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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα  εργασία  διερευνά  τρόπους  συνεργασίας  αλλά  και  προτάσεις,  προκειμένου  οι

οικογένειες  των  παιδιών  με  ειδικές  ανάγκες  και  το  σχολείο  να  έχουν  τη  δυνατότητα

σύμπλευσης σε μια δημιουργική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Παρά το γεγονός ο τι αυτή

η ταύτιση συναντά στο πέρασμά της ποικίλα εμπόδια και δυσκολίες,  αυτοί οι  δύο θεσμοί

οφείλουν να συναντηθούν ώστε να διαδραματίσουν τον θεμελιακό τους ρόλο στην ανάπτυξη

και εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ειδικότερα, εξετάζονται τα βασικά θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα και οφέλη από τη

συνεργασία  σχολείου  και  οικογένειας,  ο  πολυδιάστατος  ρόλος  της  οικογένειας  και  του

σχολείου ως δύο θεσμικών πυλώνων που έχουν μεταξύ τους μια κοινή πορεία πλεύσης.  Αυτό

που επιδιώκει να προτείνει η εργασία εστιάζεται στο πως αυτά τα συστήματα θα μπορέσουν

να δώσουν την καλύτερη δυναμική τους  ώστε  να  αντεπεξέλθουν σε ένα  κοινό  στόχο:  τη

δημιουργία ενός σχολείου και μιας κοινωνίας για όλους  και πώς ο σχολικός ηγέτης μπορεί να

κατευθύνει  τα  νήματα,  ως   συνδετική   κινητήρια  δύναμη,  η  οποία  δίνει,  τόσο  στους

εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές και στους γονείς τους,  χώρο για να επεκτείνουν τις

δυνατότητές  τους,  σ’ ένα κλίμα διαλόγου,  ισότητας,  εμπιστοσύνης,  συναδελφικότητας  και

εκτίμησης,   δημιουργώντας  γόνιμες  συνθήκες  επικοινωνίας  και  συνεργασίας  μεταξύ  του

σχολείου και των γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας  φανέρωσαν  ότι  ο  σχολικός  ηγέτης  παίζει   το

σημαντικότερο  ρόλο  στην  κοινή  πορεία  σχολείου  και  γονέων και  στην  ύπαρξη   της

εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργασίας,  εφόσον  έχει όραμα και ασκεί  ηγεσία και

επιρροή στην ομάδα του, όχι από θέσεις εξουσίας, αλλά από βαθιά ανθρώπινες σχέσεις. Η

ανάγκη  για  επικοινωνία  και  συνεργασία  ανάμεσα  στη  σχολική  ηγεσία  και  στους  γονείς

παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  αναπηρίες,  κρίνεται  απαραίτητη  από  την

πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών,  αρκεί να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι τους, αφού η  αγαστή

συνεργασία και η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθάει στην ολική ανάπτυξη των μαθητών με

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.  

Βασικές  λέξεις  κλειδιά  :  Οικογένεια,  σχολείο,  παιδί  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,

σχολικός ηγέτης, επικοινωνία, συνεργασία, αλληλεπίδραση, ευαισθητοποίηση.
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ABSTRACT

The present paper examines ways of cooperation as well as proposals in order that families of

children with special needs and schools may be presented with collaboration opportunities by

means  of  creative  interaction  and  communication.  Despite  the  fact  that  this  partnership

encounters various obstacles and adversities in its course, the two aforementioned institutions

ought to join forces so as to play their fundamental role in the development and education of

children with special educational needs.

In particular, the areas examined are the basic theoretical and research data as well as the

benefits  deriving  from  the  cooperation  between  schools  and  families,  and  the

multidimensional role of families and schools as two institutional pillars sharing a common

course of action.  What this  paper attempts to propose focuses on how these systems may

manage to best utilize their dynamic in order to accomplish a mutual purpose; the creation of

One School and One Society for All as well as an understanding of how a school leader may

pull the strings as a conjunctive driving force which provides educators, students, and parents

alike with the space required to expand their potential in an environment characterized by the

presence  of  dialogue,  equality,  trust,  collegiality  and  esteem,  generating  advantageous

conditions for communication and cooperation between schools and parents of children with

special educational needs and  disabilities.

The results of the present study have shown that the school leader plays the most important

role in the common course of the school and parents and in the existence of constructive

communication and cooperation, providing that s/he has vision and exercises leadership and

influence  in  his/her  group,  not  due  to  positions  of  power,  but  because  of  deeply  human

relations. The need for communication and cooperation between school leadership and parents

of children with special educational needs and disabilities is deemed necessary by the majority

of teachers, as long as their roles are sufficiently specified, since cooperation and effective

communication assists the overall development of students with special educational needs and

disabilities.

