιών.  

« Δημιουργία διεπιστημονικής επιτροπής για την αντιμετώπιση προβλημάτων, η οποία θα 

αποτελείται από: α) δάσκαλο ειδικής αγωγής β) κοινωνικό λειτουργό γ) ψυχολόγο δ) τη 

διευθύντρια του σχολείου μου ε) τον δάσκαλο της τάξης στ) ένα μέλος του συλλόγου 

διδασκόντων που θα μεταφέρει τις απόψεις όλων των συναδέλφων και ζ) φυσικά τους 

γονείς» ( Ε3). 

« Η υποχρεωτική ύπαρξη ΕΔΕΑΥ σε κάθε σχολική μονάδα θα βοηθούσε επίσης στην 

πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων μέσα στο 

σχολείο…» (Ε4). 

Τέλος, ο Ε7 πληροφορητής θέτει μια ακόμη πρόταση, την υποχρεωτική παραμονή των 

εκπαιδευτικών έως τις δυο καθημερινά. 

«  Να παρατείνετε η παραμονή των εκπαιδευτικών έως τις δύο, για την προσφορά των 

υπηρεσιών τους» (Ε7). 

 

6.4.2. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον διευθυντή 

 

Η ανάγκη οργάνωσης από τον διευθυντή επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων τόσο 

για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς βρίσκει σύμφωνους αρκετούς 

εκπαιδευτικούς (5). Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά και 

οι διευθυντές, ώστε να αποκτήσουν και  αυτοί επικοινωνιακές δεξιότητες. 
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« Σημαντική επίσης πρωτοβουλία για τον διευθυντή  θα ήταν η διοργάνωση σχετικών 

επιμορφωτικών ημερίδων και σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς  και τους γονείς» (Ε15). 

Στη συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπό την 

εποπτεία όμως του διευθυντή, αναφέρθηκαν πολλοί συμμετέχοντες (8). Συνεργαζόμενοι 

όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά, θα γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, θα γίνει 

σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, θα αποκομίσουν γνώσεις, εμπειρίες και θα 

κατανοήσουν καλύτερα κλίσεις και δεξιότητες του καθενός. 

« Την από κοινού διοργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση, δράσεων, (π.χ. γιορτές), υπό την 

εποπτεία του διευθυντή, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της συνεργασίας και να 

κατανοήσουν καλύτερα η μια πλευρά την άλλη» (Ε12). 

« Τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, συνεκπαιδευτικών προγραμμάτων (μεταξύ 

γονέων-μαθητών-εκπαιδευτικών) και την παρότρυνση για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν 

περισσότερων ατόμων από τις οικογένειες των μαθητών» (Ε14). 

Πάνω από τους μισούς πληροφορητές (8) επεσήμαναν τη δημιουργία ενός καλού σχολικού 

κλίματος από τον διευθυντή, ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, το οποίο 

θα βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας. 

« Πρώτα πρώτα ο διευθυντής μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση της σχέσης 

οικογένειας- σχολείου, δημιουργώντας ένα κλίμα ισορροπίας στο διδακτικό προσωπικό, 

ενισχύοντας την αντίληψη της συλλογικής αυτονομίας, δημιουργώντας ένα επικοινωνιακό 

κλίμα ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό, που αυτό στη συνέχεια έχει αντίκτυπο στο να 

δημιουργείται ένα συνεργατικό κλίμα με τους γονείς» (Ε15). 

« Να υπάρχει ένα θετικό κλίμα στο σχολείο και σε αυτό πρέπει να συμβάλλει πολύ ο 

διευθυντής» (Ε9). 

Μια μόνο εκπαιδευτικός έκανε λόγο για τη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα 

στη σχολική μονάδα και τους γονείς. 

« Αυτό που κυρίως πιστεύω πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ενίσχυσης 

της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. Σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, 

κυρίως όμως ο διευθυντής της σχολικής μονάδας» (Ε8). 

Αρκετοί ερωτηθέντες (6) υποστήριξαν ότι η δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στην 

κοινωνία θα ενισχύσει τη συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών τους. 
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« Ο διευθυντής πρέπει να φροντίσει για τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στην 

κοινωνία, που θα αφουγκράζεται τα προβλήματα των μαθητών και γονέων  και θα 

προσπαθεί να βρει λύσεις όπου μπορεί» (Ε5). 

Ο καθορισμός ορίων στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας από τον διευθυντή και η 

εφαρμογή τους συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις αρκετών συμμετεχόντων (8), καθώς 

πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται την πρόθεση κάποιων γονέων να παρέμβουν στο έργο 

τους. 

« Καθορισμός κανόνων σε συνεργασία με τους γονείς, ώστε να είναι κι αυτοί συμμέτοχοι σε 

κάποια όρια που θα μπουν για τη βελτίωση της σχολικής ζωής των παιδιών τους… 

Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να  βάζει και τα όρια στην ανάμιξη των γονιών σε 

εκπαιδευτικά θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητας τους» (Ε2). 

« Πρέπει όμως να υπάρχουν όρια στις σχέσεις, τα οποία δε θα δυσκολεύουν τη λειτουργία 

και των δύο μερών, αλλά ούτε θα σταματούν τη δραστηριοποίηση για προσφορά στη 

μαθησιακή διαδικασία» (Ε5). 

Ο διευθυντής οφείλει να ενημερώνει τους γονείς για θέματα σχετικά με τη νομοθεσία, τις 

επιστημονικές εξελίξεις που τους αφορούν, τους κανόνες λειτουργίας και  τους στόχους 

του σχολείου, όπως αναφέρουν τέσσερις εκπαιδευτικοί. 

« Συνεχής ενημέρωση των γονέων για τους κανόνες του σχολικού περιβάλλοντος…Τακτική  

ενημέρωση για τους στόχους, τα μέσα και τον τρόπο που μπορούν να δουλέψουν και οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς με το παιδί» (Ε2). 

« Την τακτική ενημέρωση των γονέων με διάφορους τρόπους για θέματα νομοθεσίας και 

επιστημονικών εξελίξεων που αφορούν τους γονείς και τη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς 

και όχι μόνο» (Ε12). 

Μια διαφορετική άποψη είχαν τρεις εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μίλησαν για δημιουργία ενός 

κανονισμού λειτουργίας της σχολικής μονάδας και κοινοποίησή του στους γονείς από τον 

διευθυντή. Σε αυτόν,  θα αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των 

παραγόντων της σχολικής ζωής και έτσι θα διαμορφωθεί μια ομαλή συνεργασία μεταξύ 

τους.  

« Δημιουργία και κοινοποίηση και στους γονείς ενός κανονισμού λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας, όπου θα αποτυπώνονται σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των 

παραγόντων της σχολικής ζωής (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων), ώστε η σαφήνεια των 
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ορίων όπου μπορούν να κινούνται όλοι να καθιστά τη συνεργασία που απαιτείται  ομαλή και 

συνεκτική ως προς το περιεχόμενο» (Ε3). 

Δεξιότητες και χαρακτηριστικά (ευγένεια, ηρεμία, προθυμία, ευελιξία) συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη αγαστής συνεργασίας, όπως υποστηρίζουν  δυο συμμετέχοντες.  

« Οι διευθυντές πρέπει να είναι ευγενικοί, ήρεμοι, πρόθυμοι να ακούσουν τόσο τους γονείς 

όσο και τους εκπαιδευτικούς, να μπορούν να ελίσσονται και, έχοντας κύρος, να πείθουν για 

την αναγκαιότητα αγαστής συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και σχολείο.» (Ε9). 

 

6.4.3.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους γονείς 

 

Ως προς τους τρόπους συμβολής στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας από 

τους γονείς, κάποιοι εκπαιδευτικοί (6) αναφέρθηκαν στη θετική στάση των γονέων για την 

ανάπτυξη συνεργασίας.  

« Η διαμόρφωση αντίληψης μέσω όλων των προαναφερθέντων πρακτικών ότι μόνο όφελος 

θα υπάρχει για τα παιδιά τους από την ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας τους με το 

σχολείο» (Ε3). 

« Κάθε οικογένεια πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι προς το συμφέρον όλων η αρμονική 

συνεργασία και σύμπλευση με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα, να συμπαραστέκονται στα 

ίδια τους τα παιδιά και στους δασκάλους τους» (Ε6). 

Σε αυτό το σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ορισμένων συμμετεχόντων 

(5), οι οποίοι θεωρούν ότι ο θεσμοθετημένος αριθμός ενημερωτικών επισκέψεων δεν 

επαρκεί και για το λόγο αυτό προτείνουν να γίνονται πιο συχνές συναντήσεις με τους 

γονείς, ακόμα και απογευματινές, πέρα από τις καθορισμένες μηνιαίες συναντήσεις. Μια, 

μάλιστα, εκπαιδευτικός τόνισε με έμφαση ότι οι συναντήσεις αυτές δεν αρκεί να είναι 

μόνο συχνές αλλά και ουσιαστικές. 

« Και να τονίσω ότι οι συναντήσεις των γονιών με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι και 

τακτικές και ουσιαστικές» (Ε10). 

« Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν  συχνά με το σχολείο και να ενημερώνουν τους  

εκπαιδευτικούς για οποιοδήποτε θέμα παρουσιάζεται στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον 

και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού…» (Ε2). 
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« Να γίνονται συναντήσεις πιο συχνές (τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, ακόμα και απόγευμα 

…. Να υπάρχει τετράδιο για καθημερινή ενημέρωση του γονέα, με δια ζώσης επικοινωνία κι 

όχι μόνο μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου)» (Ε7). 

 Για κατανόηση των μεθόδων διδασκαλίας και του ρόλου του εκπαιδευτικού από τους 

γονείς έκαναν λόγο αρκετοί (8)  συνεντευξιαζόμενοι.  

« Σεβασμός από την πλευρά της οικογένειας προς το θεάρεστο έργο που επιτελούν οι 

εκπαιδευτικοί» (Ε1). 

« Ο γονιός είναι υποχρεωμένος να ακούει τους εκπαιδευτικούς για τις μαθησιακές 

διαδικασίες και παρεμβάσεις που διαδραματίζονται στο σχολικό περιβάλλον, γιατί αυτοί 

είναι αρμόδιοι και γνώστες των εκπαιδευτικών θεμάτων» (Ε2). 

Η επιμόρφωση των γονέων, μέσα από παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων σχετικών 

με τη συνεργασία, βοηθάει στην καλύτερη κατανόησή της αξίας της συνεργασίας με το 

σχολείο και ενισχύει την εμπλοκή τους στο σχολικό γίγνεσθαι, όπως ανέφεραν πέντε  

πληροφορητές. 

«…να συμμετέχουν οι γονείς σε ενδοσχολικά απογευματινά σεμινάρια που οργανώνονται σε 

πολλά σχολεία για θέματα αγωγής και συνεργασίας με το σχολείο» (Ε10). 

Η αξία της εθελοντικής προσφοράς των γονέων μέσα από συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες του σχολείου αναγνωρίστηκε από μερικούς εκπαιδευτικούς (3).  

«  Ανάλογα με τις δυνατότητες και τη δουλειά του καθενός, να προσφέρουν εθελοντικά τις 

γνώσεις τους στη διάρκεια ενός project και γενικά παρέχοντας μια οποιαδήποτε εθελοντική 

εργασία στο μέτρο των δυνατοτήτων του καθενός» (Ε15). 

Αξιοσημείωτες είναι και οι θέσεις δυο εκπαιδευτικών. Η μια αναφέρεται στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους γονείς και η άλλη στην οικονομική ενίσχυση δραστηριοτήτων 

από εύπορες οικογένειες.  

« Οι γονείς να έχουν το θάρρος να προτείνουν καινοτόμες δραστηριότητες» (Ε4). 

« Πολλοί γονείς, επίσης, οι οποίοι θα είχαν την οικονομική άνεση, θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων του σχολείου…» (Ε7). 

 

6.4.4. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 
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Σχετικά με τους τρόπους συμβολής στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας από 

τους εκπαιδευτικούς, αρκετοί  (6) αναφέρθηκαν στη θετική στάση τους για ανάπτυξη 

συνεργασίας.  

«  Πάνω από όλα όμως, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν ότι είναι απαραίτητη μια 

ειλικρινής συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών τους, στα πλαίσια μιας ενδυνάμωσης 

των σχέσεών τους, η οποία θα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων προς 

όφελος των μαθητών» (Ε5).  

Η καλύτερη προσέγγιση γονέων από τους εκπαιδευτικούς είναι η πρόταση πολλών 

συνεντευξιαζόμενων (9). Ο γονιός θα πρέπει να αισθάνεται άνετα, να μην έχει αμυντική, 

απολογητική στάση. Ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να συμπεριφέρεται ευγενικά, να 

δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους γονείς, να κατανοεί τις δυσκολίες και τα 

προβλήματά τους και να ενημερώνει τους γονείς όχι μόνο για τα αρνητικά αλλά κυρίως 

για τα θετικά στοιχεία των παιδιών τους. 

« Το σχολείο να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τα προβλήματα που προκύπτουν, ώστε ο 

γονιός να μην αισθάνεται ότι πρέπει να απολογηθεί για το παιδί του και να παίρνει  στάση 

αμυντική, κατηγορώντας το σχολείο. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν και να 

εξηγούν αναλυτικά  στους γονείς τα θέματα που τους αφορούν, να ακούν με προσοχή και να 

δίνουν την εντύπωση ότι ξέρουν τι κάνουν, ώστε να τους εμπιστευθούν οι γονείς, να 

δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, να μιλούν με ευγένεια χωρίς προκαταλήψεις» (Ε13). 

« Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν να ακούν, να τονίζουν κυρίως τα θετικά στοιχεία του 

παιδιού κι όχι μόνο τα αρνητικά» (Ε9). 

Απαραίτητη είναι και η αποφυγή ρατσιστικής αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με πέντε ερωτηθέντες. 

« Δια ροπάλου αποφυγή προκαταλήψεων, ρατσιστικών και εξτρεμιστικών στάσεων, ειδικά 

σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πρόσφυγες, μετανάστες, Ρομά… Ενστερνισμός της 

διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας  των μαθητών» (Ε1). 

Η συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών βρίσκει σύμφωνους αρκετούς 

εκπαιδευτικούς (6), καθώς με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

των εκπαιδευτικών, ώστε να αναζητήσουν διαύλους επικοινωνίας με γονείς και μαθητές. 

Στο παραπάνω πλαίσιο κινείται και η αναφορά ενός συμμετέχοντα για  την 

αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
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« Διοργάνωση καλά σχεδιασμένης και οργανωμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα που σαν στόχο θα έχει να ενισχύσει αποτελεσματικά τις δυνατότητες και τον ρόλο 

τους στην επικοινωνία με την οικογένεια του μαθητή»  (Ε14). 

«…την αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη μελέτη σχετικών βιβλίων, επιστημονικών 

άρθρων, κτλ» (Ε12). 

Ένας συμμετέχων αναφέρεται σε δυο διαφορετικούς τρόπους που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της συνεργασίας του σχολείου με τους γονείς. Ο πρώτος έχει σχέση με τα 

παιχνίδια ρόλων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε μέσα από την ενσυναίσθηση 

οι γονείς να κατανοήσουν τους εκπαιδευτικούς. Ο δεύτερος σχετίζεται με τη χρήση 

σύγχρονης τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια βελτίωσης της επικοινωνίας 

τους με τους γονείς. 

« Παιχνίδι ρόλων: γονείς να «γίνουν» … εκπαιδευτικοί και να «διδάξουν» στην τάξη τους 

μαθητές-παιδιά τους και εκπαιδευτικοί να «γίνουν» … γονείς των μαθητών με στόχο κυρίως 

την ενσυναίσθηση» (Ε12) 

« Την ανάπτυξη ποικίλων τρόπων επικοινωνίας με τη βοήθεια και της τεχνολογίας (e-mail, 

skype, εφαρμογών διαχείρισης τάξης π.χ. Edmodo, κλπ.)» (Ε12). 

 

Η αφιέρωση εξωσχολικού χρόνου για την προετοιμασία σχολικών δράσεων τέθηκε από 

έναν άλλο συμμετέχοντα στην έρευνα. 

«  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέσουν μέρος από τον ελεύθερο χρόνο τους 

προκειμένου να προετοιμαστούν για τη διοργάνωση σχολικών δράσεων» (Ε7).  

Για τη διεύρυνση της θεματολογίας του σχολικού συμβουλίου μίλησε ένας πληροφορητής. 

« Ακόμη να λειτουργεί το σχολικό συμβούλιο, όχι μόνο για θέματα π.χ. κτιριακά, θέρμανση, 

δράσεις, λειτουργίας σχολικής μονάδας αλλά και θέματα συμπεριφορών » (Ε3) 

Η καλύτερη προσέγγιση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς υποστηρίχθηκε από τρεις 

εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας τόνισε με  ιδιαίτερη έμφαση ότι το παιδί πρέπει να 

τεθεί στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

«  Οπωσδήποτε βέβαια πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το παιδί πρέπει να γίνει το επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος στο σχολείο» ( Ε4). 

Πολύ σημαντική είναι η παροχή σαφών οδηγιών στους γονείς για βοήθεια στις εργασίες 

των παιδιών τους, ώστε η βοήθεια αυτή να παραστεί ουσιαστική προς όφελος του μαθητή. 
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«…να δίνουν σαφείς πληροφορίες στους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι» (Ε9). 

Κλείνοντας, είναι αξιοσημείωτες οι αναφορές που έγιναν από τρεις  ερωτηθέντες για  

ευελιξία στον χρόνο συνάντησης με τους γονείς, καθώς οι μέρες και ώρες που είναι 

καθορισμένες δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των γονέων, προκειμένου να αναπτυχθεί 

ουσιαστική επικοινωνία. 

«…ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα χρονικά δεδομένα συνάντησης- επαφών μεταξύ 

δασκάλου- οικογένειας» (Ε14). 
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7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

7.1. Συζήτηση-συμπεράσματα 

 

Βασικός στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι  η αποτύπωση των απόψεων 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συνεργασία σχολείου-

οικογένειας. Συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν οι αντιλήψεις τους για την έννοια της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, οι λόγοι που καθιστούν τη συνεργασία αναγκαία, οι 

πρακτικές επικοινωνίας τους με το σχολείο, οι παράγοντες που επηρεάζουν και 

καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, ο ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής 

στη συνεργασία αυτή και οι προτάσεις τους για τη βελτίωση της μεταξύ τους σχέσης. Με 

βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή διαμορφώθηκαν τέσσερις 

θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους δομήθηκαν οι συνεντεύξεις με τους 

εκπαιδευτικούς. 

Μέσα από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν πολύ σημαντική τη συνεργασία 

του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών, όμως το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους 

περιορίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών για το παιδί. Επίσης, ως προς τις πρακτικές 

επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται στο τυπικό πλαίσιο των υποχρεώσεων, ενώ 

αναδείχθηκε η επιθυμία τους για οριοθετημένη εμπλοκή των γονέων. Ως προς τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των γονέων, όλοι συμφώνησαν για τον 

σημαντικό ρόλο που παίζει το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων και η στάση του 

διευθυντή. Καταληκτικά, η έρευνα επικεντρώνεται στη διατύπωση  προτάσεων των 

εκπαιδευτικών για τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου οικογένειας, οι σημαντικότερες 

από τις οποίες ήταν η επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών μέσα από την 

παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων και η συνδιοργάνωση 

δραστηριοτήτων από γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Αναφορικά με τον πρώτο θεματικό άξονα και την έννοια της συνεργασίας του σχολείου με 

τις οικογένειες των μαθητών οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι μια διαρκής 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. Οι γονείς παρέχουν στους εκπαιδευτικούς 

πληροφορίες για το οικογενειακό περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί για την επίδοση και τη 
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συμπεριφορά του στο περιβάλλον του σχολείου, άποψη που συμφωνεί με το κοινωνικό 

μοντέλο των Guba και  Getzels (1957, στο Γεωργίου, 2000) και με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα των Ματσαγγούρα και Πούλιου (2009)  και Tomlinson (1991). 

Κάποιοι άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι είναι μια διαδικασία αλληλοβοήθειας, 

ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, 

εύρημα σύμφωνο  με τα συστημικά μοντέλα των σχέσεων του σχολείου με την οικογένεια,  

όπως  το σφαιρικό μοντέλο ή μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής της 

Epstein (1995), και το βιο-οικοσυστημικό του Bronfenbrenner (1979 στο Tekin, 2011). 

Η ανταλλαγή αυτή πληροφοριών, η αλληλοβοήθεια, η ανατροφοδότηση και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο αυτών σημαντικών φορέων εκπαίδευσης (σχολείο-

οικογένεια) συμβάλλουν στη  γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών καθώς και στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, διαπίστωση που επαληθεύεται από τα 

πορίσματα των μελετών των Epstein και Dauber (1991 ) 

Επίσης, πολύ σημαντική θεωρείται η συμβολή της στην επίλυση προβλημάτων που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας όπως και στην εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται όλοι οι 

παράγοντες που έχουν σχέση με το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του παιδιού. Οι απόψεις αυτές 

είναι σύμφωνες με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 79/2017. 

Όμως, αξίζει να αναφερθούμε στις «μεμονωμένες φωνές» κάποιων εκπαιδευτικών, οι 

οποίες θεώρησαν την έννοια της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας ως εθελοντική 

υποστήριξη και συνεισφορά της οικογένειας στη σχολική κοινότητα, άποψη που συμπίπτει 

τόσο με τον Fullan (1982 στο Symeou, 2005) όσο και με την Epstein (1995), ως μια σχέση 

αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και αλήθειας, ως κατάθεση προβληματισμών από 

τους γονείς και ως παροχή συμβουλών προς αυτούς για διάφορα θέματα. Αξιοπρόσεχτο, 

επίσης, είναι ότι μια μόνο εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στην συνεργασία αυτή ως 

καθοδήγηση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να μπορέσουν να 

παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια στις καθημερινές εργασίες των παιδιών τους (Epstein, 

1995). 

Ταύτιση απόψεων υπάρχει από όλους τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την αναγκαιότητα 

επικοινωνίας και συνεργασίας τους με τους γονείς. Η συνεργασία αυτή αποδίδει πολλά 

οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς:  μαθητές,  γονείς και εκπαιδευτικούς και 
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έρχεται σε απόλυτη συμφωνία  με τις έρευνες των Eldridge (2001),  Sutherland (2006), 

Δαρσινός (2011), Ντινίδου (2013). 

Το σημαντικότερο όφελος που επισημαίνεται από πολλούς εκπαιδευτικούς για τα παιδιά 

είναι η βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης (Newchurch, 2017). Οι μαθητές 

αναπτύσσουν θετική στάση για το σχολείο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα για μάθηση, έχουν καλύτερη διαχείριση του χρόνου, είναι 

περισσότερο συνεπείς στις σχολικές τους υποχρεώσεις και μέσα από την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, που 

μεγιστοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα (Gonzalez-DeHass, Willems & Holbein, 2005 

. Greene & Tichenor, 2012 . Pomerantz et al., 2007). 

Ως οφέλη, επίσης, αναφέρθηκαν η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς μέσα 

από τη συνεργασία αυτή αισθάνεται ασφάλεια, συναισθηματική σταθερότητα και ψυχική 

ισορροπία, όπως και η κοινωνική ανάπτυξή του, αφού μαθαίνει να λειτουργεί με κανόνες 

και να εντάσσεται καλύτερα στο σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα. Τα οφέλη αυτά 

έχουν επισημάνει και προηγούμενοι ερευνητές (Epstein & Dauber, 1991 . McCormick et 

al,  2013). 

Επίσης, σημαντικός αριθμός από τους  συμμετέχοντες τόνισαν τη συμβολή της 

συνεργασίας αυτής στον εντοπισμό, στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών, όπως παραβατική 

συμπεριφορά και έντονη επιθετικότητα,  καθώς και την από  κοινού ανάπτυξη πρακτικών 

προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Οι παραπάνω ενέργειες οδηγούν 

στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών, κάτι που επιβεβαιώνεται και 

βιβλιογραφικά από τους  Adelman και Taylor (2007). 

Τέλος, η άποψη ενός ερωτηθέντα για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 

των παιδιών μέσα από την εν λόγω  συνεργασία συμφωνεί με αυτήν των  Greene και 

Tichenor (2012). 

Ως προς τα οφέλη για τους γονείς, πολλοί εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι γονείς 

κατανοούν καλύτερα τις ικανότητες, τις αδυναμίες και τον χαρακτήρα των παιδιών τους 

(Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005), ενημερώνονται για τις μεθόδους διδασκαλίας, την ύλη, 

τους στόχους των μαθημάτων και καθοδηγούμενοι από τους εκπαιδευτικούς μπορούν να 

παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια στα παιδιά τους, απόψεις που συμπίπτουν με αυτές της 

Epstein (1995). Ακόμη, η αρμονική συνεργασία των δυο αυτών φορέων συμβάλλει στη 

μείωση των συγκρούσεων μεταξύ τους  (Μπρούζος, 1998), καθώς και στη δημιουργία ενός 
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ήρεμου οικογενειακού περιβάλλοντος (Sapungan & Sapungan, 2014). Τέλος, ως όφελος 

αναφέρθηκε και η παροχή συμβουλευτικής αρωγής από τους εκπαιδευτικούς στους γονείς, 

προκειμένου να βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων και της συμπεριφοράς των 

παιδιών τους, κάτι που αποτυπώνεται στη σχετική βιβλιογραφία (Epstein, 1995).  

Από την αγαστή επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια δεν 

ωφελούνται μόνο τα παιδιά και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με 

την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ενημερώνονται για τις  οικογενειακές συνθήκες των 

μαθητών τους, οι οποίες επηρεάζουν τη μάθηση και τη συμπεριφορά τους. Αυτό 

συνεπάγεται καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους και υιοθέτηση αποτελεσματικότερων 

πρακτικών. Αν σε όλα αυτά προστεθεί και η εθελοντική βοήθεια που προσφέρει μερίδα 

γονέων, τότε σίγουρα το έργο του εκπαιδευτικού διευκολύνεται, όπως υποστηρίζει το 

σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της μελέτης (Henderson & Mapp, 2002 στο Mapp, 2003 . 

Μπρούζος, 2009).  

Ως όφελος, ακόμη, επισημαίνεται και η ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης, που παρέχεται 

από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο, από την άτυπη που παρέχεται εκτός οργανωμένου 

πλαισίου, είτε από τους γονείς είτε  μέσα από την παροχή φροντιστηριακής βοήθειας 

(Greenwood & Hickman, 1991 . Hoover-Demsey et al, 2001). Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο 

να αναφέρουμε την άποψη που υποστηρίχθηκε από έναν μόνο  συμμετέχοντα ότι μέσα από 

τη συνεργασία αυτή ενισχύεται η αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών, η ικανοποίηση από 

την εργασία τους και αναγνωρίζεται από τους γονείς η αξία του έργου που επιτελούν 

(Sapungan  & Sapungan, 2014) . 

Αναφορικά με τις πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς το σύνολο 

σχεδόν των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι οι προκαθορισμένες συναντήσεις είναι οι πιο 

συνηθισμένες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσονται η πρώτη συνάντηση γνωριμίας στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου τίθεται 

το βασικό πλαίσιο συνεργασίας και γίνεται πλήρης ενημέρωση για όλα τα θέματα της 

σχολικής ζωής, οι μηνιαίες ή εβδομαδιαίες  ενημερωτικές συναντήσεις καθώς και οι 

τριμηνιαίες ενημερώσεις και επιδόσεις ελέγχων, όπου οι γονείς ενημερώνονται για τους 

στόχους που έχουν επιτευχθεί και για όσους θέλουν ακόμη χρόνο και προσπάθεια 

(Newchurch, 2017). Με τις πρακτικές αυτές  οι γονείς αισθάνονται το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών για τα παιδιά τους και γίνονται βοηθοί και συνοδοιπόροι στο έργο τους 

(Ντινίδου, 2013). 

 Πέρα των τακτικών υπάρχουν και οι έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις, η γραπτή 

επικοινωνία μέσω τετραδίων/ ημερολογίων επικοινωνίας, έντυπων ενημερωτικών και 
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εγκριτικών σημειωμάτων. Η τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία κρίνεται απαραίτητη 

σε περίπτωση αδυναμίας να παραστούν στην καθορισμένη συνάντηση κάποιοι γονείς, σε 

περίπτωση απουσίας μαθητών λόγω ασθένειας ή αν προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό 

στο σχολείο (Μπόνια, 2010). 

 Λίγοι ήταν οι συμμετέχοντες που αναφέρθηκαν στην ενεργό συμμετοχή των μελών της 

οικογένειας σε ομάδες εθελοντισμού και σε δραστηριότητες του σχολείου, είτε 

προσκαλώντας τους στην τάξη, είτε αναθέτοντάς τους ειδικούς ρόλους , όπως σε γιορτές ή 

εκδρομές του σχολείου . Εξίσου λίγοι μίλησαν και για τη διοργάνωση κοινών δράσεων 

σχολείου-οικογένειας, όπως η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέματα που 

άπτονται του ενδιαφέροντος των γονέων και των εκπαιδευτικών και έχουν σχέση με 

θέματα ψυχικής υγείας, προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και σχολικών γιορτών. Όλες 

οι προηγούμενες πρακτικές επικοινωνίας συγκλίνουν με αντίστοιχα ευρήματα της 

Μυλωνάκου-Κεκέ ( 2009 ) και του Putman (1996 στο Μπόνια, 2010).  

Ένα ενδιαφέρον εύρημα, επίσης, είναι ότι  ελάχιστοι είναι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που 

κάνουν χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σχολική ιστοσελίδα), 

κάτι που δικαιολογείται, καθώς, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι σχετικά 

μεγάλοι και δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές. Ακόμη, αξίζει να 

αναφερθεί ότι, σε αντίθεση με  αρκετούς ερευνητές (Epstein, 1995 .Μπόνια, 2010. 

Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009), κανένας από τους εκπαιδευτικούς δε θεωρεί ως πρακτική 

επικοινωνίας την παροχή βοήθειας των γονέων στις σχολικές εργασίες των παιδιών τους.  

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών γενικά διαπιστώνουμε ότι την ευθύνη για την 

εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία την έχει το σχολείο και είναι αυτό που 

καθορίζει το περιεχόμενο και το πλαίσιο της  επικοινωνίας και συνεργασίας, άποψη που 

υποστηρίζεται και από την Epstein (Γεωργίου, 2000) από τους Barnyak και McNelly 

(2009), καθώς και από τον Morton-Williams (1964 στο Καραφέρη, 2007). 

Αναμενόμενο ήταν, επίσης, να μην υπάρχουν αναφορές  στη συμμετοχή των γονέων στη 

λήψη αποφάσεων, καθώς το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν επιτρέπει την 

εμπλοκή τους σε αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, παρά μόνο τη 

θεσμική συμμετοχή τους στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων (Μαυρογιώργος, 1999). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη συνεργασία με τους γονείς,  όμως χωρίς να 

υπάρχει παρέμβαση στο έργο τους. Επιθυμούν μια παθητική εμπλοκή των γονέων, μη 

επιτρέποντας την ενεργοποίησή τους, σε αντίθεση με τις απόψεις σπουδαίων ερευνητών, 

όπως της Epstein (1995) και της Μυλωνάκου-Κεκέ (2009). Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, μια 

αντίφαση των εκπαιδευτικών, που προκύπτει από τις δηλώσεις περί αναγκαιότητας 
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γονεϊκής εμπλοκής και έμπρακτης αποφυγής ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας  

με τους γονείς, εύρημα που συμφωνεί με αυτό της Κοσσυβάκη (2003). 

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη συνεργασία με τους γονείς, 

περιορίζονται στο τυπικό πλαίσιο των υποχρεώσεων, όπως είναι οι  προγραμματισμένες 

ομαδικές συγκεντρώσεις, οι ατομικές συναντήσεις στο σχολείο, τα σημειώματα, τα 

τηλεφωνήματα και οι καθορισμένες ενημερώσεις των γονέων, κάτι που συμφωνεί και με 

τα πορίσματα της έρευνας της Ντινίδου (2013) και της Βεργιοπούλου (2016), ενώ  

ελάχιστοι είναι εκείνοι που επιθυμούν να εμπλέξουν ουσιαστικά τους γονείς σε σχολικές 

δραστηριότητες και σε προγράμματα του σχολείου, εύρημα που συμφωνεί με αυτό των 

Βουδούρη, Μπούρα και Τριανταφύλλου (2013). Οι γονείς αντιμετωπίζονται από τους 

εκπαιδευτικούς  ως αποδέκτες ενημέρωσης και οδηγιών, θεωρώντας ότι οι μεταξύ τους 

σχέσεις πρέπει να έχουν απλά πληροφοριακό χαρακτήρα. 

Διαβάθμιση υπάρχει ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τη 

συνεργασία της σχολικής μονάδας με τις οικογένειες των μαθητών. Ελάχιστοι ήταν αυτοί 

που ήταν πολύ ικανοποιημένοι, καθώς η σχολική τους μονάδα είναι υποστηρικτική στην 

επίτευξη αρμονικής συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών, οι γονείς συμμετέχουν 

εθελοντικά σε δραστηριότητες του σχολείου (Epstein, 1995), συμβάλλοντας ταυτόχρονα 

στην επίλυση προβλημάτων του σχολείου. 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναφέρει αρκετή ικανοποίηση από τη συνεργασία αυτή, 

άποψη που συμφωνεί και με την έρευνα του Μπρούζου (2002). Αρκετοί γονείς 

επισκέπτονται το σχολείο και συνεργάζονται ικανοποιητικά με τους εκπαιδευτικούς για 

την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Επισημάνθηκε όμως από ορισμένους ότι ένα μικρό 

ποσοστό γονέων, κυρίως αλλοδαποί (Bæck, 2010 . Μπόνια, 2010) ή άτομα από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα (Ντινίδου, 2013) αδιαφορεί και δε συνεργάζεται με τη 

σχολική μονάδα. 

Αντίθετα, περιορισμένη ικανοποίηση για τον τρόπο συνεργασίας με τους γονείς 

εξέφρασαν ορισμένοι εκπαιδευτικοί, εύρημα που συμφωνεί με αυτό της Ντινίδου (2013). 

Θεωρούν ότι δεν υπάρχει συχνή και ουσιαστική επικοινωνία, καθώς οι γονείς δεν 

κατανοούν ούτε το πόσο σημαντική είναι μια ουσιαστική συνεργασία ούτε τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 

Δυστυχώς, το ενδιαφέρον τους περιορίζεται στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους και 

δεν υπάρχει διάθεση ενημέρωσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ώστε να βρεθούν 

λύσεις. Υπήρξαν, όμως, και συμμετέχοντες που υποστήριξαν ότι δεν έχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί θετική στάση απέναντι στη συνεργασία τους με τους γονείς, καθώς θεωρούν 

https://www.researchgate.net/profile/Unn_Doris_Baeck
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ότι υπάρχει κίνδυνος οι γονείς να γίνουν παρεμβατικοί και να δυσκολεύουν το έργο τους. 

Ένα τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο στοιχείο, που τέθηκε από μεμονωμένο εκπαιδευτικό 

είναι η έλλειψη σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας από τις σχολικές μονάδες, με 

αποτέλεσμα να μην γίνεται χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα συνέβαλλαν στο να είναι η 

συνεργασία αυτή περισσότερο αμφίδρομη και αποδοτική. 

Ολοκληρώνοντας τον πρώτο θεματικό άξονα οφείλουμε να αναφέρουμε την άποψη 

αρκετών εκπαιδευτικών ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στις σχέσεις σχολείου-

οικογένειας, ώστε η συνεργασία αυτή να γίνει πιο ουσιαστική και αποδοτική. 

Όσον αφορά στο δεύτερο θεματικό άξονα, τους παράγοντες που επηρεάζουν και 

καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία, τα 

οποία αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Ως προς τους παράγοντες που σχετίζονται με τον μαθητή η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα συμφωνεί ότι η επίδοση του μαθητή επηρεάζει τη γονεϊκή 

συμπεριφορά. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς των οποίων τα 

παιδιά έχουν καλύτερη σχολική επίδοση εμπλέκονται περισσότερο στη μαθησιακή 

διαδικασία, εύρημα που συμφωνεί με αυτό της Λιοντάκη (1999), της Ντινίδου (2013) και 

του Δαρσινού (2011), ενώ έρχεται σε αντίθεση με αυτό του Γεωργίου (2000). Η θετική 

στάση ενός καλού και επιμελή μαθητή πιθανόν να επηρεάσει προς αυτήν την κατεύθυνση 

και τους γονείς του. Αντίθετα, αν το παιδί είναι «κακός» και αμελής μαθητής, πιθανό να 

συμβεί το αντίθετο. 

Η προσωπικότητα του παιδιού είναι ένας σημαντικός παράγοντας εμπλοκής των γονέων, 

εύρημα που συγκλίνει με αυτό του μοντέλου των Ryan and Adams (1995). Έτσι ο 

χαρακτήρας του παιδιού, η επιθυμία και η ανάγκη για εμπλοκή, τα ενδιαφέροντά του, η 

προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον, ο βαθμός κοινωνικοποίησής του, η συναισθηματική 

του ανάπτυξη, οι ικανότητές του, όπως και η συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές 

του και στο προσωπικό του σχολείου επηρεάζει σημαντικά τη συνεργασία σχολείου-

οικογένειας. Ως προς το τελευταίο, όλοι, εκτός από έναν, συμφώνησαν ότι η αποκλίνουσα 

συμπεριφορά είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη αρμονικής συνεργασίας 

ανάμεσα στους δυο αυτούς φορείς, κάτι που επιβεβαιώνεται από την βιβλιογραφία 

(Hornby, 2011) .  

Η ηλικία και η τάξη φοίτησης των μαθητών είναι για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς 

ένας πολύ σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης της εμπλοκής των γονέων στο 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, άποψη που συμφωνεί με τις έρευνες της Epstein (Epstein, 1995) 

όπως και άλλων μελετητών (Hornby & Lafaele, 2011 . Λιοντάκη,1999 . Spera, 2005).  Όλοι 
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συμφωνούν ότι στις μικρότερες τάξεις υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία των γονέων με 

τους εκπαιδευτικούς, ενώ στις μεγαλύτερες η συνεργασία αυτή μειώνεται. Αυτό οφείλεται 

τόσο στο ότι θεωρούν ότι οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά στις τάξεις αυτές αποτελούν 

βάσεις, οι οποίες θα τα βοηθήσουν στο μέλλον, όσο και στην καθημερινή επαφή με τη 

σχολική μονάδα, καθώς οι γονείς συνοδεύουν καθημερινά τα μικρά παιδιά στο σχολείο. 

Καθώς μεγαλώνει το παιδί, αραιώνουν οι επισκέψεις των γονιών στο σχολείο και η 

εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, υπήρξε και ένας εκπαιδευτικός  που 

υποστήριξε την ενίσχυση της συνεργασίας στην Ε΄ τάξη, εξαιτίας της βαθμοθηρίας που 

παρατηρείται προκειμένου οι μαθητές να παρελάσουν ως σημαιοφόροι, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των  Βουδούρη, Μπούρα, Τριανταφύλλου (2013).  

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι μαθητές ΑΜEΑ, στις περιπτώσεις των οποίων όλοι οι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η συνεργασία επιβάλλεται να είναι πιο στενή, προκειμένου 

να διευθετηθούν πιθανές λειτουργικές αλλά και μαθησιακές ανάγκες (Καρκασίνας, 2018 ). 

Σε συνέχεια με το προηγούμενο, αρκετοί συνεντευξιαζόμενοι πιστεύουν ότι θετικοί ή 

αρνητικοί παράγοντες συνεργασίας  είναι και οι σωματικές, συναισθηματικές 

κιναισθητικές, νοητικές ιδιαιτερότητες,  ο υψηλός δείκτης ευφυΐας  και τα προβλήματα 

υγείας του παιδιού. Ορισμένοι  θεωρούν ότι οι ηθικές αξίες, οι κανόνες, τα όρια και γενικά 

το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει το παιδί (Hoover – Dempsey & 

Sandler, 1995), όπως και η εμπιστοσύνη του παιδιού στο πρόσωπο του δασκάλου, η σχέση 

που αναπτύσσει μαζί του, η εικόνα που έχει για το σχολείο ευθύνονται για τον βαθμό 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών. 

Ο αριθμός των παιδιών και η σειρά γέννησης (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009 . Hornby & 

Lafaele, 2011) μπορούν να επηρεάσουν και να καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας, όπως ανέφερε η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Ειδικά για τη μορφή της 

οικογένειας διατυπώθηκε η άποψη ότι στα μοναχοπαίδια και στα πρώτα παιδιά της 

οικογένειας υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους, σε αντίθεση με τις μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες έχουν 

περιορισμένη εμπλοκή (Carlisle, Stanley & Kemple, 2005 .  Κιρκιγιάννη, 2012). 

Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι  ο σχολικός εκφοβισμός και η θυματοποίηση του παιδιού 

επιβάλλουν την ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, εύρημα κοινό με άλλες 

έρευνες  (Rigby & Bagshaw,  2003 . Wong, 2004). Η άποψη αυτή διατυπώθηκε από μια 

μόνο εκπαιδευτικό, ενδεχομένως γιατί σπάνια παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα στα 

σχολεία που υπηρετούν οι υπόλοιποι  συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί.  
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Πρωτότυπο εύρημα για τα ελληνικά βιβλιογραφικά δεδομένα είναι και η ελλιπής φοίτηση 

των παιδιών στο σχολείο ως ένας άλλος παράγοντας εμπλοκής των γονέων στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

Ως προς το φύλο των παιδιών, μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώσαμε 

ότι δεν υπάρχει σημαντική επίδραση στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, καθώς έγινε 

αναφορά μόνο από έναν εκπαιδευτικό. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με αντίστοιχη 

έρευνα των Carter & Wojtkiewicz (2000). 

Πλήρης ταύτιση των απόψεων όλων των εκπαιδευτικών υπήρξε ως προς την επιρροή του 

κοινωνικού, οικονομικού και μορφωτικού υπόβαθρου των οικογενειών των μαθητών στις 

σχέσεις σχολείου-οικογένειας (Bæck, 2010 . Jeynes, 2017. Vincent, 2001), καθώς σε 

πολλές περιπτώσεις διαμορφώνει το πολιτιστικό κεφάλαιο της οικογένειας και τις απόψεις 

που έχουν σχετικά με την αξία της συνεργασίας με το σχολείο.  

Από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων της προκείμενης έρευνας προκύπτει 

ότι υπάρχει περιορισμένη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς από τα κατώτερα 

κοινωνικοοικονομικά και μορφωτικά στρώματα, άποψη που συμφωνεί με τα πορίσματα 

πολλών άλλων ερευνών (Baeck, 2010 . Γεωργίου, 2000 . Μάνεσης, 2008 . Πυργιωτάκης, 

1992). Έκδηλη είναι η δειλία και η διστακτικότητα προσέλευσής τους στο σχολείο, καθώς 

διακατέχονται από συναισθήματα κατωτερότητας τόσο για το επάγγελμα όσο και για το 

επίπεδο γνώσεών τους. Πολλοί από αυτούς, έχοντας σημαντικά βιοποριστικά προβλήματα, 

δεν έχουν τον χρόνο ούτε την ψυχική διάθεση να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία. 

Δε λείπουν μάλιστα και οι περιπτώσεις περιθωριοποίησης παιδιών και οικογενειών από τα 

κατώτερα αυτά στρώματα. Τα παιδιά αυτών των οικογενειών έχουν ελάχιστα κίνητρα 

μάθησης και οι προσδοκίες των γονέων για τις επιδόσεις των παιδιών τους είναι συνήθως 

μικρές. Επίσης, δεν αντιλαμβάνονται τους στόχους του σχολείου και η επικοινωνία τους 

περιορίζεται στις απαραίτητες τυπικές υποχρεώσεις (Vincent, 2001). Αισθάνονται 

ανεπαρκείς ως προς ακαδημαϊκό τους επίπεδο, θεωρούν ότι δεν έχουν τις γνώσεις ούτε την 

οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να εμπλακούν σε 

δραστηριότητες του σχολείου (Baeck, 2010 . Ντινίδου, 2013). Έχουν άγχος και φόβο για 

το σχολείο, καθώς συνήθως ενημερώνονται από αυτό για δυσάρεστες καταστάσεις που 

αφορούν το παιδί τους. Διατυπώθηκε όμως από μια εκπαιδευτικό η άποψη ότι υπάρχουν 

και κάποιοι γονείς από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα που συνεργάζονται στενά με τους 

εκπαιδευτικούς (Simon, 2016), καθώς κατανοούν ότι δεν μπορούν να τα στηρίξουν με 

άλλον τρόπο προκειμένου να μπορέσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια τους.  Σε γενικές 

γραμμές όμως θα λέγαμε ότι το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο 

https://www.researchgate.net/profile/Unn_Doris_Baeck
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θεωρήθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ως ανασταλτικός 

παράγοντας συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. 

Στον αντίποδα,  πολλοί γονείς  με σχετική οικονομική άνεση και με ευρύτερη παιδεία είναι 

ευνοϊκά διακείμενοι στη συνεργασία τους με το σχολική μονάδα (Hill & Taylor, 2004),  

ακόμη και ως ένα πεδίο γόνιμης αντιπαράθεσης. Όσο πιο αναβαθμισμένο είναι το επίπεδο 

σπουδών τους τόσο πιο ουσιαστικός είναι ο ρόλος τους στη συνεργασία τους με το 

σχολείο. Οι γονείς αυτοί είναι ευγενικοί, αναπτύσσουν εποικοδομητικό διάλογο με τους 

εκπαιδευτικούς και συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες του σχολείου, έχοντας τη 

δυνατότητα οικονομικής ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του σχολείου (Epstein, 1986). 

Προσφέρουν πλούσια ερεθίσματα στα παιδιά τους και, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις 

ικανότητές τους, μπορούν να παρέχουν βοήθεια στις εργασίες τους και να συμβάλλουν 

στη βελτίωση των επιδόσεών τους (Stevenson & Baker, 1987). 