Basic  key  words:  family,  school,  child  with  special  educational  needs,  school  leader,

communication, cooperation, interaction, awareness.
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε  κάθε  περίοδο  της  ανθρώπινης  ιστορίας,  για  να  επιτευχθεί  η  συνοχή  του  κοινωνικού

εποικοδομήματος, απαιτούνταν από τα μέλη του κοινωνικού σώματος να ανταποκρίνονται σε

κάποια απαραίτητα χαρακτηριστικά, όπως  να είναι παραγωγικά, να αποδέχονται τις αξίες που

συνείχαν την ομάδα και να μην αποκλίνουν από τους καθιερωμένους κανόνες. Άτομα που

απέκλιναν  από  τα  καθιερωμένα  και  γενικώς  αποδεκτά  πρότυπα  πλήρωναν  το  κοινωνικό

τίμημα της διαφορετικότητάς τους (Πατσάλης, 1998). 

Τα άτομα αυτά,  ειδικότερα οι μαθητές,   πέρα από την αναπηρία τους,  αντιμετωπίζουν σε

ύστατο βαθμό την αρνητική στάση και συχνά προκατάληψη της κοινωνίας, μιας κοινωνίας

απαίδευτης και απρόθυμης πολλές φορές να αφουγκραστεί κατάματα την πραγματικότητα,

πλην ελαχίστων περιπτώσεων ευαισθητοποίησης. Για να βελτιωθεί η κατάσταση θεωρείται

αναγκαίο να αλλάξουν τα στερεότυπα, οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές που οδηγούν στον

αποκλεισμό αυτών των ατόμων. 

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ίση μεταχείριση όλων και από όλους θα πρέπει να

θεωρούνται δεδομένα και μόνιμα συστατικά της καθημερινότητάς μας. Μόνο με μια ανάλογη

συνεργασία  και  συνειδητή  επίμονη  προσπάθεια,  θα  μπορέσουν   οι  μαθητές  με  ειδικές

εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  αναπηρίες  να  αποτελέσουν  πολύτιμη  δύναμη  της  κάθε

οργανωμένης, δημοκρατικής και πολιτισμένης κοινωνίας, συμμετέχοντας ισάξια και ενεργά σ’

αυτήν. 

Η αρωγή των γονέων,  με την σχολική ηγεσία,  θα καταστεί,  μέσα από την μελέτη μας,  ο

δίαυλος επικοινωνίας, προκειμένου να γίνει κοινή συνείδηση σε όλους ότι οι πολιτικές και τα

προγράμματα για όλους τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν διάσταση

της κοινωνικής ανάπτυξης  και είναι χρέος μας να τα ενισχύσουμε, ώστε η ισότητα ευκαιριών

να μοιάζει επιτέλους με πραγματικότητα.

Η παρούσα έρευνα βασίζεται στην υπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός είναι ηγέτης της τάξης, αλλά

και της σχολικής μονάδας, στην ενεργό εμπλοκή του στην άσκηση της σχολικής ηγεσίας και

της  συνεργασίας   του με  τους  γονείς  των μαθητών με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και

αναπηρίες.  Η  εργασία μας θα λειτουργήσει με επίκεντρο τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας,

ενός  ομφάλιου  λώρου ανάμεσα  στο  σχολείο  και  στους  γονείς  αυτών  των  μαθητών.   Θα

διερευνήσει  αν  ο  σχολικός  ηγέτης,  με  την  ευρεία  έννοια  του  όρου,   συμβάλλει  στη
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διαμόρφωση  της  επικοινωνίας  του  σχολείου  και  των  γονέων. Επιπλέον,   θα  τονιστεί  τη

σημασία  της γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η Ειδική Αγωγή είναι μια  πολυδιάστατη κίνηση, που έχει, όμως, ως επίκεντρο, όχι μόνο τα

παιδιά με αναπηρία, αλλά όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις και αντιπαραθέσεις, αφού, στις

μέρες μας πλέον, γίνεται λόγος για «ένα σχολείο για όλους».

 Παρά τις προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί,  ώστε να δοθεί ένας ενιαία αποδεκτός

ορισμός για την Ειδική Αγωγή, κάτι ανάλογο δεν έχει καταστεί δυνατό, παρ’ όλο που έχει

δώσει ως ένα βαθμό, αξιόλογους καρπούς. Συμπληρωματικά, αν επιχειρηθεί να δοθεί  μια όσο

το δυνατό καλύτερη παρουσίαση του περιεχομένου της Ειδικής Αγωγής,  πιο κοντά με τις

προσπάθειες ορισμού της έννοιας από ανθρώπους που βρίσκονται στην εκπαίδευση, η μεγάλη

παιδαγωγός  Ρόζα Ιμβριώτη,  αναφέρει  ότι,  ως  Ειδική  Αγωγή θεωρούμε την επιστήμη  που

φροντίζει για τη μόρφωση, διδασκαλία και πρόνοια όλων των παιδιών  που η σωματική και

ψυχική  τους  εξέλιξη  εμποδίζεται  αδιάκοπα  από  παράγοντες  ατομικούς  και  κοινωνικούς

(Ιμβριώτη, 1955).

Η Ρήγα (1997) επισημαίνει ότι σκοπός της ειδικής αγωγής είναι να βοηθήσει τα παιδιά με

ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  αναπηρίες  να  συμβιώσουν  αρμονικά  με  το  κοινωνικό

σύνολο, με τη βοήθεια εκπαιδευτικής πρακτικής. 

Στο  Ν. 1566/30.9.85 ΦΕΚ 167/30.9.85 τ. Α΄ αναφέρεται ότι ειδική αγωγή είναι η εφαρμογή

«ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με άλλα  επιστημονικά και κοινωνικά

έργα», στα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες.  Επίσης,  σύμφωνα με την γνωμοδότηση του

Ινστιτπούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής,  ως  “Ειδική  Αγωγή και  Εκπαίδευση” θεωρείται  το

σύνολο  των  παρεχόμενων  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών  στους  μαθητές  με  αναπηρία  και

διαπιστωμένες  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  ή  στους  μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές

ανάγκες.  Η  πολιτεία,  σύμφωνα  με  την  προαναφερθείσα  θέση  του  Ι.Ε.Π.,  δεσμεύεται  να

κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και

εκπαίδευσης, θεωρώντας τον ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας

παιδείας. 

Με μία επιπλέον διάταξη στο ίδιο νομοθέτημα (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Νόμος

3699/2008),  όπου  αναφέρεται  ο  όρος  «ειδική  αγωγή»,  αυτός  αντικαθίσταται  με  τον  όρο

«ειδική αγωγή και εκπαίδευση». Η ίδια επιδιώκει την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της

προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και τη
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βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, προκειμένου να καταστεί

δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι εφικτό. 

Ομαδοποιώντας  τα  κοινά  χαρακτηριστικά  των  παραπάνω  ορισμών,  διαπιστώνουμε  ότι  η

ειδική αγωγή είναι κλάδος της παιδαγωγικής που, με ιδιαίτερους τρόπους μεταχείρισης και

εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σκοπεύει να αναπτύξει τις δυνατότητές τους,

ώστε να καταστούν δυναμικά μέλη του κοινωνικού συνόλου και να προληφθεί με τον τρόπο

αυτό η περιθωριοποίησή τους  (Κρουσταλάκης, 1998).

Στη χώρα μας,  η οικογένεια καλείται να καλύψει ένα βασικό μέρος από την εκπαιδευτική

κατάρτιση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Με τον τρόπο αυτό,

η ανάμειξη των γονέων διένυσε ένα μακρύ δρόμο που ξεκίνησε από το στάδιο, στο οποίο η

οικογένεια δε λάμβανε καμία υποστήριξη,  σε αντίθεση με τη σύγχρονη κοινωνία,  όπου η

νομοθεσία αναγνωρίζει το δυναμικό ρόλο των οικογενειών  παιδιών με ειδικές ανάγκες και

έχει θεμελιώσει, με πλήθος διατάξεων, τη μορφή της συνεργασίας και της σχέσης που πρέπει

να υπάρχει ανάμεσα στο κράτος, τους φορείς στήριξης και την οικογένεια. (Τσιμιδάκη, 2007).

Η  εκπαιδευτική  εμπειρία  απέδειξε  ότι  το  σχολείο  παρέχει  εκπαιδευτικές  ευκαιρίες  και

επιτυγχάνει τους σκοπούς του, μόνο, εάν μέσα από τα προγράμματα και τις προσεγγίσεις του

καταφέρνει να σχετίζεται άμεσα με την εκπαίδευση και το “curriculum” που βιώνει το παιδί

στο  σπίτι.  Μέσα  σ’ αυτό  το  πλαίσιο  ενισχύθηκε  σταδιακά  το  περιεχόμενο,  καθώς  και  η

ποιότητα των δεσμών και της επικοινωνίας σχολείου- οικογένειας (Τσιμιδάκη, 2007).         

Στην  ελληνική   επικράτεια  κυριαρχεί   καχυποψία  και  δυσπιστία,  μεταξύ  γονέων  και

εκπαιδευτικών,  σε  βαθμό  όπου  η  μεταξύ  τους  επικοινωνία  καθίσταται  επιφανειακή  έως

ανύπαρκτη  (Μπρούζος,  2004).  Συνήθως,  οι  προσεγγίσεις  των  δύο  φορέων  λαμβάνουν  τη

μορφή  τυπικών  σχέσεων,  στο  πλαίσιο  συγκεκριμένων  υποχρεώσεων,  όπως  ενημερώσεις

γονέων,  συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις  και  εξαντλούνται  στην εκπλήρωση επιμέρους

τυπικών υποχρεώσεων, όπως η παρακολούθηση των εργασιών στο σπίτι. 