Παρόλα αυτά, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις από ορισμένους εκπαιδευτικούς στη συνεργασία 

τους με τους γονείς από τα ανώτερα στρώματα (Γεωργίου, 2000). Κατά την άποψή τους, οι 

γονείς αυτοί πολύ συχνά αντιμετωπίζουν επικριτικά και υπεροπτικά τους εκπαιδευτικούς, 

υποβαθμίζοντας την αξία της συνεργασίας, ίσως γιατί έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν 

οι ίδιοι το παιδί τους εξωσχολικά.  

Ωστόσο, δε θα μπορούσε να παραληφθεί και η αναφορά στη συνεργασία με τους γονείς 

από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Οι γονείς αυτοί κατανοούν καλύτερα την αξία της 

συνεργασίας με το σχολείο, συμμετέχουν σε σχολικές δράσεις και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 

για την εκπαίδευση των παιδιών τους, συμπέρασμα το οποίο ενισχύεται από τη σχετική 

βιβλιογραφία (Lareau, 2002 .  Φρειδερίκου & Φολερού-Τσερούλη, 1991)   

Η έλλειψη χρόνου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που περιορίζει την εμπλοκή 

των γονέων στη σχολική διαδικασία, καθώς αναφέρθηκε από όλους σχεδόν τους 

συμμετέχοντες. Οι χρονικοί περιορισμοί που επιβάλλουν οι επαγγελματικές ασχολίες των 

γονέων αποτελούν εμπόδιο για τη σχολική εμπλοκή τους. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν 

και άλλοι ερευνητές (Carlisle, Stanley & Kemple, 2005 . Dwyer & Hecht, 2001 . Ντινίδου, 

2013 .  Ξωχέλλης, 1984) 

Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των γονέων ως προς την εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό και 

την αξία της συνεργασίας, όπως και η προσωπικότητά τους είναι πολύ σημαντικοί 

παράγοντες που διαφοροποιούν την εμπλοκή των γονέων (Ντινίδου, 2013). Οι γονείς που 

σέβονται τον εκπαιδευτικό, που δίνουν αξία στον ρόλο του σχολείου και στη συμβολή του 

στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού τους, που αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της 
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συνεργασίας τους με το σχολείο αναπτύσσουν μια πιο στενή σχέση με αυτό, απόψεις που 

εκφράζονται και από τους  Hoover- Dempsey και Sandler (1997). 

Η διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα των γονέων σε σχέση με το προσωπικό του 

σχολείου είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει και καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των 

δυο αυτών φορέων. Οι γλωσσικές ελλείψεις που έχουν οι γονείς δυσκολεύουν την 

επικοινωνία τους με τη σχολική μονάδα καθώς και την παροχή βοήθειας στις σχολικές 

εργασίες των παιδιών τους,  ευρήματα παρόμοια με των Carlisle, Stanley & Kemple, 2005  

και Ματσαγγούρα, 2008. Αντίθετη άποψη εξέφρασαν δυο μόνο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

ανέφεραν συχνή και καλή επικοινωνία μαζί τους καθώς και τη μεγάλη προθυμία τους για 

προσφορά εθελοντικής βοήθειας, κυρίως χειρωνακτικής. Αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί υπηρετούν σε πιο μικρά επαρχιακά σχολεία, στα οποία πιθανόν να  υπάρχει 

μεγαλύτερη προσφορά εθελοντικής βοήθειας των γονέων, άποψη που συμφωνεί με αυτήν 

του Γεωργίου (2011).  

Η επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο είναι γυναικεία υπόθεση, καθώς οι μητέρες 

είναι αυτές που ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών τους (Baeck, 2010 .   

Georgiou & Tourva, 2007 . Göran & Britt-Marie, 2014 . Φρειδερίκου & Φολερού- 

Τσερουλή, 1991). Υπάρχει όμως και μια αναφορά ότι τα τελευταία χρόνια είναι πιο ενεργή 

η συμμετοχή των πατέρων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους  (McBride et 

al, 2005). 

Ο τόπος διαμονής των γονέων (Γεωργίου, 1996 .  Κιρκιγιάννη, 2012), πόλη ή χωριό, κοντά 

ή μακριά από τη σχολική μονάδα αναφέρθηκε από ορισμένους συμμετέχοντες. Ως 

ανασταλτικός παράγοντας θεωρήθηκε ο τόπος κατοικίας των γονέων να βρίσκεται σε 

μεγάλη απόσταση από το σχολείο, ενώ αντίθετα στις μικρές επαρχιακές μονάδες υπάρχει 

καλύτερη συνεργασία με τους γονείς (Γεωργίου, 2000). 

Η επαγγελματική ενασχόληση των γονέων επηρεάζει και ως ένα βαθμό καθορίζει τη 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας, άποψη που συμφωνεί  με το βιο-οικοσυστημικό 

μοντέλο που διατυπώθηκε από τον Bronfenbrenner (1986). Το νέο εύρημα που 

αναδεικνύεται εδώ είναι ότι οι γονείς που και οι ίδιοι είναι εκπαιδευτικοί έρχονται σε 

στενότερη και πιο ουσιαστική επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.  

Ανασταλτικοί παράγοντες εμπλοκής των γονέων είναι και τα οικογενειακά προβλήματα 

των γονέων, όπως διαζύγιο (Carlisle, Stanley & Kemple, 2005 . Grolnick et al, 1997), 

ανεργία, αλκοολισμός, ενδοοικογενειακές συγκρούσεις κλπ. Όμως  και τα θρησκευτικά 

πιστεύω των γονέων οι οποίοι διακατέχονται από θρησκευτικές προκαταλήψεις και 

άρνηση συμμετοχής των παιδιών τους σε δραστηριότητες του σχολείου, δυσχεραίνουν τη 
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συνεργασία τους με τη σχολική μονάδα. Η  άποψη αυτή αποτελεί νέο εύρημα και 

διατυπώθηκε από μια εκπαιδευτικό, στο σχολείο της οποίας υπάρχουν αρκετά προβλήματα 

με γονείς παιδιών που είχαν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις από αυτές της 

πλειοψηφίας των Ελλήνων. 

Σε αντίθεση με άλλες έρευνες (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009 . Πνευματικός, 

Παπακανάκης, & Γάκη, 2008), δε διαπιστώθηκε  σημαντική επίδραση της ηλικίας των 

γονέων στη συνεργασία τους με τους γονείς, καθώς έγινε μια μόνο αναφορά στην έρευνά 

μας. 

Ως παράγοντας αναφέρθηκε και η επιρροή του κοινωνικού περίγυρου στη διαμόρφωση 

κουλτούρας συνεργασίας , το πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται και βιώνουν τη συνεργασία με 

το σχολείο οι γονείς άλλων παιδιών από το ίδιο ή διαφορετικό σχολείο, άποψη που 

συμφωνεί με αυτή των  Carlisle, Stanley and Kemple,  (2005). 

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η προσωπικότητα του 

εκπαιδευτικού και το επιστημονικό του υπόβαθρο ευθύνεται για την αρμονική ή όχι 

συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών (Epstein, 1986). Η συνεργασία 

ενισχύεται όταν ο εκπαιδευτικός είναι φιλικός, επικοινωνιακός, έχει χιούμορ, ενδιαφέρεται 

για τους μαθητές του, είναι τυπικός στις υποχρεώσεις του, όταν δημιουργεί ένα αίσθημα 

αποδοχής των γονέων (Γεωργίου, 2000), όταν έχει επαγγελματική ευσυνειδησία, όραμα 

για ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία και βέβαια το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο 

(Patrikakou & Weissberg, 2000). Αντίθετα, η επιθετικότητα, η έλλειψη ευγένειας και 

σεβασμού στις οικογένειες των μαθητών αποτελούν τροχοπέδη στη βούλησή τους για 

συνεργασία. 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, το γνωστικό υπόβαθρό τους αναφορικά με τη σημασία 

της συνεργασίας τους με τους γονείς, το πόσο συνειδητοποιημένοι είναι ως προς την 

ποιότητα και την ποσότητα των πλεονεκτημάτων που θα προκύψουν από την αρμονική 

συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών, ενισχύουν ή αποτρέπουν τη συνεργασία των 

δυο πλευρών (σχολείο-οικογένεια), ευρήματα που συγκλίνουν και με άλλες έρευνες 

(Γεωργίου, 2000 . Ματσαγγούρας. & Πούλου,  2009. Μπόνια, 2010 . Ντινίδου, 2013). 

Συναφές με το παραπάνω είναι και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι, για τον ρόλο όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εξέλιξη του παιδιού 

(Κιρκιγιάννη, 2012). 

Τα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα των εκπαιδευτικών, θέματα υγείας,  

δυσκολεύουν την επικοινωνία και συνεργασία τους με τους γονείς, κάτι το οποίο δεν έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενες έρευνες στη χώρα μας. Παράλληλα, όπως επισήμαναν οι 
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πληροφορητές, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα έτη υπηρεσίας και η ηλικία των 

εκπαιδευτικών. Κοινή συνισταμένη όλων των συμμετεχόντων είναι ότι οι νεότεροι σε 

ηλικία και έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικοί συνεργάζονται καλύτερα με τους γονείς, άποψη 

που είναι σύμφωνη με την έρευνα  του Γεωργίου (1996) και αντίθετη με τις περισσότερες 

έρευνες (Hoover-Dempsey, Bassler & Brissie, 1987 . Symeou, 2005 . Ντινίδου, 2013) που 

υποστηρίζουν ότι οι νεότεροι, αρχάριοι και λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται να συνεργαστούν με τους γονείς. 

Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και ο μεγάλος φόρτος εργασίας (Carlisle, Stanley & Kemple, 

2005 . Epstein & Dauber, 1991 . Ξωχέλλης, 1984 . Συμεού, 2008) είναι ανασταλτικός 

παράγοντας εποικοδομητικής συνεργασίας, όχι μόνο για τους γονείς αλλά και για τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς η πίεση της ύλης των μαθημάτων, σε συνδυασμό με τις 

οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις τους δε βοηθάει στην ανάπτυξη ουσιαστικών 

πρωτοβουλιών εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Ευρήματα της παρούσης έρευνας συνιστούν το συναίσθημα κοινωνικής καταξίωσης των 

εκπαιδευτικών από τη πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα καθώς και η μονιμότητα και 

εντοπιότητα του εκπαιδευτικού, ως παράγοντες ενδυνάμωσης της βούλησης των 

εκπαιδευτικών για ανάπτυξη πρωτοβουλιών εποικοδομητικής συνεργασίας με τις 

οικογένειες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται ότι καταξιώνονται από 

την κοινωνία και την πολιτεία, που είναι μόνιμα διορισμένοι και διδάσκουν στον τόπο 

τους, γνωρίζοντας έτσι τους μαθητές και τις οικογένειές τους, πιθανόν να γίνουν πιο 

ένθερμοι υποστηρικτές της συνεργασίας με την οικογένεια. 

Η συχνή χρήση σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (Cox, 2019 . Hauge & Norenes, 2014 . 

Newchurch, 2017) καθώς και η εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων (Χριστόγερου, 

Αρμενιακού, & Πεζάρου, 2013), πολλά από τα οποία προϋποθέτουν τη βοήθεια και τη 

συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών, ενισχύουν την αμφίδρομη και άμεση 

επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, παράγοντες οι οποίοι είχαν μία μόνο αναφορά. 

 Η κουλτούρα του σχολείου, το κλίμα που επικρατεί μέσα σε αυτό, η προτεραιότητα που 

δίνεται στη συνεργασία με την οικογένεια παρακινεί ή αποτρέπει τους λιγότερο πρόθυμους 

εκπαιδευτικούς προς την κατεύθυνση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, στοιχείο που 

επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες (Bauch & Goldring, 2000 . Μπρούζος, 2009). 

 Αλλά και οι προηγούμενες εμπειρίες συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς, 

δύναται να επηρεάσουν τις στάσεις και τις πρακτικές τους απέναντι στους γονείς και να 

καθορίσουν τον βαθμό συνεργασίας μαζί τους  (Turney et al., 1990 στο Symeou, 2005).  
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Ο τρίτος θεματικός άξονας, επιχείρησε να αποτυπώσει την άποψη των εκπαιδευτικών για 

τον ρόλο του διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Όλοι 

ανεξαιρέτως οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν για τη σημαντικότητα του ρόλου του, άποψη 

που συμφωνεί με το μοντέλο εμπλοκής των γονέων, στο οποίο ο διευθυντής του σχολείου 

είναι ο βασικός συνεργάτης (Hoover-Dempsey, Sandler, Green &Walker, 2007). Αρκετοί 

θεωρούν ότι ο διευθυντής είναι δίαυλος επικοινωνίας, η γέφυρα μεταξύ σχολείου-

οικογένειας. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό οφείλεται στον θεσμικό του ρόλο, καθώς είναι 

επιφορτισμένος να επιδιώκει αρμονική συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 

(Σαΐτης, 2008). Ως καθ’ ύλην αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, 

φροντίζει για τη δημιουργία ενός κλίματος ισόρροπης και ειλικρινούς συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας (Hoover-Dempsey et al, 2005 . Ιορδανίδης, 2005 . Mleczko, 2013). 

Κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεύθυνος για την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, 

είναι αυτός που θα διαδραματίσει τον  ρόλο του διαμεσολαβητή και ισορροπιστή όπου 

χρειαστεί (Σαΐτης,2007α). Εύρημα της προκείμενης εργασίας αποτελεί η διαπίστωση μιας 

εκπαιδευτικού ότι ο διευθυντής, ως ουδέτερος και χωρίς προκατάληψη, μπορεί να βλέπει 

πιο αντικειμενικά ζητήματα που αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς και να συμβάλλει 

στην ουσιαστική συνεργασία μεταξύ τους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή ώστε να 

συνεργαστούν με τους γονείς είναι πρώτα να συνειδητοποιήσει  ο ίδιος τη μεγάλη σημασία 

της εμπλοκής των γονέων και στη συνέχεια να προσπαθήσει να μεταδώσει την πεποίθησή 

του αυτή στους εκπαιδευτικούς (Howard, 2007).  

Στη συνέχεια, θα πρέπει ο διευθυντής να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών (Gavidia-Payne, et al., 2014 . Goldkind & Farmer, 2013 

. Whitaker & Hoover-Dempsey, 2013), ένα κλίμα σεβασμού, εμπιστοσύνης, 

αλληλοβοήθειας και αλληλοσεβασμού (Griffith, 2001), μέσα στο οποίο και οι γονείς θα 

αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Οι εκπαιδευτικοί διάκεινται θετικά στην αρμονική συνεργασία 

του διευθυντή με τον σύλλογο διδασκόντων, στην παρακίνηση και όχι στον εξαναγκασμό 

προκειμένου να συνεργαστούν με τους γονείς. Διάχυτη, επίσης, είναι και η επιθυμία τους ο 

διευθυντής να είναι δίπλα τους, συμπαραστάτης και αρωγός σε κάθε πρόβλημα που θα 

προκύψει κατά τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Σαΐτης, 2008). 

Γενικά,  θα πρέπει να προσεταιριστεί  τον Σύλλογο Διδασκόντων στην κατεύθυνση της 

ανάπτυξης πρακτικών για ενεργή συμμετοχή των γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Συμφωνούν, όμως, ότι θα πρέπει, επίσης, ο διευθυντής να φροντίσει και οι γονείς να 
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αισθάνονται ασφάλεια, να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για την 

εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, αλλά και να είναι πρόθυμος να  τους 

εξυπηρετήσει και να τους ενημερώνει συστηματικά για διάφορα θέματα (Μπρούζος, 

2002). 

Τις περισσότερες αναφορές για τις πρακτικές του διευθυντή προκειμένου να 

ενεργοποιήσει τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τις συγκέντρωσε η οργάνωση κοινών 

συνεδριάσεων και δράσεων του συλλόγου διδασκόντων και των γονέων. Κατά τη διάρκεια 

αυτών, οι γονείς συζητούν διάφορα θέματα που τους απασχολούν, παρακολουθούν 

σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις και ενδυναμώνονται οι μεταξύ τους σχέσεις 

(Κιρκιγιάννη, 2012). Οι γονείς, λοιπόν, λειτουργούν ως εκπαιδευόμενοι, καθώς 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν οργανωθεί από το σχολείο, άποψη που 

συγκλίνει με το μοντέλο των γονικών ρόλων στην εκπαίδευση (Greenwood & Hickman, 

1991).  

Πολλοί επίσης αναφέρθηκαν στη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών 

συναντήσεων από τον διευθυντή με τη συμμετοχή και των γονέων, ώστε, όχι απλά να 

ενημερωθούν για την αξία της συνεργασίας, αλλά να πεισθούν για αυτήν. Επίσης, με τον 

τρόπο αυτό οι γονείς θα αισθανθούν ότι η εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών 

τους είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς και οι προσπάθειες συμμετοχής τους είναι 

χρήσιμες για την εκπαιδευτική διαδικασία (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997 . Adams & 

Christenson, 2000).  

Όντας ο ίδιος (ο διευθυντής)  σημαντικότατο γρανάζι της γενικότερης λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας, ανάλογα με την επιστημονική, παιδαγωγική και διοικητική του σκευή, 

μπορεί ο ίδιος  να παρουσιαστεί ως πρότυπο σωστής συμπεριφοράς και συνεργασίας με 

τους γονείς, που  παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να τον μιμηθούν και να ενθαρρύνουν τη  

γονεϊκή εμπλοκή, άποψη που συμφωνεί με διεθνείς έρευνες (Lambersky, 2016) 

Η δημιουργία από τον διευθυντή ενός ειδικού διαδικτυακού φόρουμ ανά τάξη 

(Παλαιγεωργίου, 2018), αλλά και η συνεχής ενημέρωση της σχολικής ιστοσελίδας, ώστε 

να μπορούν να ενημερώνονται οι γονείς για διάφορα θέματα του σχολείου, προτάθηκαν 

από μια νέα εκπαιδευτικό, η οποία έχει μια σχετική ευχέρεια στους υπολογιστές, κάτι που 

δεν ισχύει για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς με πολλά έτη υπηρεσίας. 

Ένας αποτελεσματικός διευθυντής θα πρέπει να γνωρίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες 

των γονέων, να είναι διατεθειμένος να συζητήσει μαζί τους για θέματα σχετικά με τη 

μάθηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους, προκειμένου να βρουν από κοινού τρόπους 

διευθέτησής τους. Οι απόψεις αυτές συγκλίνουν με αντίστοιχες που αποτυπώνονται στη 
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σχετική βιβλιογραφία (VanVeslor & Orozco, 2007). Επίσης, θα πρέπει να οργανώνει 

έγκαιρα τις τυπικές ενημερωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς (Hoover-

Dempsey et al, 2005) και με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ελαστικότητα, για να 

υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες στους γονείς να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των 

παιδιών τους (Shedlin, 2004). 

Ακόμη, οι συχνές συναντήσεις του διευθυντή με τον σύλλογο γονέων (Καραθανά, 2017) 

καθώς και η γνώση του για την ενεργό συμμετοχή των γονέων στις ενημερώσεις και στις 

δράσεις του σχολείου ενδυναμώνουν  την εμπλοκή των γονέων στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι. 

Εύρημα της παρούσας έρευνας αποτελεί η άποψη τριών πληροφορητών για την 

ενεργοποίηση της λειτουργίας του θεσμοθετημένου οργάνου του σχολικού συμβουλίου 

από τον διευθυντή, ώστε να είναι πιο ενεργή η συμμετοχή των γονέων σε προβλήματα του 

σχολείου. 

Η επιθυμία για δημιουργία από τον διευθυντή ενός σχολείου ανοικτού στην κοινωνία 

(Ματσαγγούρας, 2002), που θα αφουγκράζεται και θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της 

κοινωνίας που το περιβάλλει, ενός σχολείου που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες και τις 

ευκαιρίες που του προσφέρει η τοπική κοινωνία, όπως και οι ενέργειες που οφείλει να 

κάνει προκειμένου να κατανοήσουν οι γονείς τη σημασία της συνεργασίας τους με το 

σχολείο, διατυπώθηκαν από ορισμένους εκπαιδευτικούς ως πρακτικές που πρέπει να 

εφαρμόσει ο διευθυντής, ώστε να είναι οι γονείς ευνοϊκά διακείμενοι στη συνεργασία τους 

με το σχολείο. 

Για να στεφθεί με επιτυχία το έργο του διευθυντή, η πληθώρα των συμμετεχόντων 

συμφώνησε ότι πρέπει να έχει ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες, κάποια 

επικοινωνιακά χαρίσματα. Καταρχάς, θα πρέπει να ασκεί δημοκρατικό τρόπο διοίκησης 

και να υπάρχει ελευθερία έκφρασης στον σύλλογο διδασκόντων (Bush, 1995 . Καστανίδου  

& Τσικαντέρη, 2015). Επίσης, θα πρέπει να διακρίνεται για τη δικαιοσύνη του (Turhan, 

2010), την ηρεμία του, την ευγένειά του και τον σεβασμό, τόσο απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς όσο και απέναντι στους γονείς. 

Ο τέταρτος θεματικός άξονας εστίασε στις προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της 

σχέσης σχολείου-οικογένειας. Γενική διαπίστωση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί διάκεινται 

θετικά στην υιοθέτηση μέτρων ενδυνάμωσης των σχέσεων του σχολείου με τις οικογένειες 

των μαθητών. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπήρξαν πολλές αναφορές πληροφορητών στην 

ίδια πρόταση, αλλά διαφορετικές προτάσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο κάθε 
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εκπαιδευτικός εκλαμβάνει με τον δικό του τρόπο τη σχέση σχολείου-οικογένειας και 

εστιάζει σε διαφορετικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. 

Υπήρξαν εκπαιδευτικοί που εισηγήθηκαν τη θεσμοθέτηση ορισμένων μέτρων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας. Ιδιαίτερα ριζοσπαστικές ήταν δυο 

προτάσεις που έγιναν από τον ίδιο εκπαιδευτικό και αναφέρονται στη θεσμοθέτηση 

εθελοντικής βοήθειας των γονέων καθώς και υποχρεωτικής παρουσίας γονέων στην τάξη. 

Αρχικά, κρίνει σημαντική τη συμμετοχή των γονέων σε διδακτικές υποχρεώσεις των 

εκπαιδευτικών, όπως στην επιτήρηση των παιδιών στα διαλείμματα, προκειμένου να 

συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι. 

Πιο ανατρεπτική ήταν η δεύτερη πρότασή του για οριοθετημένη και προγραμματισμένη 

φυσική παρουσία των γονέων των μαθητών στη διδασκαλία των μαθημάτων, ώστε να 

μπορούν να κατανοούν τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων. Τρίτη πρόταση από τον 

ίδιο συμμετέχοντα είναι η θεσμοθέτηση συζητήσεων με την παρουσία όλων των φορέων 

της εκπαίδευσης (γονείς-εκπαιδευτικοί-διευθυντές) αλλά και των διευθυντών και 

συντονιστών εκπαίδευσης. 

Άλλη πρόταση ήταν η υποχρεωτική παραμονή όλων των εκπαιδευτικών μέχρι τις δυο 

καθημερινά, ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη σχολική μονάδα 

ήταν μια άλλη πρόταση. Επίσης, η επιθυμία για μείωση των μαθητών στην τάξη  

(Feuerstein, 2000 . Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008) καθώς και για οργάνωση 

σεμιναρίων-ημερίδων με συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών γίνεται φανερή μέσα από 

τις αντίστοιχες θεσμοθετημένες προτάσεις κάποιων εκπαιδευτικών. 

Η αναφορά δυο εκπαιδευτικών στη δημιουργία διεπιστημονικής επιτροπής και 

συνεργασίας με ψυχολόγους (Μπλούνα, 2011) ενδεχομένως φανερώνει τις πιθανές 

ανασφάλειές τους και την πρόθεσή τους να αναζητήσουν υποστήριξη, αλλά και την 

επιθυμία τους να γίνουν πιο ευαίσθητοι και αποτελεσματικοί. Το πρωτοποριακό εδώ, σε 

σχέση με τις ΕΔΕΑΥ που λειτουργούν στα σχολεία, είναι ότι στην επιτροπή αυτή, εκτός 

από την ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και κάποιους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 

προτείνεται να συμμετέχουν και οι γονείς των παιδιών. 

Η εικόνα της υποδειγματικής σχολικής ηγεσίας, όπως συγκροτείται από τις αναφορές των 

περισσότερων εκπαιδευτικών, σαφώς συμπεριλαμβάνει το αίτημα άσκησης ουσιαστικών 

καθηκόντων του διευθυντή. 
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Οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν την επιθυμία τους για την ύπαρξη μιας ηγεσίας του 

σχολείου ικανής να δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας στα πλαίσια του 

σχολείου (Hoover-Dempsey et al, 2005), να παρωθεί τους εκπαιδευτικούς στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών για εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μιας ηγεσίας που 

διακατέχεται από σεβασμό, ευγένεια, αισιοδοξία και ηρεμία. Μια προσωπικότητα που 

κατανοεί την αξία της εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση και που  υποστηρίζει, 

ενδιαφέρεται και ενθαρρύνει γονείς και εκπαιδευτικούς, που είναι  πρόθυμη να 

αφουγκραστεί τα προβλήματα και των δυο αυτών φορέων της εκπαίδευσης (Μπρούζος, 

2002). Μια ηγεσία που διευκολύνει τη ροή των πληροφοριών, που ενημερώνει τους γονείς 

για τους στόχους του σχολείου, τη νομοθεσία και τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις 

που τους αφορούν (Σαΐτης, 2014). 

Αρκετοί συμμετέχοντες θεωρούν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των διευθυντών 

και των γονέων (Γκλιάου–Χριστοδούλου, 2005 . Κιρκιγιάννη, 2012 . Μπόνια, 2010). Έτσι, 

είναι αναγκαία η οργάνωση από τον διευθυντή επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων 

τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς με τη συμμετοχή και του ίδιου. Με 

αυτόν τον τρόπο θα κατανοηθεί η αξία της συνεργασίας,  θα ενισχυθούν οι επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες και θα αναζητηθούν αποτελεσματικοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Αλλά και η αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη μελέτη σχετικών βιβλίων, 

επιστημονικών άρθρων κλπ. αναφέρθηκε ως πρόταση για τη βελτίωση των σχέσεων 

σχολείου-οικογένειας. 

Η συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας θα θέσει τη συνεργασία σε νέες βάσεις. Εκπαιδευτικοί, γονείς, 

παιδιά συνεργαζόμενοι μεταξύ τους θα αποκομίσουν κοινή εκπαιδευτική εμπειρία, 

γνώσεις και θα αναπτυχθούν ποιοτικές σχέσεις. Η πρόταση αυτή συμφωνεί με το σφαιρικό 

μοντέλο ή μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής της Epstein (1995) και με το 

μοντέλο της συνεκπαίδευσης των Μυλωνάκου-Κεκέ (2007), που θεωρεί ότι οι 

συνεκπαιδευτικές δράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε νέες συμπεριφορές και σε μια πιο 

εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν ότι ο διευθυντής είναι ο κύριος αρμόδιος για 

τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος (Πασιαρδής, 2004), ενός κλίματος ισορροπίας και 

αμοιβαίας κατανόησης, καθώς και μιας κουλτούρας συνεργασίας που θα οδηγήσει στη 
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δημιουργία συνεργατικού κλίματος με τους γονείς (Griffith, 2001). Με άλλα λόγια, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο διευθυντής οφείλει, λειτουργώντας συνθετικά, να 

προσπαθήσει να διαμορφώσει μια συνεργατική κουλτούρα, στοχεύοντας στην αγαστή 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας, σπάζοντας τον ατομισμό και τη χαμηλή 

αλληλεξάρτηση των εκπαιδευτικών ως προς το καθήκον και το έργο και επιτυγχάνοντας, 

σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), να μεταδώσει με αποτελεσματικότητα στην 

εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) την αποστολή του σχολείου. Η 

βαθμιαία  δημιουργία του διευθυντή/ηγέτη ενός πλαισίου κοινών  παραδοχών, αξιών, 

πεποιθήσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων συνεργασίας με τους 

γονείς και την εν γένει λειτουργία του σχολείου, η απόκτηση, δηλαδή, από το σχολείο της 

δικής του κουλτούρας συνεργασίας αποτελεί για τον διευθυντή εξαιρετικά σημαντικό 

εργαλείο στην προσπάθειά του να ασκήσει αποτελεσματική διοίκηση και να εμπλέξει τους 

γονείς στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ενδιαφέρον εύρημα είναι η πρόταση για δημιουργία και κοινοποίηση στους γονείς ενός  

κανονισμού λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπου θα αποτυπώνονται σαφώς τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής (μαθητών-

γονέων-εκπαιδευτικών). Αυτό θα βοηθήσει στο να υπάρχουν σαφή όρια όπου μπορούν να 

κινηθούν όλοι και έτσι η μεταξύ τους συνεργασία να είναι πιο ομαλή και συνεκτική ως 

προς το περιεχόμενο. 

Η δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία, στους γονείς, που ενδιαφέρεται για 

τα μέλη που το περιβάλλουν, που αφουγκράζεται τα προβλήματα μαθητών και γονέων και 

προσπαθεί να βρει λύσεις όπου μπορεί, υποστηρίχθηκε από αρκετούς εκπαιδευτικούς ότι 

προωθεί διαδικασίες συνεργασίας με τους γονείς (ΥΠ.Ε.Π.Θ. -Π.Ι. , 2003 .  Riley, 2008). 

Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί τονίζουν εμφατικά την ανάγκη 

συνεργασίας τους με τους γονείς, θεωρούν πολύ σημαντικό τον καθορισμό ορίων, ώστε να 

διατηρήσουν την αυτονομία και ανεξαρτησία τους, εύρημα σύμφωνο με αυτό  άλλων 

ερευνών (Φρειδερίκου & Φολερού- Τσερουλή, 1991 . Ψάλτη & Γαβριηλίδου, 1985). Έτσι, 

παρόλο που αναγνωρίζουν τον σπουδαίο ρόλο των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία, 

ενδεχομένως αισθάνονται ότι απειλείται ο επαγγελματισμός τους, υποτιμάται η δουλειά 

τους ή γίνεται παρέμβαση στο έργο τους  (Crozier, 2006 . Συμεού, 2008) και για αυτό 

επιθυμούν τη διατήρηση μιας απόστασης στη συνεργασία αυτή.  
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Ακολούθως, αρκετοί ερωτώμενοι ανέφεραν ότι η αρμονική και ουσιαστική συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας ενισχύεται μέσα από τη θετική στάση γονέων και εκπαιδευτικών για 

την αξία της συνεργασίας μεταξύ των δυο αυτών παραγόντων. Είναι αναγκαίο να 

συνειδητοποιήσουν όλοι για την ποιότητα και την ποσότητα των πλεονεκτημάτων που θα 

προκύψουν από την καλή συνεργασία μεταξύ τους (Μπόνια, 2010 . Ντινίδου, 2013) . 

Η επιθυμία για συχνή και ουσιαστική επικοινωνία των γονέων με το σχολείο φανερώνει, 

ίσως, και το παράπονο αρκετών εκπαιδευτικών ότι πολλοί γονείς αποφεύγουν την 

επικοινωνία ή επικοινωνούν ελάχιστες φορές, εστιάζοντας την προσοχή τους στην επίδοση 

και τη συμπεριφορά. Ο μονοδιάστατος αυτός χαρακτήρας της επικοινωνίας με τους γονείς 

δυσκολεύει τη συνεργασία μεταξύ τους. 

Έκδηλη είναι η αντίληψη ορισμένων εκπαιδευτικών ότι αυτοί είναι αρμόδιοι και γνώστες 

των εκπαιδευτικών θεμάτων (Φρειδερίκου & Φολερού- Τσερουλή, 1991) και οι γονείς 

οφείλουν να ενημερώνονται από αυτούς για τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζουν. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόταση ορισμένων συμμετεχόντων για σεβασμό και 

κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού από τους γονείς, καθώς θεωρούν ότι επιτελούν 

λειτούργημα, το οποίο δεν γίνεται πάντοτε κατανοητό από τους γονείς. 

Η αξία της εθελοντικής βοήθειας των γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου, που 

υποστηρίχθηκε από το μοντέλο των γονικών ρόλων στην εκπαίδευση (Greenwood & 

Hickman, 1991) και από αυτό των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής της Epstein 

(Newchurch, 2017), καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών από την οικογένεια για 

καινοτόμες δράσεις αναγνωρίστηκε από λίγους εκπαιδευτικούς. Αυτό επιβεβαιώνει και 

προηγούμενο εύρημα το οποίο αναφέρει ότι είναι ελάχιστοι εκείνοι που επιθυμούν να 

εμπλέξουν τους γονείς σε σχολικές δράσεις και περιορίζονται μόνο στις τυπικές μορφές 

επικοινωνίας. 

Μια πρωτότυπη πρόταση είναι αυτή της οικονομικής ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του 

σχολείου από γονείς με οικονομική ευχέρεια. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε μόνο από 

έναν εκπαιδευτικό, κάτι που αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι ακόμη 

έτοιμη να δεχθεί ένα αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να 

προωθεί την ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Ενδιαφέρουσα διαπίστωση αποτελεί η άποψη αρκετών συνεντευξιαζόμενων για καλύτερη 

προσέγγιση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς (Μπρούζος, 2002). Η ανάγκη για 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στους γονείς, για κατανόηση των δυσκολιών και των 
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προβλημάτων τους είναι φανερή. Απαραίτητο, επίσης, είναι να δημιουργηθεί ένα 

περιβάλλον μέσα στο οποίο οι γονείς θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι (Carlisle et al., 2005 . 

Molland, 2004), ότι εκτιμώνται και ακούγονται οι απόψεις τους, όποιες και αν είναι αυτές, 

ότι αναγνωρίζονται ως εταίροι στην εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών τους, γιατί τότε 

μόνο θα είναι περισσότερο πρόθυμοι να συνεργαστούν και να εμπλακούν στη σχολική ζωή 

των παιδιών τους. Αυτό που επισημαίνεται, επίσης, είναι να τονίζονται πρώτα οι 

δυνατότητες του μαθητή και μετά οι αδυναμίες του. 

Η αποφυγή ρατσιστικής αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από τους εκπαιδευτικούς 

τονίστηκε από ορισμένους συμμετέχοντες. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι τα σχολεία θα 

πρέπει να είναι χώροι, στους οποίους ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δε θα πρέπει να έχουν 

θέση. Οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να προάγουν την ισότητα και την απαγόρευση των 

διακρίσεων. Να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο όλους τους γονείς και τους μαθητές 

τους, ανεξαρτήτως προέλευσης και καταγωγής, δείχνοντας ευαισθησία στις ανάγκες όλων 

και κυρίως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Άλλη μια πρόταση που τέθηκε ήταν η διάθεση χρόνου, πέραν του εργασιακού,  για την 

προετοιμασία εξωσχολικών δράσεων. Η υποστήριξή της από έναν μόνο εκπαιδευτικό 

φανερώνει τη μειωμένη αποδοχή που έχει αυτή η πρόταση, καθώς οι υποχρεώσεις του 

καθενός και ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος που διαθέτουν καθιστούν σχεδόν απαγορευτική  

για αυτούς την εφαρμογή της. 

Εύρημα της παρούσης έρευνας είναι και η πρόταση για διεύρυνση της θεματολογίας του 

σχολικού συμβουλίου, ώστε να ασχολείται όχι μόνο με θέματα κτιριακά και λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων, αλλά και με θέματα συμπεριφορών. Η πρόταση αυτή αναφέρθηκε 

από έναν μόνο εκπαιδευτικό, ενδεχομένως γιατί σπάνια συγκαλούνται σχολικά  συμβούλια 

και η λειτουργία τους δεν είναι πολύ γνωστή από τους εκπαιδευτικούς. 

Η πρόταση που τέθηκε από κάποιους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν η ευελιξία στον 

χρόνο συνάντησης με τους γονείς (Κούτρας & Νάστου, 2014 . Μπρούζος, 2002). Οι 

εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη τους τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι 

γονείς ως προς την προσέλευσή τους στις προγραμματισμένες ώρες συνάντησης, οφείλουν 

να καθορίζουν ώρες επικοινωνίας που να προσαρμόζονται στο πρόγραμμα των γονέων 

(Carlisle, Stanley & Kemple, 2005 ). 
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Στο ίδιο πνεύμα και η πρόταση για καθορισμό πιο συχνών συναντήσεων με τους γονείς, 

καθώς η υποχρεωτική μηνιαία ενημέρωση των γονέων δεν επαρκεί για να συζητηθούν 

διεξοδικά τα θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία. 

Αξίζει να αναφερθεί και η πρόταση για παροχή σαφών οδηγιών από τον δάσκαλο, ώστε, 

αν χρειαστεί , οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη και σε άλλες 

σχολικές απαιτήσεις, πρόταση που συμφωνεί με έναν από τους έξι τύπους γονεϊκής 

εμπλοκής της Epstein (Γεωργίου, 2000 . Newchurch, 2017). 

Καταληκτικά, αξίζει να αναφερθεί μια πρωτοποριακή πρόταση για ένα παιχνίδι ρόλων, 

στο οποίο οι εκπαιδευτικοί  θα γίνουν γονείς και οι γονείς εκπαιδευτικοί για να διδάξουν 

στην τάξη τους μαθητές. Έτσι, μέσα από την ενσυναίσθηση, οι γονείς θα κατανοήσουν 

καλύτερα τον ρόλο των εκπαιδευτικών. 

 

Σύνοψη συμπερασμάτων  

Καταλήγοντας, διαπιστώνεται ότι η  συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια 

θεωρήθηκε από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς ως μια διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών που συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών και στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.  

Πλήρης ταύτιση υπάρχει ως προς την αναγκαιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 

γονείς. Μέσω αυτής βελτιώνεται η επίδοση της σχολικής επίδοσης των μαθητών, 

ενισχύεται η συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη και αντιμετωπίζονται 

προβλήματα συμπεριφοράς τους. Οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα το παιδί τους και 

επιτελούν αποτελεσματικότερα τον ρόλο τους ως γονείς. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 

ενημερώνονται για τις επικρατούσες συνθήκες του οικογενειακού περιβάλλοντος των 

μαθητών τους, κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες τους και υιοθετούν αποτελεσματικότερες 

πρακτικές.  

Οι πιο συνηθισμένες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς είναι οι 

τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις, αντικείμενο των οποίων αποτελεί κυρίως η επίδοση 

και η συμπεριφορά των παιδιών τους. Συμπληρωματικά ενεργούν οι έκτακτες 

ενημερωτικές συναντήσεις, τηλεφωνικά ή προφορικά, η γραπτή και ηλεκτρονική 

επικοινωνία. Διαπιστώνεται η περιορισμένη επιθυμία των εκπαιδευτικών για εμπλοκή των 

γονέων σε σχολικές δράσεις και η απουσία αναφοράς για συμμετοχή των γονέων στη 
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λήψη αποφάσεων. Επίσης, το περιεχόμενο και το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας 

με τους γονείς καθορίζεται από το σχολείο, που έχει και την ευθύνη της γονεϊκής 

εμπλοκής.  

Διίστανται οι απόψεις ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τη 

συνεργασία τους με τους γονείς. Οι περισσότεροι αναφέρουν αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία αυτή, καθώς επικοινωνούν συχνά με τους γονείς και επιλύουν από κοινού 

προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν έλλειψαν όμως και οι φωνές για 

παρέμβαση στο έργο τους και για έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας, καθώς το 

ενδιαφέρον των περισσότερων γονέων επικεντρώνεται στη σχολική επίδοση των παιδιών 

τους. 

Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των γονέων ως 

σημαντικότερος αναφέρεται το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων. Άλλοι 

σημαντικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν η επίδοση, η προσωπικότητα, η ηλικία και 

τάξη φοίτησης, οι ιδιαιτερότητες και οι ειδικές ανάγκες των μαθητών, ο αριθμός των 

παιδιών και η σειρά γέννησής τους, η πολιτισμική  ταυτότητα και το φύλο των γονέων, οι 

απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών για τη σημασία της γονεϊκής εμπλοκής, η έλλειψη 

χρόνου γονέων και εκπαιδευτικών και η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν για τον σημαντικό ρόλο του διευθυντή στις σχέσεις 

και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Μια άποψη η οποία δικαιολογείται αν 

αναλογιστούμε ότι ο διευθυντής αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ σχολείου-

οικογένειας, λόγω του θεσμικού του ρόλου και γενικότερα της ενασχόλησής του με 

θέματα τα οποία σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Η διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών, η οργάνωση κοινών συνεδριάσεων και δράσεων συλλόγου διδασκόντων 

και γονέων, επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων, η προσωπική επικοινωνία με 

τους γονείς για επίλυση προβλημάτων και η δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στην 

κοινωνία είναι οι πιο συνηθισμένες πρακτικές που χρησιμοποιεί ο διευθυντής για την 

ενεργοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών προκειμένου να επιτευχθεί μια αρμονική 

συνεργασία μεταξύ τους. 

Αρκετές ήταν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου-

οικογένειας. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπήρχαν πολλές αναφορές στην ίδια πρόταση. 

Κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν οι θεσμοθετημένες προτάσεις για εθελοντική βοήθεια 
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των γονέων, για την παρουσία γονέων στην τάξη, για σεμινάρια γονέων-εκπαιδευτικών, 

για τη δημιουργία διεπιστημονικής επιτροπής για την αντιμετώπιση προβλημάτων, για τη 

μείωση μαθητών ανά τάξη καθώς και για την παραμονή εκπαιδευτικών έως τις δύο 

καθημερινά. 

Από τις υπόλοιπες προτάσεις, ιδιαίτερης μνείας χρήζουν αυτές που αναφέρονται στην 

επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών μέσα από την παρακολούθηση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και ημερίδων, στη συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων από γονείς και 

εκπαιδευτικούς, στην ενημέρωση γονέων για θέματα νομοθεσίας και επιστημονικών 

εξελίξεων, στον καθορισμό ορίων στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, στη θετική 

στάση γονέων και εκπαιδευτικών για ανάπτυξη συνεργασίας, στην καλύτερη προσέγγιση 

γονέων από τους εκπαιδευτικούς, στον καθορισμό πιο συχνών συναντήσεων με τους 

γονείς, στην αποφυγή ρατσιστικής αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς και στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα στους δυο 

σημαντικούς φορείς της εκπαίδευσης (σχολείο-οικογένεια). 

 

7.2. Περιορισμοί της έρευνας  

 

Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς, τους οποίους 

οφείλουμε να αναφέρουμε.  

Το δείγμα της ποιοτικής έρευνας που εκπονήσαμε ήταν μικρής κλίμακας και είχε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, με εξαίρεση μία αναπληρώτρια, 

ήταν άνω των 45 ετών και είχαν τουλάχιστον 18 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας, κάτι 

φυσικό, καθώς οι ελάχιστοι διορισμοί εδώ και πολλά χρόνια δεν επιτρέπουν νέους 

εκπαιδευτικούς να μετατεθούν στην περιοχή της Ημαθίας. Το δεδομένο αυτό περιορίζει τη 

δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων με αξιώσεις γενίκευσης σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση της  χώρας μας.  

Ακόμη, στην έρευνά μας μελετήθηκε μόνο η οπτική των εκπαιδευτικών του δημοτικού 

σχολείου για τη σχέση  σχολείου-οικογένειας και όχι η πλευρά των γονέων ή των 

διευθυντών  ή και των ίδιων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Επιπρόσθετα, ο μικρός αριθμός σχετικών ερευνών στη χώρα μας  περιορίζει τη 

δυνατότητα επαρκών και αντικειμενικών συγκρίσεων.  
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Τέλος, τα δεδομένα που συλλέξαμε συγκεντρώθηκαν μέσω συνεντεύξεων και η ανάλυσή 

τους έγινε με την ποιοτική μέθοδο έρευνας και δε χρησιμοποιήθηκε κάποιο άλλο εργαλείο 

συλλογής ποιοτικών δεδομένων. 

 

 

 7.3. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους προηγούμενους περιορισμούς προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας 

σε μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία διαφόρων 

περιοχών της χώρας, ώστε να εξαχθούν εγκυρότερα και πιο αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσματα. 

Επίσης, σε μελλοντική έρευνα να υπάρχουν και συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με μικρή 

ηλικία και ελάχιστη εκπαιδευτική εμπειρία, για να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις νέων 

εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε για την επιστημονική κοινότητα η διεξαγωγή 

παρόμοιας έρευνας με εκπαιδευτικούς τόσο από την Πρωτοβάθμια όσο και από τη  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να γίνει σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών στις 

δυο αυτές βαθμίδες εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, σκόπιμο θα ήταν σε μελλοντική έρευνα να διερευνηθούν ταυτόχρονα οι απόψεις 

γονέων, εκπαιδευτικών, διευθυντών του δημοτικού σχολείου προκειμένου να υπάρχει πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα στο συγκεκριμένο θέμα. 

Καλό θα ήταν θεωρούμε, σε μελλοντική έρευνα να διερευνηθεί το ζήτημα των σχέσεων 

σχολείου-οικογένειας  τόσο με την ποιοτική όσο και με την ποσοτική μέθοδο έρευνας για 

να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα.  

 

7.4. Αντί επιλόγου 

 

Η επικοινωνία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών δεν αποτελεί πολυτέλεια, 

αλλά ανάγκη που θα πρέπει να υποστηριχθεί και να οργανωθεί από όλους τους αρμόδιους 

φορείς της εκπαίδευσης. Η αληθινή συνεργασία πρέπει να βασίζεται στην ισότητα, το 
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μοίρασμα της εξουσίας, την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων της σχολικής 

κοινότητας και τη συνεχή αναζήτηση τρόπων για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Απαραίτητο για τη μετάβαση των γονέων από το στάδιο της εξάρτησης, που βρίσκονται 

σήμερα,  στο στάδιο της συμμετοχής (εξελικτικό μοντέλο των  Martin, Ranson &Tall, 

1997), από εκπαιδευόμενοι να γίνουν εκπαιδευτές, εθελοντές και γιατί όχι υπεύθυνοι στη 

λήψη αποφάσεων (μοντέλο των Greenwood & Hickman, 1991) είναι να εφαρμόζονται από 

τη σχολική μονάδα επικοινωνιακές και συνεργατικές στρατηγικές, που θα συνάδουν με τις 

ανάγκες και τις δυνατότητές των γονέων. 