Υπάρχει μόνο ένα μικρό ποσοστό γονέων, το οποίο αναμειγνύεται σε δραστηριότητες, όπως

παρακολούθηση συνεδριάσεων του συμβουλίου, ή σύσταση επιτροπών για την επεξεργασία

και προώθηση θεμάτων που αφορούν το σχολείο. Παράλληλα, το είδος της οικογενειακής

ανάμειξης που φαίνεται να επιδρά περισσότερο στη σχολική επίδοση των μαθητών ταυτίζεται

πιο άμεσα με τη φυσική παρουσία του γονέα στο σχολείο, όπως είναι η παρακολούθηση και η

συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου.
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Έχοντας  αυτές  τις  βασικές  γραμμές,  με  βάση  και  τις  διατάξεις  της  πολιτείας,  ως

προαπαιτούμενα, θεωρείται απαραίτητο να εξεταστεί ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος  εν γένει

του εκπαιδευτικού, μέσα από την ιδιότητά του ως ηγέτη, που μπορεί κάθε χρονική στιγμή να

κατευθύνει, να διαμορφώσει, να μοιράσει τους ρόλους, να αναδείξει ζητούμενα και βοηθητικά

στοιχεία, να είναι συνεργάσιμος με τους γονείς,  να βελτιώνει, να καθοδηγεί, να εμπνέει και

να ακολουθεί το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής επικοινωνίας.    

Σχολικός   ηγέτης,  με  την  ευρεία  και  μη  έννοια  του  όρου,  δεν  είναι  μόνο  ο  εκάστοτε

διευθυντής  μιας  σχολικής  μονάδας,  αλλά  η  ηγεσία  διαμοιράζεται  σε  όσο  το  δυνατόν

περισσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που ασκούν ηγεσία μέσα

στην τάξη  τους.   Ηγέτης  είναι  και  ο   δάσκαλος  που  μέσα  στην  τάξη  έχει  απεριόριστες

δυνατότητες, να βοηθήσει, να κατευθύνει τη σχολική τάξη, η οποία  δεν αποτελεί απλά μια

συνάθροιση ατόμων, αλλά μια κοινωνική ομάδα με ξεχωριστή διάρθρωση και ιδιαιτερότητα,

στο επίπεδο της επικοινωνίας.

 Ο ηγέτης -εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα  από το βαθμό και την ποιότητα της εκπαίδευσης του,

έχει ανάγκη να κατανοήσει τη δυναμική της οικογένειας και τους τρόπους λειτουργίας και

επιρροής  πάνω  στο  παιδί,  να  μπορέσει  και  ο  ίδιος  να  απεγκλωβιστεί  από  αρνητικά

συναισθήματα και συχνά νοητική «σύγχυση»  (Kauffman, 2001· Κουρκούτας, 2007· Weare,

2000) που προκαλούν οι περίπλοκες και κάποιες φορές κατανοητές αντιδράσεις των παιδιών,

παρά τις προσπάθειες των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Οι ερευνητικές αποδείξεις (Gunter & Forrester, 2008) φανερώνουν πως οι σχολικοί ηγέτες

αποτελούν το κλειδί για την επιτυχημένη άσκηση της ηγεσίας, διότι είναι αυτοί που θέτουν τις

κατευθύνσεις,  το  όραμα,  τους  στόχους  κάθε  σχολείου,  παρέχουν  κίνητρα  για  την

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την εμπλοκή τους στη σχολική ηγεσία . Στο

πλαίσιο αυτό, στόχος ενός σχολικού ηγέτη, είναι η καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας και

αμοιβαίας εμπιστοσύνης καθώς και η άρση της τάσης για μετάθεση των ευθυνών (Fullan &

Hargreaves, 1992. Hartley, 2007. Hatcher, 2005). Ο ηγέτης   οφείλει να είναι δημιουργικός

σύμβουλος - εμψυχωτής, με καλές διαπροσωπικές σχέσεις, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των

μαθητών και των γονέων.

Στα πλαίσια της διαδικασίας  των καλών διαπροσωπικών σχέσεων είναι  και  η  αποκάλυψη

πτυχών της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού – συμβούλου, τόσο στον ίδιο του τον εαυτό,

του όσο και προς τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου να πετύχει μια
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ουσιαστική διαπροσωπική σχέση που θα οδηγήσει σε πλέον στενή επικοινωνία με τα παιδιά

και  τους  γονείς  τους.  `Άλλωστε,  στόχος  και  των  δυο  πλευρών  είναι  η  υλοποίηση  ενός

σχολείου για όλους, όπου  παιδιά και γονείς θα μπορούν με τάσεις ισοτιμίας  να λειτουργούν,

να διαμορφώνουν και να διευρύνουν τους κύκλους μάθησης, με επίκεντρο την θέληση, την

κριτική ικανότητα, την αρωγή, τη στοργή, τη φροντίδα, τη διορατικότητα, τη βούληση προς

το  καλύτερο  και  την  επικοινωνία  μεταξύ  τους.  Ηγετικό  ρόλο  στην  εμπλοκή  των

εκπαιδευτικών,  στη  θεωρία  και  την  πράξη,  μπορεί  να  γίνει  και  από έναν εκπαιδευτικό  ο

οποίος  μπορεί  να  επηρεάσει  θεωρητικά  και  πρακτικά  στους  υπόλοιπους  εκπαιδευτικούς

(Μπρίνια, 2008).

Όμως,  συχνά,   υπάρχουν  ρόλοι  και  ενέργειες  που  δεν  δύναται  να  προβλεφθούν  και  να

ταξινομηθούν (Μπουραντάς, 2005),  αφού κάθε σχολείο βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον,

το οποίο διαφέρει σε κάθε περίπτωση.  Ο ηγέτης έχει αποκλειστικά και μόνο την ευθύνη της

επικοινωνίας, η οποία είναι βάση όλων των κοινωνικών δεξιοτήτων και αποτελεί προϋπόθεση

για την έμπνευση των οπαδών (Κατσαρός, 2008),  αφού η  επικοινωνία είναι το μέσο του

ηγέτη  για  να  παρακινήσει,  να  πείσει  και  να  περάσει  το  όραμα  στους  οπαδούς  του

(Μπουραντάς, 2005).  

Μέσα σε όλες τις παραπάνω εκδοχές,  αξίζει  να γίνει κατανοητό ότι λιγοστές  και οριακά

περιορισμένες είναι οι δυνατότητες του δασκάλου και ευρύτερα εκπαιδευτικού, ή διευθυντή

μιας σχολικής μονάδας, να ενσαρκώσει και εν μέρει να έχει ρόλο πρωταρχικό, ως ηγέτης.

Αυτό συμβαίνει,  επειδή η συνεργασία στις  μέρες μας και ιδιαίτερα σε έναν τόσο επίπονο

τομέα, όπως οι «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες», δεν επιφέρει πάντοτε τα πλέον

επιθυμητά αποτελέσματα. 

Οι γονείς, ενώ μπορεί να διακηρύττουν ότι είναι πρόθυμοι να βελτιώσουν, να αναθερμάνουν

τη σχέση με τον «ηγέτη εκπαιδευτικό», πολλές φορές ακολουθούν μια λανθασμένη πορεία

εκτίμησης  και  συμπεριφοράς,  με  την  επιθετικότητα  να  πρωτοστατεί  κυριολεκτικά   στο

σχολείο   και   στον “εκάστοτε”  λειτουργό της  εκπαίδευσης.  Ως  ένα  βαθμό,  η  στάση των

γονέων αιτιολογείται από τα όποια συναισθήματα ενοχής που μπορεί να τους περιβάλλουν και

το γεγονός ότι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν (Γεωργίου,2000). 

Η καθημερινή επικοινωνία, η συστηματική ερμηνεία, η διαρκής ανάλυση των αντιστάσεων, ο

συνεχής  παραλληλισμός  ανάμεσα  στη  θετική  ή  αρνητική  μεταβίβαση  και  τα  αρνητικά

γεγονότα, που κατά πλειοψηφία δημιουργούνται από τους γονείς, καθορίζουν την αποδοχή ή

την απόρριψη του ίδιου του παιδιού,  στην σχολική ομήγυρη. Ο σχολικός  ηγέτης, μέσα στο
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σχολικό χώρο, ανάμεσα στα πολλά καθήκοντα που έχει, όπως είναι ο σωστός  χειρισμός της

μεταβίβασης των γνώσεών του προς  το παιδί,  με τη διαρκή διαφοροποίηση υποστήριξης,

καθοδήγησης, επιμονής και υπομονής  έχει  ευθύνη  και για την ενδυνάμωση του ρόλου των

γονέων στα σχολικά ζητήματα (Θεοφιλίδης, 2012).

Στην  παρούσα  εργασία,  αρχικά  παρουσιάζεται  η  εισαγωγή,  όπου  γίνεται  μια  γενική

προσέγγιση του έρευνας. 

Έπεται, το πρώτο μέρος που αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και το οποίο αποτελείται από

τέσσερα  κεφάλαια.  Το  πρώτο  κεφάλαιο  αναφέρεται  στην  επικοινωνία  σχολείου  και

οικογένειας,  προσεγγίζοντας  εννοιολογικά  τους  τρεις   όρους  (οικογένεια,  σχολείο,

επικοινωνία) και τονίζοντας την αναγκαιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των δύο συστημάτων.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχολική ηγεσία. Προσεγγίζεται γενικότερα η έννοια της

ηγεσίας και διαφοροποιείται από την έννοια της  διοίκησης. Γίνεται λόγος για την ηγετική

συμπεριφορά,  τις  ικανότητες  και  τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και  τονίζεται  ο ρόλος του

ηγέτη στο σχολικό περιβάλλον. Εν συνεχεία, το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη συνεργασία

σχολείου  και  γονέων  παιδιών  με  ειδικές  ανάγκες  και  τονίζεται  η  ανάγκη  της  γονεϊκής

εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με την εμπειρική έρευνα. Δίνονται οι υποθέσεις και γίνεται μια

μικρή περιγραφή του δείγματος και των ερευνητικών εργαλείων. Ακολουθεί η παρουσίαση

και η σύγκριση των δεδομένων που προέκυψαν μέσα από την έρευνά μας.  Στη συνέχεια,

αναλύονται  τα  αποτελέσματα  σε  πίνακες,  πίτες  και  γραφήματα,  περιγράφονται  και

αιτιολογούνται τα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν. 