Αναμφισβήτητα, η συνεργασία των δυο σημαντικών αυτών φορέων αγωγής και 

κοινωνικοποίησης των μαθητών είναι σήμερα επιβεβλημένη, προκειμένου να επιτευχθεί η 

έγκαιρη παρέμβαση σε προβλήματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Για 

να πραγματοποιηθεί αυτό, απαιτείται η συνέχεια, ο προγραμματισμός, η καλλιέργεια 

κλίματος εμπιστοσύνης, η θετική στάση όλων (γονέων-εκπαιδευτικών-διευθυντών) στην 

αξία της συνεργασίας μεταξύ τους. Μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει η μετάβαση στο 

σφαιρικό μοντέλο συνεργασίας της Epstein (1995) και θα γίνει πραγματικότητα το αίτημα 

για μια πιο ποιοτική εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση πιο δημοκρατική, πιο ουσιαστική, που 

θα μπορεί να αφουγκράζεται τις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας γενικότερα.  

Πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι η εμπλοκή των γονέων δεν αποτελεί πανάκεια και δε 

συνεπάγεται  ότι θα ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά 

και τη μάθηση των μαθητών, τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητές τους και τη μικρή 

αποδοτικότητα του σχολείου. Ωστόσο, κάτω από κατάλληλες συνθήκες λειτουργεί 

αποτελεσματικά και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Πρωτόκολλο συνέντευξης 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Ποια η σημασία 

συνεργασίας σχολείου- 

οικογένειας για τη 

λειτουργία της σχολικής 

μονάδας; 

 

Προσδιορισμός  

σημασίας της 

συνεργασίας 

σχολείου- οικογένειας 

στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας. 

1.  Πώς αντιλαμβάνεστε τη συνεργασία σχολείου-

οικογένειας; 
2. Θεωρείτε σημαντική την ανάπτυξη συνεργασίας 

σχολείου- οικογένειας; Παρακαλώ αιτιολογείστε την 

απάντησή σας. 

3.  Ποιες πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας 

χρησιμοποιείτε με τους γονείς; 
4. Είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο που 

συνεργάζεται η σχολική σας μονάδα με τις 

οικογένειες των μαθητών και γιατί; 

Β. Ποιοι παράγοντες 

μπορούν να καθορίσουν 

και να επηρεάσουν αυτή 

τη συνεργασία; 

 

 

Παράγοντες που 

επηρεάζουν και 

καθορίζουν τη 

συνεργασία σχολείου- 

οικογένειας. 

5. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με το παιδί θεωρείτε 

ότι μπορούν να επηρεάσουν και να καθορίσουν τη 

συνεργασία σχολείου- οικογένειας; 

6. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με τους γονείς 

θεωρείτε ότι μπορούν να επηρεάσουν και να 

καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας; 

7. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με τον εκπαιδευτικό  

θεωρείτε ότι μπορούν να επηρεάσουν και να 

καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας; 

8.  Θεωρείτε ότι το κοινωνικό και οικονομικό 

υπόβαθρο της οικογένειας των μαθητών, επηρεάζει 

τις σχέσεις σχολείου οικογένειας και γιατί; 

Γ. Ποιος είναι ο ρόλος 

του διευθυντή στις 

σχέσεις σχολείου- 

οικογένειας.; 
 

 

Ο ρόλος που 

διαδραματίζει ο 

διευθυντής στις 

σχέσεις και τη 

συνεργασία σχολείου- 

οικογένειας. 

9. Πιστεύετε ότι ο διευθυντής μπορεί να συμβάλλει 

στην αρμονική συνεργασία σχολείου οικογένειας; 

Παρακαλώ αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

10. Με ποιο τρόπο ο διευθυντής της σχολικής σου 

μονάδας  συμβάλλει στην ενεργοποίηση των 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να επιτευχθεί μια 

αγαστή συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών 

τους; 

11. Με ποιο τρόπο ο διευθυντής της σχολικής σου 

μονάδας συμβάλλει στην ενεργή συμμετοχή των 

οικογενειών των μαθητών στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι ; 
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Δ. Ποιες είναι οι 

προτάσεις των 

εκπαιδευτικών για τη 

βελτίωση των σχέσεων 

σχολείου- οικογένειας; 
 

Προτάσεις των 

εκπαιδευτικών για 

βελτίωση της  σχέσης 

σχολείου- 

οικογένειας. 

12. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση των σχέσεων 

σχολείου-οικογένειας;  

 

Για το Πρωτόκολλο συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμαTOCSIN (teacher 

support confronting social in equalities). 

 

Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις (ενδεικτικά) 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ε12 

 

Φύλο: Άνδρας  

Ηλικία: 54 

Έτη Υπηρεσίας: 30 

 

1. Πώς αντιλαμβάνεστε τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας; 
 

Αντιλαμβάνομαι τη συνεργασία σχολείου -οικογένειας ως αλληλοβοήθεια και 

ανατροφοδότηση των δύο αυτών μερών με κοινό σκοπό την υλοποίηση στόχων 

(ψυχοπαιδαγωγικών, διδακτικών κλπ.) που αφορούν στο μαθητή/παιδί. Την 

αντιλαμβάνομαι ως ένα διαδραστικό «παιχνίδι» ρόλων  ενήλικων ατόμων με ουσία, 

περιεχόμενο και προσπάθεια επίτευξης ενός ανώτερου σκοπού. 

 

2. Θεωρείτε σημαντική την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου- οικογένειας; Παρακαλώ 

αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

 

Ασφαλώς και τη θεωρώ σημαντική γιατί με αυτήν ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται/συνειδητοποιεί περισσότερο τον ρόλο του σχολείου, 

ενδυναμώνεται η θέλησή του για να επιτύχει στο σχολείο, κάτι που με τη σειρά του 

θα επιφέρει μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά του. Η συνεργασία αυτή 

καθαυτή θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο πλευρών, 
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παράγοντας που μόνο θετικά έχει να προσφέρει τόσο στα δύο αυτά μέρη όσο και 

στους μαθητές του σχολείου. Θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της ποιότητας 

εν γένει του σχολείου καθώς θα αμβλυνθούν πιθανές παρεξηγήσεις, θα εξηγηθούν 

και από τις δύο πλευρές στοιχεία που αφορούν τη μία και την άλλη πλευρά (π.χ. 

πώς αντιλαμβάνονται οι μεν και οι δε το σωστό διάβασμα), θα βοηθήσει η μία την 

άλλη πλευρά καθώς οι γονείς θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν περισσότερο το 

πώς λειτουργεί το παιδί τους στο σχολείο (ως μαθητής και ως πρόσωπο-άτομο, πώς 

συνεργάζεται, κλπ), το πώς γίνεται το μάθημα, ποιες είναι οι «απαιτήσεις» των 

εκπαιδευτικών κλπ. και αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν και θα 

κατανοήσουν πώς λειτουργεί το παιδί στο σπίτι, πώς και πόσο διαβάζει, ποιος και 

πώς το βοηθά,κτλ.  

 

3. Ποιες πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας χρησιμοποιείτε με τους γονείς; 

 

Πέραν των προκαθορισμένων από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (δια ζώσης: στην 

αρχή του διδακτικού έτους, ανά τρίμηνο με την επίδοση των ελέγχων προόδου και 

την εν γένει ενημέρωση, εβδομαδιαία/μηνιαία), επικοινωνώ μέσω έντυπων 

ενημερωτικών σημειωμάτων, τηλεφωνικά αλλά και διά ζώσης, κάθε φορά που το 

κρίνω αναγκαίο. Θα ήθελα, ωστόσο, να πω ότι είναι στις προθέσεις μου να 

επικοινωνώ και μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, όταν θα είμαι έτοιμος γι΄αυτό, 

αλλά και μέσω e-mail. 

 

4. Είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο που συνεργάζεται η σχολική σας μονάδα με τις 

οικογένειες των μαθητών και γιατί; 

 

Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Δυστυχώς δεν είναι λίγοι οι 

γονείς που δεν αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική είναι μια ουσιαστική 

συνεργασία με το σχολείο, με αποτέλεσμα, η φυσική παρουσία τους στις 

θεσμοθετημένες συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς (στις οποίες αναφέρθηκα σε 

προηγούμενη απάντησή μου) να είναι μικρή, πολύ δε περισσότερο η 

ενεργός/ουσιαστική συμμετοχή τους. Από την άλλη δεν μπορούμε να παραβλέψουμε 

ότι και το σχολείο (διευθυντής  και εκπαιδευτικοί) δεν είναι ενταγμένο στην 

ψηφιακή εποχή στο βαθμό που θα έπρεπε με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται 

μια σειρά από τεχνολογικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να είναι 
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η συνεργασία των δύο πλευρών περισσότερο αμφίδρομη, περισσότερο άμεση, άρα 

και πιο αποδοτική. Ωστόσο για να μην αδικούμε την πραγματικότητα και ο 

διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι πάντα πρόθυμοι να 

ανταποκριθούν κάθε φορά που θα ζητηθεί από κάποιον γονέα συνάντηση ή έστω 

τηλεφωνική επικοινωνία. Οι τακτικές και θεσμοθετημένες συναντήσεις 

εκπαιδευτικών και γονέων τηρούνται. 

 

5. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με το παιδί θεωρείτε ότι μπορούν να επηρεάσουν και να 

καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας; 

 

Νομίζω το ίδιο το παιδί ως χαρακτήρας μπορεί να επηρεάσει και ως ένα βαθμό να 

καθορίσει τη συνεργασία σχολείου οικογένειας. Εξηγούμαι: αν το παιδί είναι 

επιμελής και καλός μαθητής, αν του αρέσει το σχολείο ως θεσμός και βέβαια η ίδια 

η διδασκαλία και εν γένει η μαθησιακή διαδικασία, αν αγαπά τους δασκάλους του, 

τότε, και με δεδομένο ότι «όλο αυτό» θα μεταφέρεται από το παιδί στο σπίτι, είναι 

πολύ πιθανό να επηρεαστούν θετικά οι γονείς του παιδιού και να υιοθετήσουν 

ανάλογη στάση προς τους δασκάλους και γενικότερα το σχολείο. Αντίστοιχα αν το 

παιδί είναι αμελής και «κακός» μαθητής, αν με τη συμπεριφορά του προκαλεί 

προβλήματα σε συμμαθητές και δασκάλους, αν εφευρίσκει λόγους για να 

απουσιάζει από το σχολείο και συνεπεία των παραπάνω καλούνται οι γονείς συχνά 

στο σχολείο για να ενημερωθούν, νιώθοντας πολλές φορές απολογούμενοι, τότε 

είναι επίσης πολύ πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά και να μη θέλουν να 

αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με τους δασκάλους τους παιδιού τους και 

γενικότερα το σχολείο.  

Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελούν μαθητές – παιδιά ΑΜεΑ, όπου εκ των πραγμάτων 

επιβάλλεται στενότερη και ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ σχολείου-

οικογένειας προκειμένου όχι μόνο να διευθετηθούν πιθανές λειτουργικές ανάγκες 

(πρόσβαση του μαθητή στο σχολείο, κτό), αλλά και, ασφαλώς, μαθησιακές.  

 

6. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με τους γονείς θεωρείτε ότι μπορούν να επηρεάσουν 

και να καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας; 
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Γενικότερα το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας παίζει σημαντικό 

ρόλο. Γονείς με ευρύτερη παιδεία και σχετική οικονομική άνεση, γονείς που έχουν 

ελεύθερο χρόνο και τον εκμεταλλεύονται δημιουργικά επ΄ ωφελεία των ιδίων αλλά 

και των παιδιών τους,  γονείς που πιστεύουν στο ρόλο και το θεσμό του σχολείου, 

άρα επιδεικνύουν και το δέοντα σεβασμό στους λειτουργούς του, δεν μπορεί παρά 

να είναι ευνοϊκά διακείμενοι στη συνεργασία τους με το σχολείο. 

Το επίπεδο σπουδών των γονέων επίσης, καθώς όσο πιο αναβαθμισμένο είναι αυτό 

τόσο θετικότερος θα είναι ο ρόλος τους στη συνεργασία τους με το σχολείο. 

 Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη θέση που έχουν οι ίδιοι και οι 

εκπαιδευτικοί των παιδιών τους, αλλά και ο δ/ντής του σχολείου σε μια 

φαντασιακή πυραμίδα στην κορυφή του οποίου είναι ο μαθητής/παιδί. Αν δηλαδή 

θεωρούν ότι βρίσκονται κάτω από τον εκπαιδευτικό ή αν θεωρούν ότι βρίσκονται 

στο ίδιο επίπεδο με αυτόν συν-καθορίζοντας, ο καθένας από τη δική του πλευρά 

και χωρίς να επεμβαίνει ο ένας στο ρόλο του άλλου, τις εξελίξεις προς όφελος του 

παιδιού.   

Ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουν γενικότερα το θεσμό του σχολείου και το 

ρόλο του, το πώς λειτουργεί ειδικότερα  το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά 

τους, αλλά και οι παραστάσεις που έχουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο, 

σχετικά με το πώς βιώνουν αλλά και πώς αντιλαμβάνονται το σχολείο και τη 

συνεργασία με αυτό, άλλοι γονείς τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε άλλα σχολεία ή 

και στο ίδιο με τα δικά τους παιδιά. 

 

 

7. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με τον εκπαιδευτικό  θεωρείτε ότι μπορούν να 

επηρεάσουν και να καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας; 

 

Η αυτοσυνειδησία του ως «επαγγελματία», το αν δηλαδή και κατά πόσο είναι 

συνειδητοποιημένος ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των πλεονεκτημάτων 

που θα προκύψουν από την καλή συνεργασία του με τους γονείς, τόσο ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία και την εν γένει συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη και το 

σχολείο, όσο και ως προς  την ευρύτερη συνεργασία σχολείου – οικογένειας. 

Συναφές με το παραπάνω είναι και αντίληψη που έχει ο ίδιος για το δικό του ρόλο 

και για το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου ως προς την εξέλιξη του μαθητή 
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και ευρύτερα ως προς την εξέλιξη του ίδιου του σχολείου και της σχολικής 

κοινότητας (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί).   

Η γνωσιακή του σκευή, δηλαδή το γνωστικό του υπόβαθρο αναφορικά με την αξία 

της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών (σχολείου – οικογένειας). Όσο 

περισσότερο δηλαδή έχει διαβάσει ή καλύτερα εντρυφήσει στο θέμα τόσο 

βεβαιότερο είναι πως ο ίδιος θα παρουσιαστεί ως ένθερμος υποστηρικτής της 

συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια και θα συμβάλλει στο είναι η 

συνεργασία του με τους γονείς ουσιαστική.  

Οι προηγούμενες εμπειρίες του ως εκπαιδευτικού αναφορικά με το πώς βίωνε τη 

συνεργασία του ιδίου και του σχολείου γενικότερα με τους γονείς, ασφαλώς 

μπορούν να επηρεάσουν και να καθορίσουν τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και 

οικογένειας καθώς θετικές εμπειρίες θα ενδυναμώσουν τη βούλησή του για 

συνεργασία, ενώ αντίστοιχα αρνητικές θα αποτελέσουν τροχοπέδη 

 

8. Θεωρείτε ότι το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας των 

μαθητών, επηρεάζει τις σχέσεις σχολείου οικογένειας και γιατί; 

 

Όπως προανέφερα, ασφαλώς και επηρεάζει, καθώς το κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας. 

Έτσι μια οικογένεια με υψηλό μορφωτικό επίπεδο θα προσεγγίσει αυτή τη 

συνεργασία χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα για το ρόλο του σχολείου και 

των εκπαιδευτικών, θα εξελίξει το διάλογο μεταξύ των δύο μερών, θα βοηθήσει με 

τον τρόπο της και την πλευρά του εκπαιδευτικού να αρθεί στο ύψος της 

επικοινωνίας και της αλληλόδρασης που θα αναπτυχθεί και γενικότερα θα 

συνεισφέρει στην όλη διαδικασία με δεδομένο ότι θα κατανοεί τη συνεργασία 

ακόμα και ως γόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης αλλά και ως διακύβευμα της σχέση που 

έχουν με το παιδί τους. 

 

9.   Πιστεύετε ότι ο διευθυντής μπορεί να συμβάλλει στην αρμονική συνεργασία 

σχολείου οικογένειας; Παρακαλώ αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

 

Ναι, πιστεύω ότι πράγματι ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας μπορεί να παίξει 

ουσιαστικό ρόλο στην αρμονική συνεργασία σχολείου και οικογένειαςκαι αυτό γιατί 

ο διευθυντής λειτουργεί πολλές φορές ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών και των γονέων, είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτός που είναι 

επιφορτισμένος με την κάθε μορφής επικοινωνία με τους «τρίτους». Επίσης, γιατί 

οφείλει και εκ του ρόλου του να επιδιώκει τέτοιου είδους (αρμονική)  συνεργασία, 

γιατί μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο συνεργασίας με τους γονείς, γιατί μπορεί 

να οργανώσει επιμορφωτικές συναντήσεις με τους γονείς για το θέμα αυτό, γιατί 

είναι αυτός που θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου στην κατεύθυνση 

ισόρροπης και ειλικρινούς συνεργασίας με τους γονείς. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι ο διευθυντής του σχολείου λειτουργώντας ως ηγέτης θα πρέπει να έχει 

επικοινωνιακά χαρίσματα τα οποία και θα τον βοηθήσουν στο να συμβάλλει στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου και οικογένειας.   

 

10.  Με ποιο τρόπο ο διευθυντής της σχολικής σου μονάδας  συμβάλλει στην 

ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να επιτευχθεί μια αγαστή 

συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών τους; 

 

Δε θα έλεγα ότι συμβάλλει τόσο πολύ στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Ωστόσο οφείλω να αναγνωρίσω ότι είναι πάντα ευγενικός με τους γονείς, 

πρόθυμος να τους εξυπηρετήσει, τους ενημερώνει έγκαιρα, τακτικά και ουσιαστικά 

μέσω έντυπων ενημερωτικών σημειωμάτων και γενικότερα θεωρεί και ο ίδιος ότι η 

συνεργασία μεταξύ των δύο μερών (σχολείου και οικογένειας) πρέπει να 

λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα επ’ ωφελεία των παιδιών. Άρα κατ’ αυτόν τον 

τρόπο λειτουργεί ασφαλώς θετικά ως προς την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών. 

 

11.  Με ποιο τρόπο ο διευθυντής της σχολικής σου μονάδας συμβάλλει στην ενεργή 

συμμετοχή των οικογενειών των μαθητών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι ; 

 

Όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση ο διευθυντής του σχολείου μας 

συμπεριφέρεται ευγενικά στους γονείς, δείχνει προθυμία στο να τους εξυπηρετήσει 

και συστηματικά τους ενημερώνει για διάφορα θέματα είτε εντύπως είτε και 

τηλεφωνικά. Δείχνει ενδιαφέρον για το πόσοι γονείς συμμετείχαν στις ενημερώσεις 

που κάνουν οι εκπαιδευτικοί και στις επιδόσεις ελέγχων προόδου. Νομίζω όμως ότι 

αυτά δεν είναι αρκετά για να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργή συμμετοχή των 

οικογενειών των μαθητών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Θα περίμενε κανείς από ένα 

διευθυντή να τους καλεί συστηματικά σε επιμορφώσεις και συζητήσεις, 
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συμμετέχοντας ο ίδιος ενεργά σε αυτές, προκειμένου όχι απλά να ενημερωθούν για 

την αξία της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας αλλά για να πεισθούν γι’  αυτήν.   

 

12. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου – οικογένειας ; 

 

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της σχέσης σχολείου και οικογένειας και με 

δεδομένο ότι πολλά προβλήματα στις σχέσεις των δύο μερών εκκινούν από το ότι η 

πλευρά των γονέων δεν είναι σε θέση πολλές φορές να κατανοήσει τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί θα πρότεινα: 

Την παρακολούθηση σεμιναρίων με θέμα την αξία της συνεργασίας μεταξύ των δύο 

πλευρών, τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από αυτή των γονέων. 

Ακόμα θα ήταν σκόπιμη η παρακολούθηση κοινών σεμιναρίων με την ταυτόχρονη 

δηλαδή παρουσία εκπαιδευτικών και γονέων και ασφαλώς συζήτηση στα θέματα 

που θα θιχτούν. 

Την αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη μελέτη σχετικών βιβλίων, 

επιστημονικών άρθρων, κτό.  

Την από κοινού διοργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση, δράσεων, (π.χ. γιορτές), ώστε 

να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της συνεργασίας και να κατανοήσουν καλύτερα η μια 

πλευρά την άλλη. 

Τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των γονέων σε μη διδακτικές υποχρεώσεις τις οποίες 

αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, όπως για παράδειγμα, την επιτήρηση των μαθητών 

στα διαλείμματα, ώστε εντασσόμενοι στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου να 

συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών. 

Την θεσμοθετημένη, οριοθετημένη (ορισμένες φορές) και προγραμματισμένη φυσική 

παρουσία των γονέων των μαθητών στις σχολικές αίθουσες εν ώρα διδασκαλίας, με 

στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση από την πλευρά των γονέων του 

τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος και των ποικίλων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο 

εκπαιδευτικός στην τάξη. 

Τη θεσμοθέτηση συζητήσεων με την παρουσία όχι μόνο γονέων-εκπαιδευτικών-

διευθυντών όμορων σχολείων, αλλά και του διευθυντή εκπαίδευσης και των 

συντονιστών εκπαιδευτικού έργου.  

Την ανάπτυξη ποικίλων τρόπων επικοινωνίας με τη βοήθεια και της τεχνολογίας (e-

mail, skype, εφαρμογών διαχείρισης τάξης π.χ. Edmodo, κλπ.) 
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Παιχνίδι ρόλων: γονείς να «γίνουν» … εκπαιδευτικοί και να «διδάξουν» στην τάξη 

τους μαθητές-παιδιά τους και εκπαιδευτικοί να «γίνουν» … γονείς των μαθητών με 

στόχο κυρίως την ενσυναίσθηση.  

Την τακτική ενημέρωση των γονέων με διάφορους τρόπους για θέματα νομοθεσίας και 

επιστημονικών εξελίξεων που αφορούν τους γονείς και τη σχέση τους με τους 

εκπαιδευτικούς και όχι μόνο. 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ε10 

 

Φύλο: Θήλυ 

Ηλικία: 47 

Έτη Υπηρεσίας: 18 

 

 

 

1. Πώς αντιλαμβάνεστε τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας; 

 

Οι σχέσεις σχολείου - οικογένειας είναι σχέσεις αλληλεπίδρασης. Οι 

γονείς ανταλλάσσουν πληροφορίες για το παιδί, καταθέτουν προβληματισμούς 

καιζητούν συμβουλές από τον εκπαιδευτικό που πρέπει είναι φιλικός και πρόθυμος 

γιασυνεργασία. Η συνεργασία αυτή συντελείται σε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας των 

γονιών με τους διδάσκοντες. Και να τονίσω ότι οι συναντήσεις των γονιών με τους 

εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι και τακτικές και ουσιαστικές. 

Όταν, όμως, κατά την επικοινωνία τους με τον εκπαιδευτικόεισπράττουν 

τυπικότητα και ψυχρότητα, την ανταποδίδουν και συχνά διακόπτουν τη μεταξύ 

τους συνεργασία. 

 

2. Θεωρείτε σημαντική την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου- οικογένειας; Παρακαλώ 

αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

 

Πιστεύω ότι είναι καίριας σημασίας η συνεργασία αυτή, γιατί καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό την ομαλή φοίτηση, την επίδοση και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού. Το παιδί αισθάνεται ότι έχει γύρω του τους γονείς του αλλά 

και το σχολείο του που το «αγκαλιάζουν» και συνεργάζονται για τη γενικότερη 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [197] 

πρόοδό του. Αυτό  του παρέχει ασφάλεια, συναισθηματική σταθερότητα και γενικά 

ψυχική ισορροπία.  

Ο εκπαιδευτικόςδιευκολύνεται στο έργο του, καθώς κατά την επικοινωνία του με 

τους γονείςενημερώνεται για τις οικογενειακές συνθήκες του παιδιού που 

επηρεάζουν τησυμπεριφορά του. Έτσι, κατανοεί και χειρίζεται καλύτερα το παιδί 

στο σχολείο καιυιοθετεί αποτελεσματικότερες τεχνικές επικοινωνίας μαζί του. 

Οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα το παιδί, αφού έχουν τη δυνατότητανα 

διαπιστώσουν πτυχές του χαρακτήρα του, να εστιάσουν σε συμπεριφορές και 

ναεντοπίσουν ανησυχίες και πιθανά προβλήματα που δεν αντιλαμβάνονταιστο 

σπίτι, με αποτέλεσμα να είναι ικανοί να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά το παιδί 

τους. 

 

3. Ποιες πρακτικές επικοινωνίας και συνεργασίας χρησιμοποιείτε με τους γονείς; 

 

Οι πρακτικές επικοινωνίας που χρησιμοποιώ είναι: 

 Τηλεφωνική επικοινωνία, αν προκύψει κάτι σημαντικό. 

 Μηνιαία ενημέρωση για την πρόοδο του στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, σε 

καθορισμένη ημέρα και ώρα. 

 Κάθε τρίμηνο όταν κάνουμε ενημέρωση ή δίνουμε βαθμούς . 

 Επιστολή στους γονείς ή κηδεμόνες αν προκύψει κάτι σημαντικό ή 

αξιοσημείωτο για το μαθησιακό κομμάτι, καθώς και για την συμπεριφορά του. 

4. Είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο που συνεργάζεται η σχολική σας μονάδα με τις 

οικογένειες των μαθητών ; 

 Είμαι ικανοποιημένη με τον τρόπο που συνεργάζεται η σχολική μου μονάδα με τις 

οικογένειες των μαθητών, γιατί το σχολείο είναι ανοικτό και δέχεται με σεβασμό 

και σοβαρότητα τους γονείς των μαθητών και η διεύθυνση του σχολείου είναι 

υποστηρικτική ως προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή την καλή επικοινωνία και 

τη διάθεση για λύση των προβλημάτων, όταν και όποτε αυτά προκύψουν. 

 

5. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με το παιδί θεωρείτε ότι μπορούν να επηρεάσουν και να 

καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου - οικογένειας; 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [198] 

Οι παράγοντες που αφορούν το παιδί σχετίζονται με τη συνέπεια στη φοίτησή του 

στο σχολείο, την επίδοσή του στα μαθήματα, τη συμπεριφορά του στα πλαίσια της 

σχολικής κοινότητας είτε προς τους άλλους συμμαθητές του, είτε προς τους 

εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή και τη συμμετοχή του σε σχολικές 

δραστηριότητες. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η τάξη στην οποία φοιτά το 

παιδί, καθώς στις μικρές τάξεις η επικοινωνία είναι πιο συχνή, οι γονείς πιο 

αγχωμένοι και θέλουν να μάθουν τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουν για να 

βοηθήσουν το παιδί. Τέλος, το πόσα παιδιά έχει μια οικογένεια και η σειρά 

γέννησης του παιδιού επηρεάζει τη συνεργασία. Στα μοναχοπαίδια καθώς και στα 

πρώτα παιδιά υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον από τη μεριά των γονέων να 

ασχοληθούν με την εκπαίδευση των παιδιών τους. 

 

 

6. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με τους γονείς θεωρείτε ότι μπορούν να επηρεάσουν και 

να καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας; 

 

Είναι σημαντική η επίδραση του κοινωνικομορφωτκού επιπέδου των γονιών στη 

σχέση σχολείου-οικογένειας. Πολλές φορές είναι έκδηλη η δειλία και η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης των γονιών των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων κατά την 

επικοινωνία τους με το σχολείο. Αποφεύγουν συζητήσεις για θέματα βαθμολογίας 

θεωρώντας πως παρεμβαίνουν στο έργο του εκπαιδευτικού. Επικοινωνούν με 

όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ως ένδειξη σεβασμού, δηλώνουν ότι δεν 

αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα κατά την επικοινωνία τους με το σχολείο. Δεν 

τους ενοχλούν οι αντίξοες επικοινωνιακές συνθήκες και δεν πιστεύουν ότι 

διαθέτουν τις γνώσεις για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με το σχολείο σε 

άλλους τομείς, όπως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η διαμόρφωση 

προγραμμάτων σπουδών. Από την άλλη πλευρά,  οι γονείς ανώτερης μόρφωσης  

προσέρχονται στο σχολείο με αυτοπεποίθηση, δε διστάζουν να συζητήσουν με τους 

εκπαιδευτικούς θέματα βαθμολογίας, ίσως και διδακτικής και τάσσονται 

ανεπιφύλακτα υπέρ της διεύρυνσης των μορφών και του περιεχομένου 

επικοινωνίας με το σχολείο καταθέτοντας προτάσεις.  

Βέβαια, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και ο χρόνος που διαθέτουν οι γονείς 

αλλά και η διάθεση να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. 
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7. Ποιοι παράγοντες σχετικοί με τον εκπαιδευτικό  θεωρείτε ότι μπορούν να 

επηρεάσουν και να καθορίσουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας; 

 

Θεωρώ πως ο χαρακτήρας του εκπαιδευτικού παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάθεση 

συνεργασίας του με τους γονείς, δηλαδή αν είναι φιλικός, επικοινωνιακός, 

κοινωνικός γενικά ή αντίθετα αν είναι ψυχρός, τυπικός, απόμακρος ως άνθρωπος 

στις κοινωνικές του επαφές. Πέρα από αυτό νομίζω ότι ένας ακόμη παράγοντας 

είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για τα ρόλο των γονιών. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την εμπλοκή των γονέων σε θέματα που αφορούν τη 

σχολική κοινότητα, αλλά κάποιοι δε θέλουν «τους γονείς στα πόδια τους» και αυτό 

δυσχεραίνει τη συνεργασία μεταξύ τους. 

 

 

8. Θεωρείτε ότι το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας των μαθητών, 

επηρεάζει τις σχέσεις σχολείου οικογένειας και γιατί; 

 

Όπως ανέφερα και πρωτύτερα το κοινωνικό περιβάλλον των γονιών καθορίζει τη 

γενικότερη στάση τους στο θέμα της εμπλοκής τους σε ζητήματα που αφορούν τη 

σχολική ζωή και επίδοση των παιδιών τους. Από κει και πέρα και η οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας επηρεάζει ανάλογα. Δηλαδή γονείς με σχετική 

οικονομική άνεση προσέρχονται συχνά στο σχολείο, έχουν διάθεση να 

συνεργαστούν, είναι δίπλα στα παιδιά τους και είναι ευγενικοί με τους 

εκπαιδευτικούς, ενώ βοηθάνε σε δράσεις της σχολικής κοινότητας όποτε τους 

ζητηθεί. Βέβαια, γονείς με μεγάλη οικονομική επιφάνεια ορισμένες φορές 

απαξιώνουν το έργο του σχολείου και υποβαθμίζουν το ρόλο της συνεργασίας τους 

μ’ αυτό, ίσως γιατί θεωρούν ότι διαθέτουν τα μέσα να στηρίξουν το παιδί τους οι 

ίδιοι εξωσχολικά. Οι γονείς που έχουν οικονομικά προβλήματα χωρίζονται σε 2 

κατηγορίες. Υπάρχουν αυτοί που είναι «κοντά» στο σχολείο και συνεργάζονται με 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς αντιλαμβάνονται ότι δε μπορούν να στηρίξουν με 

άλλο τρόπο τα παιδιά τους αλλά και οι άλλοι που στα πλαίσια της βιοπάλης δεν 

έχουν χρόνο ή διάθεση ή και τα δύο, για να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν το 

σχολείο σε σχέση με τα παιδιά τους. 
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9.  Πιστεύετε ότι ο διευθυντής μπορεί να συμβάλλει στην αρμονική συνεργασία 

σχολείου οικογένειας; Παρακαλώ αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

 

Φυσικά μπορεί, καθώς είναι αυτός που μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για 

οργάνωση εκδηλώσεων όπου θα συμμετέχουν οι γονείς, σεμιναρίων, σχολής 

γονέων. Είναι το πρόσωπο «κλειδί» που θα «ανοίξει « το σχολείο στην τοπική 

κοινωνία και ειδικά στους γονείς των μαθητών. Είναι ακόμη το πρόσωπο που 

μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού για 

επίλυση του ζητήματος. 

 

10. Με ποιο τρόπο ο διευθυντής της σχολικής σου μονάδας  συμβάλλει στην 

ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να επιτευχθεί μια αγαστή συνεργασία 

με τις οικογένειες των μαθητών τους; 

Ο διευθυντής κατά τη γνώμη μου πρέπει να θεωρεί πολύ σημαντική τη συνεργασία 

σχολείου – οικογένειας, ώστε να μπορεί να μεταδώσει την πεποίθησή του αυτή 

στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του και να τους προτρέπει να βρίσκονται σε 

συχνή επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών τους. 

Στην πράξη, θα πρέπει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες, ώστε η συνεργασία να 

είναι γόνιμη και δημιουργική, δηλαδή να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς 

στην οργάνωση τακτικών συναντήσεων με τους γονείς, σε μέρες και ώρες που 

υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας, σχολικών εκδηλώσεων στις οποίες 

θα εμπλέκονται και οι γονείς των μαθητών και γενικά θα πρέπει να είναι 

ενθαρρυντικός και υποστηρικτικός σε πρωτοβουλίες των ίδιων των εκπαιδευτικών 

για συνεργασία με τους γονείς όποια μορφή και αν έχει αυτή.  

 

 

11.  Με ποιο τρόπο ο διευθυντής της σχολικής σου μονάδας συμβάλλει στην    

 ενεργή συμμετοχή των οικογενειών των μαθητών στο εκπαιδευτικό   

 γίγνεσθαι ; 

 

Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς οφείλει να 

καλεί τους γονείς και να τους ενημερώνει για το πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή 

τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Επίσης, στη διάρκεια της χρονιάς καλείται να 

αποφασίζει και να οργανώνει τις τυπικές τουλάχιστον συναντήσεις των 
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εκπαιδευτικών με τους γονείς έγκαιρα και με τρόπο που να διευκολύνει την 

προσέλευσή τους στο σχολείο. Θα πρέπει, ακόμη, να διατηρεί στενή επικοινωνία με 

το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ώστε να αφουγκράζεται ανησυχίες και  

προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στις οικογένειες των μαθητών και να 

κινητοποιείται ανάλογα.  

 

 

12. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση των σχέσεων σχολείου – οικογένειας ; 

 

Θα πρότεινα να γίνονται πιο συχνές και συστηματικές συναντήσεις με τους γονείς, 

να συμμετέχουν οι γονείς σε ενδοσχολικά απογευματινά σεμινάρια που 

οργανώνονται σε πολλά σχολεία για θέματα αγωγής και συνεργασίας με το σχολείο 

και σε ορισμένες τουλάχιστον συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που 

αφορούν άμεσα τους μαθητές. Ακόμη, κρίνω σημαντική την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση των 

επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και την αναζήτηση αποτελεσματικών διαύλων 

επικοινωνίας με γονείς και μαθητές.  
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Ατομικοί πίνακες 

E1 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕΟ6 

Ηλικία:40 

Έτη προϋπηρεσίας: 6 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΜΔΑΛΑΝΑΛ=Μια διαδικασία αλληλοβοήθειας-

ανατροφοδότησης-αλληλεπίδρασης  

 

ΕΘΥΟΙΣΚΕ=Εθελοντική υποστήριξη και 

συνεισφορά της οικογένειας στη σχολική 

κοινότητα  
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  

 

ΚΛΥΣΑΠ=Καλύτερη συμπεριφορά παιδιών  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  

 

ΔΓΗΟΓΠ=Δημιουργία ήρεμου οικογενειακού 

περιβάλλοντος  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 
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ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 

 

ΕΘΛΒΓΣΧ=Εθελοντική βοήθεια των γονέων στο 

σχολείο 
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΠΡΚΤΠΑ=Προσωπικότητα παιδιού 

 

ΕΔΣΑΝΠΑΙ=Ειδικές  ανάγκες του παιδιού  

 

ΣΧΕΚΘΜΠΔ=Σχολικός εκφοβισμός και 

θυματοποίηση του παιδιού 

ΠΡΥΓ=Ιδιαιτερότητες του παιδιού-προβλήματα 

υγείας  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς  

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

γονέων 

 

ΘΡΠΕΩΓ=Θρησκευτικά πιστεύω των γονέων  

 

ΤΠΔΑΜΓ=Τόπος διαμονής γονέων  

 

ΜΡΦΟΙΓ=Μορφή οικογένειας  

 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  
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ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΔΘΣΕΧΡΕ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

των εκπαιδευτικών  

 

ΜΝΜΕΚΔ=Η μονιμότητα και εντοπιότητα των 

εκπαιδευτικών 

 

ΣΧΧΨΦΤΕ=Συχνότητα χρήσης ψηφιακής 

τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΤΣΓΜΣΚΣ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

από μεσαία κοινωνικά στρώματα 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

 

ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία του 

σχολείου με οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  

 

ΔΝΟΑΓΑΣΧ=Δυνατότητα οικονομικής 

ανταπόκρισης των γονέων στις απαιτήσεις του 

σχολείου  

 

ΠΡΘΠΟΧΚΣ=Περιθωριοποίηση παιδιών  και 

οικογενειών από χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών  

 

ΥΠΑΓΣΚ=Υπεύθυνος για το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία  
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  

 

ΔΓΕΙΔΦΡ=Δημιουργία ειδικού διαδικτυακού 

φόρουμ 

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
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13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με συμμετοχή 

γονέων  

 

ΣΝΧΕΝΗ=Συνεχής ενημέρωση σχολικής 

ιστοσελίδας  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού 

κλίματος  
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και  του ρόλου του εκπαιδευτικού 

από τους γονείς  

 

ΕΘΣΓΔΣ=Εθελοντική συμμετοχή των γονέων σε 

δραστηριότητες του σχολείου 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΠΓΡΑΓΕ=Αποφυγή ρατσιστικής 

αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς   
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Ε2 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 28 

Ηλικία : 53 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο, διδασκαλείο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος 

του παιδιού 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΚΛΥΣΑΠ=Καλύτερη συμπεριφορά παιδιών  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΜΜΔΙΕΓ=Ενημέρωση για τις μεθόδους  

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στους 

γονείς 
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΠΕΙΚΝΠΣ=Περιορισμένη ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  
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 ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΘΜΡΛΣΔ=Θεσμικός ο ρόλος του διευθυντή  

 

ΕΨΗΠΡΑΝ=Έλλειψη προκατάληψης- 

αντικειμενικότητα  
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  

 

ΠΡΣΩΣΣΓ=Πρότυπο σωστής συμπεριφοράς και 

συνεργασίας με  τους γονείς  
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

 

ΣΧΣΔΣΓ=Συχνές συναντήσεις του διευθυντή με 

τον σύλλογο γονέων  

 

ΟΓΤΣΜΓ=Οργάνωση των τυπικών συναντήσεων 

με τους γονείς  
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Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας  και εφαρμογή τους  

 

ΕΝΣΓΝΘΕΞ=Ενημέρωση γονέων-νομοθεσία-

εξελίξεις 

 

ΔΓΙΗΚΛΣ=Δημιουργία και κοινοποίηση στους 

γονείς ενός κανονισμού λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας 
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΘΤΣΓΑΑ=Θετική στάση γονέων για ανάπτυξη 

συνεργασίας 

 

ΣΧΕΓΕΚ=Συχνή επικοινωνία των γονέων με 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και  του ρόλου του εκπαιδευτικού 

από τους γονείς  
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΘΤΣΕΑΑ=Θετική στάση εκπαιδευτικών για 

ανάπτυξη συνεργασίας 

 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΚΠΣΧΣΥΜ=Καθορισμός πιο συχνών 

συναντήσεων με τους γονείς  
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Ε3 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Ηλικία:50 

Έτη προϋπηρεσίας:18 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος 

του παιδιού 

 

ΣΥΕΥΛΣΧ=Συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  

 

ΜΕΣΓΣΟΣ=Μείωση συγκρούσεων μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΠΑΝΕΛΣΜ=Ποιοτική αναβάθμιση και εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας 
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΕΚΕΝΣΥΣ=Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις 

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  
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6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΜΙΚΝΠΣ=Μεγάλη ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΠΡΚΤΠΑ=Προσωπικότητα παιδιού 

 

ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

ΠΡΥΓ=Ιδιαιτερότητες του παιδιού-προβλήματα 

υγείας  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

 

ΠΡΣΓΝΩ=Προσωπικότητα  των γονέων  

 

ΟΚΓΠΡΒΓ=Οικογενειακά προβλήματα γονέων 
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΣΧΠΒΝΕ=Το σχολικό περιβάλλον του 

εκπαιδευτικού  

 

ΠΡΒΥΓΕ=Προβλήματα υγείας του 

εκπαιδευτικού  

 

ΣΥΘΚΚΞΕ=Συναίσθημα κοινωνικής 

καταξίωσης των εκπαιδευτικών   
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
 

Γ. Ο ρόλος του διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [211] 

οικογένειας 
 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών  

 

ΘΜΡΛΣΔ=Θεσμικός ο ρόλος του διευθυντή  

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου  
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΠΘΣΥΓΕ=Πεποίθηση συνεργατικότητας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΔΓΕΔΕΠΦ=Διοργάνωση ενδοσχολικών 

επιμορφώσεων και   σεμιναρίων  

 

ΠΡΣΩΣΣΓ=Πρότυπο σωστής συμπεριφοράς και 

συνεργασίας με  τους γονείς  
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με συμμετοχή 

γονέων  

 

ΕΝΓΗΣΣ=Ενεργοποίηση σχολικού συμβουλίου  

 

ΑΝΟΣΧΚΑ=Άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία.  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της σχέσης σχολείου- οικογένειας. 

14. Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

ΘΣΜΣΜΓΕ=Θεσμοθέτηση σεμιναρίων γονέων-

εκπαιδευτικών  

 

ΘΣΜΔΠΑΠ=Θεσμοθέτηση διεπιστημονικής 

επιτροπής για την αντιμετώπιση προβλημάτων  
 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων 

υπό την εποπτεία του διευθυντή 

 

ΔΓΣΧΑΚΟΙ=Δημιουργία ενός σχολείου 

ανοιχτού στην κοινωνία  

 

ΔΓΙΗΚΛΣ=Δημιουργία και κοινοποίηση στους 

γονείς ενός κανονισμού λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [212] 

16. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΘΤΣΓΑΑ=Θετική στάση γονέων για ανάπτυξη 

συνεργασίας 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΘΤΣΕΑΑ=Θετική στάση εκπαιδευτικών για 

ανάπτυξη συνεργασίας 
 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [213] 

Ε4 

Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ειδικότητα: ΠΕΟ7 

Ηλικία:60 

Έτη προϋπηρεσίας: 28 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο, δεύτερο πτυχίο, 

διδασκαλείο, μεταπτυχιακό 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΜΔΑΛΑΝΑΛ=Μια διαδικασία αλληλοβοήθειας-

ανατροφοδότησης-αλληλεπίδρασης  

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος 

του παιδιού 

 

ΣΥΕΥΛΣΧ=Συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΕΑΕΑΠΜΑ=Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης των μαθητών 
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΕΜΜΔΙΕΓ=Ενημέρωση για τις μεθόδους  

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στους 

γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 

 

ΕΣΥΤΠΕΚ=Ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης 

 

ΕΝΑΥΕΚΠ=Ενίσχυση αυτοεκτίμησης 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [214] 

εκπαιδευτικών 

 

ΜΕΣΓΣΟΣ=Μείωση συγκρούσεων μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας  
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 

 

ΔΓΩΚΔΡΣΟ=Διοργάνωση κοινών δράσεων 

σχολείου-οικογένειας  
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΠΡΘΑΒΛΣ=Περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  
 

8. Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

γονέων 

 

ΕΠΚΕΧΓΟ=Επαγγελματική ενασχόληση γονέων 
 

9.Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΑΝΤΡΕΚΥ=Απόψεις εκπαιδευτικών για το 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  

 

ΕΤΥΠΗΛΕ=Έτη υπηρεσίας και ηλικία 

εκπαιδευτικών   
 

10. Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [215] 

οικογένειας ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

 

ΔΝΟΑΓΑΣΧ=Δυνατότητα οικονομικής 

ανταπόκρισης των γονέων στις απαιτήσεις του 

σχολείου  
 

Γ. Ο ρόλος του διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 

 

ΥΠΑΓΣΚ=Υπεύθυνος για το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία  
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με τους γονείς 
 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13. Πρακτικές του διευθυντή για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των 

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΕΝΓΗΣΣ=Ενεργοποίηση σχολικού συμβουλίου  

 

ΑΝΟΣΧΚΑ=Άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία.  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14. Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

ΘΣΜΨΥΑ=Θεσμοθέτηση ψυχολόγου στα 

σχολεία 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων 

υπό την εποπτεία του διευθυντή 

 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού 

κλίματος  

 

ΔΓΣΧΑΚΟΙ=Δημιουργία ενός σχολείου 

ανοιχτού στην κοινωνία  

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός ορίων στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας και εφαρμογή τους 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [216] 

 

 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και του ρόλου του εκπαιδευτικού 

από τους γονείς  

 

ΑΨΠΡΓ=Ανάληψη πρωτοβουλιών από γονείς   

 

ΣΧΕΓΕΚ=Συχνή επικοινωνία των γονέων με 

τους εκπαιδευτικούς  
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΚΛΠΡΟΜΕΚ=Καλύτερη προσέγγιση μαθητών 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΚΠΣΧΣΥΜ=Καθορισμός πιο συχνών 

συναντήσεων με τους γονείς  

 