Καταλήγοντας,  με  την  ανάλυση  και  περιγραφή  των  δεδομένων,  είμαστε  σε  θέση  να

διεξάγουμε κάποια συμπεράσματα και να αποδεχθούμε ή να απορρίψουμε τις υποθέσεις που

θέσαμε  στην  έρευνά  μας.  Η  εργασία  ολοκληρώνεται  με  τα  συμπεράσματα,  στα  οποία

οδηγηθήκαμε, τόσο από τα ευρήματα του θεωρητικού πλαισίου όσο και από την εμπειρική

έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΓΟΝΕΩΝ  

1.1. Η  έννοια της οικογένειας

Η οικογένεια θεωρείται το πρωτογενές σύστημα επεξεργασίας των βασικών  ιδιαιτεροτήτων

του παιδιού και της αναζήτησης τρόπων επίλυσης, καθώς και στήριξης, ειδικά για τα παιδιά

με  εγγενείς δυσλειτουργίες. Αποτελεί: α) κοινωνικό θεσμό, ο οποίος βασίζεται κατ’ άλλους

στην σεξουαλικότητα και κατ’ άλλους στην κοινωνική ανάγκη (Παπαδόπουλος,  2005) και

λειτουργεί  ως  ένα  υποσύστημα  του  ευρύτερου  κοινωνικού  συστήματος  με  το  οποίο

αλληλεπιδρά.  2)  βιοψυχοκοινωνικό  σύστημα,  το  οποίο  συγκροτείται  από  ένα  δυναμικό

σύνολο ατόμων που αλληλεπιδρούν με σκοπό την επίτευξη ατομικών και συλλογικών στόχων,

3)  προϊόν   των  πολιτικών,  κοινωνικών,  οικονομικών  και  πολιτιστικών  παραμέτρων  που

διαμορφώνει το ευρύτερο σύστημα (Μπαμπάλης, 2005α).

Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις σηματοδοτούν τις λειτουργίες και τις μορφές της οικογένειας

(Μπελαδάκης, 2007), η  οποία  αποτελεί την πρώτη ομάδα στην οποία εντάσσεται το άτομο

και   τον συνδετικό κρίκο του με τον περιβάλλοντα κόσμο.   Αποκαλείται ως το "ζωντανό

κύτταρο της κοινωνίας" και αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι τυχαίος.  Η σημασία της,  ως

φορέα  κοινωνικοποίησης  του  παιδιού,  καθώς  και  η  δύναμη  που  κατέχουν  οι  γονείς,  έχει

επανειλημμένα υπογραμμιστεί.

 Η κοινωνικοποίηση επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων μηχανισμών, συνειδητών και ασυνείδητων

σε κάθε περίπτωση, όμως οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο. (Dale, 2000).   Έχει, άλλωστε,

επανειλημμένα,(Beveridge, 2004· Caldin, 2007 α · Caldin & Cavalluzzo, 2008· Dale, 2000)

υποστηριχτεί  ότι  το  οικογενειακό  περιβάλλον  αποτελεί  το  εξέχον  πεδίο  αποδοχής  της

διαφορετικότητας  και  οι  γονείς  παίζουν  ένα  πολύ  σημαντικό  ρόλο  στην  προαγωγή  της

ευρύτερης κοινωνικής ένταξης  των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

 Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί ένα συναρπαστικό γεγονός για τους γονείς του και τις

οικογένειές  τους,  όμως  η  γέννηση  του  παιδιού  με  ειδικές  ανάγκες  θεωρείται  ως  ένα

συνταρακτικό γεγονός και η οικογένεια  έχει να αντιμετωπίσει συνθήκες άγνωστες. Η ύπαρξη

ενός παιδιού με αναπηρία προκαλεί στους γονείς ποικίλα, έντονα και συχνά συγκεχυμένα και

αντικρουόμενα συναισθήματα. Οι αντιδράσεις αυτές, που μπορούν να αφορούν το παιδί, τους

ίδιους  τους  γονείς  ως  άτομα,  τα  μέλη  της  οικογένειας  και  τις  μεταξύ  τους  σχέσεις,  την

κοινωνία και τις στάσεις της, σχετίζονται με μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία βαθύτερης
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ψυχολογικής προσαρμογής σε προσωπικό επίπεδο και, επίσης, με εμπειρίες από συναλλαγές

και κοινωνικές επιδράσεις σε ένα διαπροσωπικό επίπεδο"(Dale, 2000). 

Οι  γονείς  ίσως  χρειαστεί  να  αντιμετωπίσουν  σοβαρά  προβλήματα  δυσλειτουργίας  στην

οικογενειακή τους ζωή.  Ως παράδειγμα  των σταδίων στις γονεϊκές αντιδράσεις θα μπορούσε

να αναφερθεί  του  Kubler-Ross (1969) με το κλασσικό εννοιολογικό πλαίσιο πένθους που

συμπεριλαμβάνει την άρνηση, το θυμό, τη διαπραγμάτευση,  την κατάθλιψη και την αποδοχή.