ΕΛΞΧΣΥΓ=Ευελιξία στον χρόνο συνάντησης με 

τους γονείς 
 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [217] 

Ε5 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 19 

Ηλικία:52 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο, δεύτερο πτυχίο, 

μεταπτυχιακό 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΕΚΕΝΣΥΣ=Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις 

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [218] 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

συνεργασία 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

ΠΡΥΓ=Ιδιαιτερότητες του παιδιού-προβλήματα 

υγείας  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

γονέων 

 

ΑΘΗΑΔΕΚ=Αίσθημα αποδοχής από τους 

εκπαιδευτικούς  

 

ΗΛΚΓΝΝ=Ηλικία των γονέων  
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΟΙΓΠΡΗΕ=Οικογενειακά προβλήματα των 

εκπαιδευτικών 

 

ΔΘΣΕΧΡΕ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

των εκπαιδευτικών  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

 

ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία του 

σχολείου με οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  

 

ΔΝΟΑΓΑΣΧ=Δυνατότητα οικονομικής 

ανταπόκρισης των γονέων στις απαιτήσεις του 

σχολείου  
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [219] 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΘΜΡΛΣΔ=Θεσμικός ο ρόλος του διευθυντή  

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΠΘΣΥΓΕ=Πεποίθηση συνεργατικότητας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΔΓΘΤΚΥΚΛ=Δημιουργία θετικού κλίματος 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με συμμετοχή 

γονέων  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων 

υπό την εποπτεία του διευθυντή 

 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού 

κλίματος  

 

ΔΓΣΧΑΚΟΙ=Δημιουργία ενός σχολείου 

ανοιχτού στην κοινωνία  

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας  και εφαρμογή τους  
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΕΠΦΤΓΟΝ=Επιμόρφωση των γονέων 

 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΘΤΣΕΑΑ=Θετική στάση εκπαιδευτικών για 

ανάπτυξη συνεργασίας 

 

ΕΠΡΦΕΚ=Επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών  



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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Ε6 

Προφίλ Φύλο: άντρας 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 25 

Ηλικία:54 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος 

του παιδιού 

 

ΣΥΕΥΛΣΧ=Συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου 

 

ΑΒΓΣΔΡΑΠ= Αποτελεσματικότερη βοήθεια των 

γονέων στις καθημερινές σχολικές 

δραστηριότητες των παιδιών τους 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΜΜΔΙΕΓ=Ενημέρωση για τις μεθόδους  

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στους 

γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 

 

ΕΣΥΤΠΕΚ=Ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης 

 

ΠΑΝΕΛΣΜ=Ποιοτική αναβάθμιση και εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας 
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΕΚΕΝΣΥΣ=Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις 
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΙΠΕΚΕΣΧ=Εικόνα του παιδιού για τον 

εκπαιδευτικό και το σχολείο 

ΠΡΥΓ=Ιδιαιτερότητες του παιδιού-προβλήματα 

υγείας  

 

ΟΚΓΠΡΒΠ=Οικογενειακό περιβάλλον του 

παιδιού  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΑΝΤΡΕΚΥ=Απόψεις εκπαιδευτικών για το 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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οικογένειας ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 

 

ΑΔΕΠΡΣΥ=Αρμόδιος για επίλυση προβλημάτων 

-συγκρούσεων 
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΔΓΘΤΚΥΚΛ=Δημιουργία θετικού κλίματος 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΣΧΣΔΣΓ=Συχνές συναντήσεις του διευθυντή με 

τον σύλλογο γονέων  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού 

κλίματος  

 

ΔΓΙΗΚΛΣ=Δημιουργία και κοινοποίηση στους 

γονείς ενός κανονισμού λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας 
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΘΤΣΓΑΑ=Θετική στάση γονέων για ανάπτυξη 

συνεργασίας 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και  του ρόλου του εκπαιδευτικού 

από τους γονείς  
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΘΤΣΕΑΑ=Θετική στάση εκπαιδευτικών για 

ανάπτυξη συνεργασίας 

 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΔΗΘΜΣΧΣΥ=Διεύρυνση θεματολογίας 

σχολικού συμβουλίου 
 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [224] 

E7 

Προφίλ Φύλο: Άντρας  

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 31 

Ηλικία : 55 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΕΚΕΝΣΥΣ=Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις 

 

ΔΓΩΚΔΡΣΟ=Διοργάνωση κοινών δράσεων 

σχολείου-οικογένειας  
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΠΕΙΚΝΠΣ=Περιορισμένη ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

 

ΟΚΓΠΡΒΠ=Οικογενειακό περιβάλλον του 

παιδιού  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

γονέων 

 

ΤΠΔΑΜΓ=Τόπος διαμονής γονέων  

 

ΜΡΦΟΙΓ=Μορφή οικογένειας  

 

ΠΡΣΓΝΩ=Προσωπικότητα  των γονέων  

 

ΟΚΓΠΡΒΓ=Οικογενειακά προβλήματα γονέων 
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΟΙΓΠΡΗΕ=Οικογενειακά προβλήματα των 

εκπαιδευτικών 

 

ΕΤΥΠΗΛΕ=Έτη υπηρεσίας και ηλικία 

εκπαιδευτικών   

 

ΕΚΚΑΙΔΡ=Εκπόνηση καινοτόμων 

προγραμμάτων 
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

 

ΚΛΤΣΓΜΣΚΣ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

από μεσαία κοινωνικά στρώματα 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
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ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία του 

σχολείου με οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών  

 

ΘΜΡΛΣΔ=Θεσμικός ο ρόλος του διευθυντή  
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΠΘΣΥΓΕ=Πεποίθηση συνεργατικότητας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΠΡΣΩΣΣΓ=Πρότυπο σωστής συμπεριφοράς και 

συνεργασίας με  τους γονείς  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΔΓΘΤΚΥΚΛ=Δημιουργία θετικού κλίματος 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΑΝΟΣΧΚΑ=Άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία.  

 

ΚΝΣΥΓ=Κατανόηση της σημασίας της 

συνεργασίας από τους γονείς  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

ΘΣΜΠΡΕΔ=Θεσμοθέτηση παραμονής 

εκπαιδευτικών έως τις δύο καθημερινά  
 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΔΓΣΧΑΚΟΙ=Δημιουργία ενός σχολείου 

ανοιχτού στην κοινωνία  

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη συνεργασία 
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σχολείου-οικογένειας  και εφαρμογή τους  
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΣΧΕΓΕΚ=Συχνή επικοινωνία των γονέων με 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και  του ρόλου του εκπαιδευτικού 

από τους γονείς  

 

ΕΘΣΓΔΣ=Εθελοντική συμμετοχή των γονέων σε 

δραστηριότητες του σχολείου   

 

ΟΚΕΧΔΕΟ=Οικονομική ενίσχυση 

δραστηριοτήτων από εύπορες οικογένειες 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΘΤΣΕΑΑ=Θετική στάση εκπαιδευτικών για 

ανάπτυξη συνεργασίας 

 

ΚΛΠΡΟΜΕΚ=Καλύτερη προσέγγιση μαθητών 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΚΠΣΧΣΥΜ=Καθορισμός πιο συχνών 

συναντήσεων με τους γονείς  

 

ΑΦΕΞΠΡΔ=Αφιέρωση εξωσχολικού χρόνου για 

προετοιμασία δράσεων 
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Ε8 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 18 

Ηλικία : 45 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΜΔΑΛΑΝΑΛ=Μια διαδικασία αλληλοβοήθειας-

ανατροφοδότησης-αλληλεπίδρασης  

 

ΑΒΓΣΔΡΑΠ= Αποτελεσματικότερη βοήθεια των 

γονέων στις καθημερινές σχολικές 

δραστηριότητες των παιδιών τους 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  

 

ΕΑΕΑΠΜΑ=Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 

αυτοπεποίθησης των μαθητών 
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 
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5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΕΚΕΝΣΥΣ=Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις 

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 

 

ΔΓΩΚΔΡΣΟ=Διοργάνωση κοινών δράσεων 

σχολείου-οικογένειας  
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΠΡΚΤΠΑ=Προσωπικότητα παιδιού 

 

ΟΚΓΠΡΒΠ=Οικογενειακό περιβάλλον του 

παιδιού  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

 

ΠΡΣΓΝΩ=Προσωπικότητα  των γονέων  

 

ΕΠΚΕΧΓΟ=Επαγγελματική ενασχόληση γονέων 
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΑΝΤΡΕΚΥ=Απόψεις εκπαιδευτικών για το 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  

 

ΕΤΥΠΗΛΕ=Έτη υπηρεσίας και ηλικία 
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εκπαιδευτικών   
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΔΓΕΔΕΠΦ=Διοργάνωση ενδοσχολικών 

επιμορφώσεων και   σεμιναρίων  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με συμμετοχή 

γονέων  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΔΓΚΥΡΣΝΓ= Δημιουργία κουλτούρας 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΔΓΣΧΑΚΟΙ=Δημιουργία ενός σχολείου 

ανοιχτού στην κοινωνία  
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΣΧΕΓΕΚ=Συχνή επικοινωνία των γονέων με 

τους εκπαιδευτικούς  
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  
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Ε9 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 24 

Ηλικία : 52 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΣΧΣΕΜΑΛ=Σχέση σεβασμού-εμπιστοσύνης-

αλήθειας 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΚΛΥΣΑΠ=Καλύτερη συμπεριφορά παιδιών  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΕΚΕΝΣΥΣ=Έκτακτες ενημερωτικές συναντήσεις 
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΠΕΙΚΝΠΣ=Περιορισμένη ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΠΡΘΑΒΛΣ=Περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 
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7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΕΔΣΑΝΠΑΙ=Ειδικές  ανάγκες του παιδιού  

ΠΡΥΓ=Ιδιαιτερότητες του παιδιού-προβλήματα 

υγείας  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  

 

ΑΡΠΟΣΓΕ=Αριθμός παιδιών της οικογένειας και 

σειρά γέννησης  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

γονέων 

 

ΜΡΦΟΙΓ=Μορφή οικογένειας  

 

ΕΠΚΕΧΓΟ=Επαγγελματική ενασχόληση γονέων 
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΟΙΓΠΡΗΕ=Οικογενειακά προβλήματα των 

εκπαιδευτικών 

 

ΔΘΣΕΧΡΕ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

των εκπαιδευτικών  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [233] 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών  

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείο  

 

ΑΔΕΠΡΣΥ=Αρμόδιος για επίλυση προβλημάτων 

-συγκρούσεων 
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  

 

ΠΡΣΩΣΣΓ=Πρότυπο σωστής συμπεριφοράς και 

συνεργασίας με  τους γονείς  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με συμμετοχή 

γονέων  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΟΕΦΣΗΜΔ=Οργάνωση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και ημερίδων 

 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού 

κλίματος  

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας  και εφαρμογή τους  

 

ΥΞΑΝΔΞΧΔ=Ύπαρξη αναγκαίων δεξιοτήτων 

και χαρακτηριστικών διευθυντή  



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [234] 

 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΘΤΣΓΑΑ=Θετική στάση γονέων για ανάπτυξη 

συνεργασίας 

 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και  του ρόλου του εκπαιδευτικού 

από τους γονείς  
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΘΤΣΕΑΑ=Θετική στάση εκπαιδευτικών για 

ανάπτυξη συνεργασίας 

 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΠΓΡΑΓΕ=Αποφυγή ρατσιστικής 

αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς   

 

ΕΠΡΑΥΕΚ=Επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών  

 

ΠΧΣΟΒΕΡ=Παροχή σαφών οδηγιών στους 

γονείς για βοήθεια στις εργασίες των παιδιών 

τους  
 

 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [235] 

Ε10 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 18 

Ηλικία : 47 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΜΔΑΛΑΝΑΛ=Μια διαδικασία αλληλοβοήθειας-

ανατροφοδότησης-αλληλεπίδρασης  

 

ΚΑΠΡΒΓΣ=Κατάθεση προβληματισμών από 

τους γονείς 

 

ΠΑΣΥΕΚΓ=Παροχή συμβουλών από τους 

εκπαιδευτικούς στους γονείς 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [236] 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΜΙΚΝΠΣ=Μεγάλη ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού 

 

ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  

 

ΕΛΠΦΟΠ=Ελλιπής φοίτηση του παιδιού 

 

ΑΡΠΟΣΓΕ=Αριθμός παιδιών της οικογένειας και 

σειρά γέννησης  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

 

ΠΡΣΓΝΩ=Προσωπικότητα  των γονέων  
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΑΝΤΡΕΚΥ=Απόψεις εκπαιδευτικών για το 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [237] 

υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

 

ΚΛΣΓΧΚΣ=Καλή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα  

 

ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία του 

σχολείου με οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών  

 

ΘΜΡΛΣΔ=Θεσμικός ο ρόλος του διευθυντή  

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείο  

 

ΑΔΕΠΡΣΥ=Αρμόδιος για επίλυση προβλημάτων 

-συγκρούσεων 

 

ΥΠΑΓΣΚ=Υπεύθυνος για το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία  

 

ΕΨΗΠΡΑΝ=Έλλειψη προκατάληψης- 

αντικειμενικότητα  
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΠΘΣΥΓΕ=Πεποίθηση συνεργατικότηταςμεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [238] 

 

ΣΧΣΔΣΓ=Συχνές συναντήσεις του διευθυντή με 

τον σύλλογο γονέων   

 

ΚΝΣΥΓ=Κατανόηση της σημασίας της 

συνεργασίας από τους γονείς  

 

ΟΓΤΣΜΓ=Οργάνωση των τυπικών συναντήσεων 

με τους γονείς  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΟΕΦΣΗΜΔ=Οργάνωση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και ημερίδων 

 

ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων 

υπό την εποπτεία του διευθυντή 

 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού 

κλίματος  
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΣΧΕΓΕΚ=Συχνή επικοινωνία των γονέων με 

τους εκπαιδευτικούς  

 

 ΕΠΦΤΓΟΝ=Επιμόρφωση των γονέων 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΕΠΡΑΥΕΚ=Επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών  

 

ΕΛΞΧΣΥΓ=Ευελιξία στον χρόνο συνάντησης με 

τους γονείς 
 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [239] 

Ε11 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 19 

Ηλικία : 50 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο, διδασκαλείο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος 

του παιδιού 

 

ΣΥΕΥΛΣΧ=Συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 

 

ΠΑΝΕΛΣΜ=Ποιοτική αναβάθμιση και εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας 
 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [240] 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 

 

ΕΘΛΒΓΣΧ=Εθελοντική βοήθεια των γονέων στο 

σχολείο 

 

ΔΓΩΚΔΡΣΟ=Διοργάνωση κοινών δράσεων 

σχολείου-οικογένειας  
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  

 

ΑΡΠΟΣΓΕ=Αριθμός παιδιών της οικογένειας και 

σειρά γέννησης  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς  

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

γονέων 

 

ΜΡΦΟΙΓ=Μορφή οικογένειας  
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

 

ΟΙΓΠΡΗΕ=Οικογενειακά προβλήματα των 

εκπαιδευτικών 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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ΕΤΥΠΗΛΕ=Έτη υπηρεσίας και ηλικία 

εκπαιδευτικών   

 

ΠΡΒΥΓΕ=Προβλήματα υγείας του 

εκπαιδευτικού  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΤΣΓΜΣΚΣ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

από μεσαία κοινωνικά στρώματα 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

 

ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία του 

σχολείου με οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείο  
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΔΓΘΤΚΥΚΛ=Δημιουργία θετικού κλίματος 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΟΕΦΣΗΜΔ=Οργάνωση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και ημερίδων 

 

ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων 

υπό την εποπτεία του διευθυντή 
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΕΠΦΤΓΟΝ=Επιμόρφωση των γονέων 

 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΕΠΡΑΥΕΚ=Επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών  
 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [243] 

Ε12 

Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 30 

Ηλικία : 54 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο, διδασκαλείο, 

μεταπτυχιακό 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΜΔΑΛΑΝΑΛ=Μια διαδικασία αλληλοβοήθειας-

ανατροφοδότησης-αλληλεπίδρασης  

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος 

του παιδιού 

 

ΔΙΠΧΡΟΓΕ= Δραστικό παιχνίδι ρόλων ανάμεσα 

σε γονείς και εκπαιδευτικούς 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΜΜΔΙΕΓ=Ενημέρωση για τις μεθόδους  

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στους 

γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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ΜΕΣΓΣΟΣ=Μείωση συγκρούσεων μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας  

 

ΠΑΝΕΛΣΜ=Ποιοτική αναβάθμιση και εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας 
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΠΕΙΚΝΠΣ=Περιορισμένη ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΠΡΘΑΒΛΣ=Περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΠΡΚΤΠΑ=Προσωπικότητα παιδιού 

 

ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

 

ΕΔΣΑΝΠΑΙ=Ειδικές  ανάγκες του παιδιού  

 

ΕΙΠΕΚΕΣΗ=Εικόνα του παιδιού για τον 

εκπαιδευτικό και το σχολείο 

 

ΕΛΠΦΟΠ=Ελλιπής φοίτηση του παιδιού 
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΠΚΠΓΔΚΣ=Επιρροή του κοινωνικού 

περίγυρου των γονέων στη διαμόρφωση 

κουλτούρας συνεργασίας  
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΑΝΤΡΕΚΥ=Απόψεις εκπαιδευτικών για το 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  

 

ΠΡΓΕΜΙΣ=Προηγούμενες εμπειρίες 

συνεργασίας  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών  

 

ΘΜΡΛΣΔ=Θεσμικός ο ρόλος του διευθυντή  

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΠΘΣΥΓΕ=Πεποίθηση συνεργατικότητας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΔΓΘΤΚΥΚΛ=Δημιουργία θετικού κλίματος 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΓΝΕΡΣΓΩΝ=Γνώση για την ενεργό συμμετοχή 

των γονέων  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
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14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

ΘΣΜΗΕΒΓ=Θεσμοθέτηση εθελοντικής βοήθειας 

από τους γονείς 

 

ΘΣΜΠΡΓΤΞ=Θεσμοθέτηση παρουσίας γονέων 

στην τάξη 

 

ΕΜΚΑΘΟΡΣ=Εμπλοκή και άλλων 

θεσμοθετημένων οργάνων σε συζητήσεις  
 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΟΕΦΣΗΜΔ=Οργάνωση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και ημερίδων 

 

ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων 

υπό την εποπτεία του διευθυντή 

 

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας  και εφαρμογή τους  

 

ΕΝΣΓΝΘΕΞ=Ενημέρωση γονέων-νομοθεσία-

εξελίξεις 

 

ΥΞΑΝΔΞΧΔ=Ύπαρξη αναγκαίων δεξιοτήτων 

και χαρακτηριστικών διευθυντή  
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και  του ρόλου του εκπαιδευτικού 

από τους γονείς  

 

 ΕΠΦΤΓΟΝ=Επιμόρφωση των γονέων 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΠΓΡΑΓΕ=Αποφυγή ρατσιστικής 

αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς   

 

ΕΠΡΑΥΕΚ=Επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών  

 

ΠΧΝΡΓΝΕΚ=Παιχνίδια ρόλων ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς και γονείς 

 

ΧΡΣΥΤΓΑ=Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας 
 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [247] 

Ε13 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 27 

Ηλικία : 52 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο, διδασκαλείο, δεύτερο 

πτυχίο, μεταπτυχιακό 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος 

του παιδιού 

 

ΜΔΙΕΠΠΡΟ=Μια διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΕΜΜΔΙΕΓ=Ενημέρωση για τις μεθόδους  

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στους 

γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [248] 

 

ΕΣΥΤΠΕΚ=Ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης 
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΠΡΘΑΒΛΣ=Περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΔΣΑΝΠΑΙ=Ειδικές  ανάγκες του παιδιού  

 

ΕΙΠΕΚΕΣΗ=Εικόνα του παιδιού για τον 

εκπαιδευτικό και το σχολείο 

 

ΑΡΠΟΣΓΕ=Αριθμός παιδιών της οικογένειας και 

σειρά γέννησης  

 

ΦΛΠΑΔΥ=Φύλο παιδιού 
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΣΤΑΝΓΩΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση  

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

γονέων 

 

ΦΛΟΓΝΝ=Φύλο των γονέων 

 

ΟΚΓΠΡΒΓ=Οικογενειακά προβλήματα γονέων 

 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΤΡΕΚΥ=Απόψεις εκπαιδευτικών για το 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [249] 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

 

ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία του 

σχολείου με οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών  

 

ΑΔΕΠΡΣΥ=Αρμόδιος για επίλυση προβλημάτων 

-συγκρούσεων 
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΔΓΘΤΚΥΚΛ=Δημιουργία θετικού κλίματος 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με συμμετοχή 

γονέων  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού 

κλίματος  

 

ΕΝΣΓΝΘΕΞ=Ενημέρωση γονέων-νομοθεσία-

εξελίξεις 
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΘΤΣΓΑΑ=Θετική στάση γονέων για ανάπτυξη 

συνεργασίας 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΠΓΡΑΓΕ=Αποφυγή ρατσιστικής 

αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από τους 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [250] 

εκπαιδευτικούς   
 

 

 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [251] 

Ε14 

Προφίλ Φύλο: Άντρας 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 37 

Ηλικία : 59 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο 

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΜΜΔΙΕΓ=Ενημέρωση για τις μεθόδους  

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στους 

γονείς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού 

 

 

ΕΣΥΤΠΕΚ=Ενίσχυση της τυπικής εκπαίδευσης 

 
 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [252] 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  

 

ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 

 

ΕΘΛΒΓΣΧ=Εθελοντική βοήθεια των γονέων στο 

σχολείο 
 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΠΡΘΑΒΛΣ=Περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς  

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική ταυτότητα 

γονέων 

 

ΕΠΚΕΧΓΟ=Επαγγελματική ενασχόληση γονέων 

 

ΦΛΟΓΝΝ=Φύλο των γονέων 
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία της 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΣΧΠΒΝΕ=Το σχολικό περιβάλλον του 

εκπαιδευτικού  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΤΣΓΜΣΚΣ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

από μεσαία κοινωνικά στρώματα 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [253] 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

 

ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία του 

σχολείου με οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  
 

Γ. Ο ρόλος του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείο  

 

ΑΔΕΠΡΣΥ=Αρμόδιος για επίλυση προβλημάτων 

-συγκρούσεων 
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με συμμετοχή 

γονέων  

 

ΕΝΓΗΣΣ=Ενεργοποίηση σχολικού συμβουλίου  

 

ΣΝΧΕΝΗ=Συνεχής ενημέρωση σχολικής 

ιστοσελίδας  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση δραστηριοτήτων 

υπό την εποπτεία του διευθυντή 

 

ΔΓΣΧΑΚΟΙ=Δημιουργία ενός σχολείου 

ανοιχτού στην κοινωνία  

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας  και εφαρμογή τους  

 
 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [254] 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΕΠΦΤΓΟΝ=Επιμόρφωση των γονέων 

 
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΕΠΡΑΥΕΚ=Επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών  

 

ΕΛΞΧΣΥΓ=Ευελιξία στον χρόνο συνάντησης με 

τους γονείς 
 

 



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σχέσεις σχολείου-οικογένειας:  
Παιδαγωγική Σχολή   Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών  
  της πρωτοβάθμιας 
 

Δημητριάδου Βαρβάρα  [255] 

Ε15 

Προφίλ Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: ΠΕ 70 

Έτη υπηρεσίας: 26 

Ηλικία : 56 

Σπουδές: Βασικό πτυχίο, δεύτερο πτυχίο,  

 

Θεματικοί άξονες/κατηγορίες Κωδικοί/λειτουργικοί ορισμοί 

Α. «Προσδιορισμός  σημασίας της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη λειτουργία 

σχολικής μονάδας» 

1. Αντίληψη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς όφελος 

του παιδιού 
 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 
 

ΣΜΝΟΜ=Σημαντικά οφέλη για τους μαθητές 

 

ΒΛΩΣΧΕ=Βελτίωση σχολικής επίδοσης παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  
 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΓ=Σημαντικά οφέλη για τους γονείς 

 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους γονείς 

από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους γονείς τους  
 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΜΝΟΕ=Σημαντικά οφέλη για τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς  
 

5.Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 
 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους γονείς  
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6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με 

τις οικογένειες των μαθητών 
 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΠΡΘΑΒΛΣ=Περιθώρια βελτίωσης συνεργασίας 
 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 
 

ΠΡΚΤΠΑ=Προσωπικότητα παιδιού 

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  
 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 
 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕ=Στάσεις και αντιλήψεις γονέων για 

την εκπαίδευση  

 

ΦΛΟΓΝΝ=Φύλο των γονέων 
 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  
 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και επιστημονικό 

υπόβαθρο του εκπαιδευτικού  
 

10.  Επιρροή κοινωνικού και 

οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας 

των μαθητών στις  σχέσεις σχολείου 

οικογένειας 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του κοινωνικού 

και οικονομικού υπόβαθρου της οικογένειας  

 

ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με γονείς 

υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς από 

χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή στις σχέσεις και τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας. 