Οι  Cunningham και  Davis (στο  Callias,1989·  Dale,  2000),  λαμβάνοντας  υπόψη  τις

περισσότερες  σχετικές  εργασίες,  προτείνουν  ένα  μοντέλο  που  θεωρεί  τη  διαδικασία

προσαρμογής ως μια σειρά σταδίων.  H πρώτη φάση είναι η φάση του σοκ που μπορεί να

διαρκέσει  από  λίγα  λεπτά  ως  αρκετές  μέρες.  Η  δεύτερη,  η  φάση  της  αντίδρασης,

χαρακτηρίζεται από την έκφραση των συναισθημάτων, με την οποία δίνεται η ευκαιρία για

αναδιοργάνωση μέσα από το διάλογο. Στην τρίτη φάση, τη φάση της προσαρμογής, οι γονείς

προχωρούν  σε  μια  ρεαλιστική  εκτίμηση  και  ενδιαφέρονται  να  μάθουν  πώς  μπορούν  να

βοηθήσουν.  Η  φάση  του  προσανατολισμού,  που  θα  οδηγήσει  και  στη  λήξη  της  κρίσης,

σηματοδοτείται  από  την  ενεργό  δράση  των  γονέων,  οι  οποίοι  οργανώνονται,  αναζητούν

πληροφορίες και βοήθεια και προγραμματίζουν το μέλλον. Τα στάδια αυτά, όπως τονίζουν οι

εισηγητές, δεν  συνιστούν άκαμπτο πρότυπο της "κανονικής" πορείας. Πολύ συχνά υπάρχει

ταλάντευση  μεταξύ  τους  ή  παράλληλη  βίωσή  τους,  ενώ  κάποιοι  γονείς  μπορεί  να  μην

περάσουν κάποιο από αυτά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για "μη υγιή" αντίδραση.

Η διάγνωση της αναπηρίας,  τους οδηγεί σε μια κατάσταση οριακή, έξω από το σύνολο των

σχημάτων  τους  που,  με  τη  σειρά  της,  τους  οδηγεί  σε  συναισθηματική  αποδιοργάνωση·

καθολικό άγχος. Μελέτες όπως των Drotar et all (1975, στο Dale, 2000) υποστηρίζουν ότι οι

γονείς των παιδιών με αναπηρία περνούν από τέτοιες συναισθηματικές αντιδράσεις, για να

φτάσουν τελικά στην αποδοχή του παιδιού τους.  

Οι  περισσότερες  μελέτες  αναφέρονται  στις  συναισθηματικές  αντιδράσεις,  στα  στάδια

προσαρμογής, στις πιέσεις, τις δυσκολίες, το άγχος, αλλά και στην προσφορά των γονέων

προς το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Seligman & Darling, 1997. Kirk, Gallagher &

Anastsiow, 1997. Dale, 2000). Η Dale (1996), αναφέρει ότι υπάρχουν προτάσεις από ποικίλα

ψυχολογικά μοντέλα για την περιγραφή και την ερμηνεία των γονεϊκών αντιδράσεων στη

διάγνωση μιας δυσκολίας, αλλά ωστόσο κανένα μοντέλο δεν μπορεί να ερμηνεύσει πλήρως

την ποικιλία και την ένταση των συναισθημάτων και των αντιδράσεων (Dale, 1996). 
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 Οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες δεν έχουν, ωστόσο, κοινά χαρακτηριστικά και πάντα τις

ίδιες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, (Seligman & Darling, 1997. Lamb &

Laumann-Billings,  1997),  οι  γονείς  των  παιδιών  με  ειδικές  ανάγκες  έχουν  ο  καθένας

διαφορετικό τρόπο αντίληψης του παιδιού τους. Η προσωπικότητα, οι εμπειρίες, η ετοιμότητα

στις δυσκολίες, ο τύπος και ο βαθμός της μειονεξίας του παιδιού, καθώς και η οικονομική και

κοινωνική τους εξέλιξη ποικίλλει, όπως ποικίλλουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,

αλλά και οι ανάγκες που έχουν (Τσιμπιδάκη, 2005).  O ένας μπορεί να υιοθετεί μία αισιόδοξη

στάση και ο άλλος μία πιο απαισιόδοξη. Οι πατέρες σκιαγραφούν πιο αρνητικά το παιδί με

ειδικές ανάγκες και έχουν χαμηλές προσδοκίες από αυτό (Magil-Evans, Darrah, Pain, Adkins

& Kratochvil, 2001), συγκριτικά με τις μητέρες που εμφανίζουν πιο θετικές προβολές για το

παιδί. Ο πατέρας εστιάζει την προσοχή του  κυρίως στις μελλοντικές συνέπειες της αναπηρίας

στη ζωή του παιδιού,  ενώ η μητέρα επικεντρώνεται περισσότερο στην τρέχουσα κατάσταση

και τις παρούσες απαιτήσεις του παιδιού με ειδικές ανάγκες. 