11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 
 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του διευθυντή 

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείο  
 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 
 

ΠΘΣΥΓΕ=Πεποίθηση συνεργατικότητας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών συνεδριάσεων 

και δράσεων συλλόγου διδασκόντων και γονέων  
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ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 
 

13.  Πρακτικές του διευθυντή  για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των  

γονέων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  
 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

ΣΧΣΔΣΓ=Συχνές συναντήσεις του διευθυντή με 

τον σύλλογο γονέων  
 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της  σχέσης σχολείου- οικογένειας. 
 

14.  Θεσμοθέτηση προτάσεων για τη 

βελτίωση των σχέσεων σχολείου – 

οικογένειας  
 

 

15. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τον 

διευθυντή 

ΟΕΦΣΗΜΔ=Οργάνωση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και ημερίδων 

 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού σχολικού 

κλίματος  

 

ΔΓΚΥΡΣΝΣ= Δημιουργία κουλτούρας 

συνεργασίας 

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη συνεργασία 

σχολείου-οικογένειας  και εφαρμογή τους  

 

ΕΝΣΓΝΘΕΞ=Ενημέρωση γονέων-νομοθεσία-

εξελίξεις 
 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΕΠΦΤΓΟΝ=Επιμόρφωση των γονέων 

 

ΕΘΣΓΔΣ=Εθελοντική συμμετοχή των γονέων σε 

δραστηριότητες του σχολείου 

 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και  του ρόλου του εκπαιδευτικού 

από τους γονείς  
 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση γονέων από 

τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΠΓΡΑΓΕ=Αποφυγή ρατσιστικής 

αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς   

 

ΕΠΡΑΥΕΚ=Επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών  
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Έκθεσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών 

 

Θεματικοί Άξονες/  

Κατηγορίες 

Κωδικοί - Λειτουργικοί ορισμοί 

Α. Προσδιορισμός  σημασίας της 

συνεργασίας σχολείου- οικογένειας στη 

λειτουργία σχολικής μονάδας 

 

1. Προσδιορισμός της  συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας 

 
 

ΔΕΠΑΝΠΛ=Διαρκής επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών 

 

ΜΔΑΛΑΝΑΛ=Μια διαδικασία 

αλληλοβοήθειας-ανατροφοδότησης-

αλληλεπίδρασης  

 

ΥΛΟΣΤΟΠ= Υλοποίηση  στόχων προς 

όφελος του παιδιού 

 

ΣΥΕΥΛΣΧ=Συμβολή στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 

 

ΑΒΓΣΔΡΑΠ= Αποτελεσματικότερη 

βοήθεια των γονέων στις καθημερινές 

σχολικές δραστηριότητες των παιδιών 

τους. 

 

ΜΔΙΕΠΠΡΟ=Μια διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων 

 

ΕΘΥΟΙΣΚΕ=Εθελοντική υποστήριξη και 

συνεισφορά της οικογένειας στη σχολική 

κοινότητα  
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ΣΧΣΕΜΑΛ=Σχέση σεβασμού-

εμπιστοσύνης-αλήθειας 

 

ΚΑΠΡΒΓΣ=Κατάθεση προβληματισμών 

από τους γονείς 

 

ΠΑΣΥΕΚΓ=Παροχή συμβουλών από 

τους εκπαιδευτικούς στους γονείς 

 

2. Οφέλη για τα παιδιά από την ανάπτυξη 

συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

 

ΒΛΩΣΧΕ= Βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των παιδιών  

 

ΣΘΑΞΠΔ=Συναισθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΚΟΑΝΠΔ=Κοινωνική ανάπτυξη του 

παιδιού 

 

ΕΣΜΑΠΡ=Εντοπισμός και αντιμετώπιση 

προβλημάτων  

 

ΚΛΥΣΑΠ=Καλύτερη συμπεριφορά 

παιδιών  

 

ΕΑΕΑΠΜΑ=Ενίσχυση αυτοεκτίμησης 

και αυτοπεποίθησης των μαθητών 

3. Οφέλη για τους γονείς από την 

ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΣΒΗΑΓΕ=Συμβουλευτική αρωγή στους 

γονείς από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΕΜΜΔΙΕΓ=Ενημέρωση για τις μεθόδους  

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς 

στους γονείς 
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ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των 

μαθητών από τους γονείς τους  

 

ΔΓΗΟΓΠ=Δημιουργία ήρεμου 

οικογενειακού περιβάλλοντος  

 

4. Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς  από 

την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας 

ΚΛΓΩΜΕΓ=Καλύτερη γνώση των 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΓΕΕΚΔ=Αρωγός στο έργο του 

εκπαιδευτικού 

 

ΕΣΥΤΠΕΚ=Ενίσχυση της τυπικής 

εκπαίδευσης 

 

ΜΕΣΓΣΟΣ=Μείωση συγκρούσεων 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας  

 

ΠΑΝΕΛΣΜ=Ποιοτική αναβάθμιση και 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

 

ΕΝΑΥΕΚΠ=Ενίσχυση αυτοεκτίμησης 

εκπαιδευτικών 

 

5. Πρακτικές επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΤΚΕΝΣΓΕ= Τακτικές ενημερωτικές 

συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΕΚΕΝΣΥΣ=Έκτακτες ενημερωτικές 

συναντήσεις 

 

ΓΡΕΠΩΓ=Γραπτή επικοινωνία με τους 

γονείς  
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ΤΛΚΗΕΠΑ=Τηλεφωνική επικοινωνία -

ηλεκτρονική επικοινωνία 

 

ΕΘΛΒΓΣΧ=Εθελοντική βοήθεια των 

γονέων στο σχολείο 

 

ΔΓΩΚΔΡΣΟ=Διοργάνωση κοινών 

δράσεων σχολείου-οικογένειας  

 

6. Ικανοποίηση για τον τρόπο 

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τις 

οικογένειες των μαθητών 

ΠΕΙΚΝΠΣ=Περιορισμένη ικανοποίηση 

από τη συνεργασία 

 

ΑΡΙΚΝΠΣ=Αρκετή ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΜΙΚΝΠΣ=Μεγάλη ικανοποίηση από τη 

συνεργασία 

 

ΠΡΘΑΒΛΣ=Περιθώρια βελτίωσης 

συνεργασίας 

 

Β. Παράγοντες που επηρεάζουν και 

καθορίζουν τη συνεργασία σχολείου- 

οικογένειας 

 

7.  Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

μαθητή 

 

ΕΠΔΠΑΙ=Επίδοση του παιδιού  

 

ΠΡΚΤΠΑ=Προσωπικότητα παιδιού 

 

ΣΜΠΠΑΙ=Συμπεριφορά του παιδιού  

 

ΕΔΣΑΝΠΑΙ=Ειδικές  ανάγκες του 

παιδιού  
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ΕΙΠΕΚΕΣΧ=Εικόνα του παιδιού για τον 

εκπαιδευτικό και το σχολείο 

 

ΣΧΕΚΘΜΠΔ=Σχολικός εκφοβισμός και 

θυματοποίηση του παιδιού 

ΠΡΥΓ=Ιδιαιτερότητες του παιδιού-

προβλήματα υγείας  

 

ΟΚΓΠΡΒΠ=Οικογενειακό περιβάλλον 

του παιδιού  

 

ΗΛΚΤΞΦ=Ηλικία και τάξη που φοιτούν  

 

ΕΛΠΦΟΠ=Ελλιπής φοίτηση του παιδιού 

 

ΑΡΠΟΣΓΕ=Αριθμός παιδιών της 

οικογένειας και σειρά γέννησης  

 

ΦΛΠΑΔΥ=Φύλο παιδιού 

 

8.  Παράγοντες που σχετίζονται με τους 

γονείς 

 

 

ΚΟΚΜΚΕΔ=Κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο και μορφωτικό επίπεδο    

 

ΔΘΕΛΧΡΟ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου 

χρόνου 

 

ΣΤΑΝΓΩΕΕ=Στάσεις και αντιλήψεις 

γονέων για την εκπαίδευση και τους 

εκπαιδευτικούς 

 

ΕΠΚΠΓΔΚΣ=Επιρροή του κοινωνικού 
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περίγυρου των γονέων στη διαμόρφωση 

κουλτούρας συνεργασίας  

 

ΕΘΦΚΤΓ=Εθνοτική και φυλετική 

ταυτότητα γονέων 

 

ΘΡΠΕΩΓ=Θρησκευτικά πιστεύω των 

γονέων  

 

ΤΠΔΑΜΓ=Τόπος διαμονής γονέων  

 

ΜΡΦΟΙΓ=Μορφή οικογένειας  

 

ΠΡΣΓΝΩ=Προσωπικότητα  των γονέων  

 

ΕΠΚΕΧΓΟ=Επαγγελματική ενασχόληση 

γονέων 

 

ΑΘΗΑΔΕΚ=Αίσθημα αποδοχής από τους 

εκπαιδευτικούς  

 

ΦΛΟΓΝΝ=Φύλο των γονέων 

 

ΗΛΚΓΝΝ=Ηλικία των γονέων  

 

ΟΚΓΠΡΒΓ=Οικογενειακά προβλήματα 

γονέων 

 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με τον 

εκπαιδευτικό  

 

ΠΡΕΠΚΔΥ=Προσωπικότητα και 

επιστημονικό υπόβαθρο του 

εκπαιδευτικού  

 

ΑΝΨΣΣΟΙ=Απόψεις  του για τη σημασία 
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της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας  

 

ΑΝΤΡΕΚΥ=Απόψεις του για το 

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι  

 

ΟΙΓΠΡΗΕ=Οικογενειακά προβλήματα 

των εκπαιδευτικών 

 

ΕΤΥΠΗΛΕ=Έτη υπηρεσίας και ηλικία 

εκπαιδευτικών   

 

ΔΘΣΕΧΡΕ=Διαθεσιμότητα ελεύθερου 

χρόνου του εκπαιδευτικού  

 

ΣΧΠΒΝΕ=Το σχολικό περιβάλλον του 

εκπαιδευτικού  

 

ΠΡΒΥΓΕ=Προβλήματα υγείας του 

εκπαιδευτικού  

 

ΜΝΜΕΚΔ=Η μονιμότητα και 

εντοπιότητα του εκπαιδευτικού  

 

ΣΧΧΨΦΤΕ=Συχνότητα χρήσης ψηφιακής 

τεχνολογίας από τον εκπαιδευτικό  

 

ΣΥΘΚΚΞΕ=Συναίσθημα κοινωνικής 

καταξίωσης τουεκπαιδευτικού  

 

ΠΡΓΕΜΙΣ=Προηγούμενες εμπειρίες 

συνεργασίας  

 

ΕΚΚΑΙΔΡ=Εκπόνηση καινοτόμων 
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προγραμμάτων 

 

10.  Επιρροή κοινωνικού και οικονομικού 

υπόβαθρου της οικογένειας των μαθητών 

στις  σχέσεις σχολείου οικογένειας  

 

ΣΕΚΟΚΥΟΙ=Σημαντική επιρροή του 

κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου 

της οικογένειας  

 

ΚΛΣΓΥΨΚΟ=Καλύτερη συνεργασία με 

γονείς υψηλού κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου 

 

ΚΛΣΓΜΣΚΣ=Καλύτερη συνεργασία με 

γονείς από μεσαία κοινωνικά στρώματα 

 

ΜΚΣΓΧΚΣ=Μικρή συνεργασία με γονείς 

από χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

 

ΚΛΣΓΧΚΣ=Καλή συνεργασία με γονείς 

από χαμηλά κοινωνικά στρώματα  

 

ΔΥΣΣΟΥΚΣ=Δυσκολίες στη συνεργασία 

του σχολείου με οικογένειες υψηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου  

 

ΔΝΟΑΓΑΣΧ=Δυνατότητα οικονομικής 

ανταπόκρισης των γονέων στις απαιτήσεις 

του σχολείου  

 

ΠΘΠΟΧΚΣ=Περιθωριοποίηση παιδιών  

και οικογενειών από χαμηλά κοινωνικά 

στρώματα 

Γ. Ο ρόλος  του  διευθυντή  στη 

διαμόρφωση της συνεργασίας σχολείου- 

οικογένειας 
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11. Συμβολή του διευθυντή  στην 

αρμονική συνεργασία σχολείου 

οικογένειας 

 

ΣΜΚΡΛΔ=Σημαντικός ο ρόλος του 

διευθυντή 

 

ΔΥΕΠΓΕ=Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΘΜΡΛΣΔ=Θεσμικός ο ρόλος του 

διευθυντή  

 

ΥΘΕΥΛΣΧ=Υπεύθυνος για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 

 

ΑΔΕΠΡΣΥ=Αρμόδιος για επίλυση 

προβλημάτων -συγκρούσεων 

 

ΥΠΑΓΣΚ=Υπεύθυνος για το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία  

 

ΕΨΗΠΡΑΝ=Έλλειψη προκατάληψης- 

αντικειμενικότητα  

 

12. Πρακτικές του διευθυντή  για την 

ενεργοποίηση  των εκπαιδευτικών  για  

συνεργασία με  τους γονείς 

 

ΠΘΣΥΓΕ=Πεποίθηση συνεργατικότητας 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΚΛΚΛΣΕΓ=Καλλιέργεια κλίματος 

συνεργασίας μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών  

 

ΔΜΦΚΛΕΜΠ=Διαμόρφωση κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο  

 

ΟΓΚΣΔΔΓ=Οργάνωση κοινών 

συνεδριάσεων και δράσεων συλλόγου 
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διδασκόντων και γονέων  

 

ΔΓΕΔΕΠΦ=Διοργάνωση ενδοσχολικών 

επιμορφώσεων και   σεμιναρίων  

 

ΔΓΕΙΔΦΡ=Δημιουργία ειδικού 

διαδικτυακού φόρουμ 

 

ΠΡΣΩΣΣΓ=Πρότυπο σωστής 

συμπεριφοράς και συνεργασίας με  τους 

γονείς  

 

ΙΚΔΞΕΔΝ=Ικανότητες και δεξιότητες του 

διευθυντή 

 

13. Πρακτικές του διευθυντή για την 

επίτευξη ενεργής συμμετοχής των γονέων 

στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι 

ΔΓΘΤΚΥΚΛ=Δημιουργία θετικού 

κλίματος συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΠΡΕΚΣΓΕΠ=Προσωπική επικοινωνία και 

συζήτηση με τους γονείς για  επίλυση 

προβλημάτων  

 

ΕΠΦΣΝΤΗ=Επιμορφωτικές και 

ενημερωτικές συναντήσεις 

 

ΑΝΞΔΡΣΓ=Ανάπτυξη δράσεων με 

συμμετοχή γονέων  

 

ΣΧΣΔΣΓ=Συχνές συναντήσεις του 

διευθυντή με τον σύλλογο γονέων  

 

ΕΝΓΗΣΣ=Ενεργοποίηση σχολικού 

συμβουλίου  
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ΑΝΟΣΧΚΑ=Άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία.  

 

ΚΝΣΥΓ=Κατανόηση της σημασίας της 

συνεργασίας από τους γονείς  

 

ΟΓΤΣΜΓ=Οργάνωση των τυπικών 

συναντήσεων με τους γονείς  

 

ΓΝΕΡΣΓΩΝ=Γνώση για την ενεργό 

συμμετοχή των γονέων  

 

ΣΝΧΕΝΗ=Συνεχής ενημέρωση σχολικής 

ιστοσελίδας  

 

Δ. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για 

βελτίωση της  σχέσης σχολείου- 

οικογένειας 

 

14. Προτάσεις για τη  θεσμοθέτηση 

δράσεων για τη βελτίωση των σχέσεων   

 

ΘΣΜΗΕΒΓ=Θεσμοθέτηση εθελοντικής 

βοήθειας από τους γονείς 

 

ΘΣΜΠΡΓΤΞ=Θεσμοθέτηση παρουσίας 

γονέων στην τάξη 

 

ΕΜΚΑΘΟΡΣ=Εμπλοκή και άλλων 

θεσμοθετημένων οργάνων σε συζητήσεις  

 

ΘΣΜΣΜΓΕ=Θεσμοθέτηση σεμιναρίων 

γονέων-εκπαιδευτικών  

 

ΘΣΜΔΠΑΠ=Θεσμοθέτηση 

διεπιστημονικής επιτροπής για την 
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αντιμετώπιση προβλημάτων  

 

ΘΣΜΨΥΑ=Θεσμοθέτηση  ψυχολόγου 

στα σχολεία  

 

ΘΣΜΜΩΜΘ=Θεσμοθέτηση μείωσης 

μαθητών ανά τάξη 

 

ΘΣΜΠΡΕΔ=Θεσμοθέτηση παραμονής 

εκπαιδευτικών έως τις δύο καθημερινά 

15.  Προτάσεις για μεθόδους βελτίωσης 

των σχέσεων σχολείου-οικογένειας από 

τον διευθυντή 

ΟΕΦΣΗΜΔ=Οργάνωση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων και ημερίδων 

 

ΣΝΔΡΥΕΔ= Συνδιοργάνωση 

δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία του 

διευθυντή 

 

ΔΓΚΛΣΧΚΛ=Δημιουργία καλού 

σχολικού κλίματος  

 

ΔΓΚΥΡΣΝΓ= Δημιουργία κουλτούρας 

συνεργασίας με τους γονείς 

 

ΔΓΣΧΑΚΟΙ=Δημιουργία ενός σχολείου 

ανοιχτού στην κοινωνία  

 

ΚΘΟΣΣΟΕ=Καθορισμός  ορίων στη 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας  και 

εφαρμογή τους  

 

ΕΝΣΓΝΘΕΞ=Ενημέρωση γονέων-

νομοθεσία-εξελίξεις 
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ΔΓΙΗΚΛΣ=Δημιουργία και κοινοποίηση 

στους γονείς ενός κανονισμού λειτουργίας 

της σχολικής μονάδας 

 

ΥΞΑΝΔΞΧΔ=Ύπαρξη αναγκαίων 

δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών 

διευθυντή  

 

16.  Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

γονείς 

ΘΤΣΓΑΑ=Θετική στάση γονέων για 

ανάπτυξη συνεργασίας 

 

ΣΧΕΓΕΚ=Συχνή επικοινωνία των γονέων 

με τους εκπαιδευτικούς  

 

ΚΤΜΔΡΕΚ=Κατανόηση των μεθόδων 

διδασκαλίας και  του ρόλου του 

εκπαιδευτικού από τους γονείς  

 

 ΕΠΦΤΓΟΝ=Επιμόρφωση των γονέων 

 

ΕΘΣΓΔΣ=Εθελοντική συμμετοχή των 

γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου 

 

ΑΨΠΡΓ=Ανάληψη πρωτοβουλιών από 

γονείς   

 

ΟΚΕΧΔΕΟ=Οικονομική ενίσχυση 

δραστηριοτήτων από εύπορες οικογένειες 

 

 

 

17. Τρόποι συμβολής στη βελτίωση των 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας από τους 

ΘΤΣΕΑΑ=Θετική στάση εκπαιδευτικών 

για ανάπτυξη συνεργασίας 
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εκπαιδευτικούς  

ΚΛΗΠΓΝΣ=Καλύτερη προσέγγιση 

γονέων από τους εκπαιδευτικούς  

 

ΑΠΓΡΑΓΕ=Αποφυγή ρατσιστικής 

αντιμετώπισης γονέων και μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς   

 

ΕΠΡΑΥΕΚ=Επιμόρφωση και 

αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών  

 

ΠΧΝΡΓΝΕΚ=Παιχνίδια ρόλων ανάμεσα 

σε εκπαιδευτικούς και γονείς 

 

ΧΡΣΥΤΓΑ=Χρήση σύγχρονης 

τεχνολογίας 

 

ΑΦΕΞΠΡΔ=Αφιέρωση εξωσχολικού 

χρόνου για προετοιμασία δράσεων 

 

ΔΗΘΜΣΧΣΥ=Διεύρυνση θεματολογίας 

σχολικού συμβουλίου 

 

ΚΛΠΡΟΜΕΚ=Καλύτερη προσέγγιση 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς 

 

ΠΧΣΟΒΕΡ=Παροχή σαφών οδηγιών 

στους γονείς για βοήθεια στις εργασίες 

των παιδιών τους  

ΕΛΞΧΣΥ= Ευελιξία στον χρόνο 

συνάντησης με τους γονείς 
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Έντυπο συναίνεσης 

 

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας: Αποτύπωση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας.» 

Ημερομηνία:……………… Ώρα:……….  

Τόπος:…………………….  

Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται στο πλαίσιο της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας του προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Μονάδων-

Εκπαιδευτική Ηγεσία » του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφούν οι απόψεις των συμμετεχόντων για τις σχέσεις 

σχολείου – οικογένειας και να κατατεθούν προτάσεις με  σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων 

σχολείου- οικογένειας. 

Συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας  

εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της Ημαθίας. Πηγή των δεδομένων είναι 

η ημιδομημένη συνέντευξη. Τα ευρήματα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν 

εμπιστευτικά και αποκλειστικά για το σκοπό της μελέτης, ενώ θα προστατευτεί απόλυτα η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσών.  

Η διάρκεια της συνέντευξης θα είναι περίπου τριάντα  λεπτά.  

Συναινώ στην πραγματοποίηση της συνέντευξης.  

……………………………….  

(υπογραφή) 

 

 