Αν  αναφερθεί  κανείς  και  στον  τομέα  της  παιδοκεντρικότητας  της  σημερινής  σύγχρονης

ελληνικής οικογένειας, θα αντιληφθεί ότι η ίδια συνδέεται με την τάση υπερπροστασίας του

παιδιού,  η  οποία  στην  περίπτωση  του  παιδιού  με  ειδικές  ανάγκες  παρουσιάζεται  συχνά

αυξημένη.  H πατρότητα   παρουσιάζεται  κυρίως  ως  υπερπροστατευτική  και  είναι  η  πιο

συνηθισμένη στάση στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Mckeith,  1973.

Ζώνιου-Σιδέρη, 1998. Dale, 2000).

Υπάρχουν,  όμως,   και  περιπτώσεις  που οι  οικογένειες  προσαρμόζονται  γενικά  καλά στον

ερχομό ενός παιδιού με αναπηρία στη ζωή τους (Selingman and Darling  (1989).  Μπορεί να

αποτελέσει πηγή οδύνης και κόπων, ωστόσο παράλληλα είναι πηγή πλούτου και ανάπτυξης

-ανάπτυξης  συναισθηματικής,  πνευματικής,  κοινωνικής-  καθώς  τους  επιτρέπει  τη  βίωση

εμπειριών, την ανακάλυψη πτυχών του εαυτού τους που αλλιώς δε θα είχαν την ευκαιρία να

γνωρίσουν. 

Η  οικογένεια,  στην  οποία  γεννιέται  ένα  παιδί  με  αναπηρία,  μπορεί  να  διατηρηθεί,  όταν

υπάρχει εσωτερική οργάνωση με δομές και εσωτερικές διεργασίες που επιτρέπουν τη συνεχή

αφομοίωση των εξωτερικών επιδράσεων. Οι κοινοί σκοποί και οι στόχοι, οι ξεκάθαρες κοινές

αξίες, η συμπληρωματικότητα των ρόλων, τα χαρακτηριστικά των σχέσεων, μέσα σε μικρές

κοινότητες,  σφυρηλατούν  την  ενότητα  της  οικογένειας,  στερεώνουν  μια  σταθερή  και

ταυτόχρονα ευέλικτη δομή (Κατάκη, 1998) ,που συμβαδίζει με τις λειτουργικές διεργασίες. 
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Το παιδί με ειδικές ανάγκες και  αναπηρίες  μπορεί να γίνει για τους γονείς και την οικογένειά

του όχι  ένα  βάρος,  ένα  στοιχείο  που εμποδίζει  τη  ζωή τους,  αλλά ένα  στοιχείο  που  την

προάγει. 

Η οικογένεια διακρίνεται από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα, λόγω της σημαντικότητας της

επιρροής της στη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού. (Πολυχρονοπούλου, 2003).   Η ανατροφή,

βέβαια, ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, απαιτεί συστηματική

ενασχόληση  από  τους  γονείς.  Το  οικογενειακό  περιβάλλον  εμφανίζεται  να  επηρεάζει

περισσότερο τη σχολική επίδοση ενός παιδιού, παρά οι μεταβλητές που άμεσα σχετίζονται με

την οργανωμένη σχολική εκπαίδευση (Συμεού, 2003), όπως για παράδειγμα, το αναλυτικό

πρόγραμμα διδασκαλίας και η ποιότητά του. 

Στη σύγχρονη κοινωνία, η νομοθεσία αναγνωρίζει το δυναμικό ρόλο των οικογενειών παιδιών

με ειδικές ανάγκες και έχει θεμελιώσει με πλήθος διατάξεων τη μορφή της συνεργασίας και

της  σχέσης  που  πρέπει  να  υπάρχει  ανάμεσα  στο  κράτος,  τους  φορείς  στήριξης  και  την

οικογένεια  (Τσιμπιδάκη,  2007).  Το  αίτημα  για  συνεργασία  σχολείου  και  οικογένειας  έχει

καθιερωθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και νομοθετικής πολιτικής και στο διεθνή χώρο. 

Η πρώτη επίσημη αναγνώριση της σπουδαιότητας του συνεργατικού ρόλου των παραπάνω

δύο  συστημάτων  ξεκίνησε  στη  δεκαετία  του’60,  από  την   Plowden Report το  1967.

Ακολούθησε η Warnock Report το 1978, η οποία πρότεινε την ανάμειξη της οικογένειας στις

διεργασίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Horby,  Davis, &

Taylor, 1995). Η αναφορά αυτή διακήρυξε τα δικαιώματα των γονέων δίνοντας αναφορά στις

έννοιες “γονείς ως συνεργάτες” (Dale, 2000) και “συνεργασία”. 

Η υποστήριξη  μιας  οικογένειας  με  μέλος  ένα παιδί  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και

αναπηρίες δεν είναι μια απλή υπόθεση και επιβάλλεται ο εκπαιδευτικός, ως ένας από τους

ειδικούς επαγγελματίες που έρχεται σε επαφή με τους γονείς, να μπορεί όσο γίνεται να είναι

αποτελεσματικός στη συνεργασία του μαζί τους και να τους παρέχει τη καλύτερη δυνατή

συμβουλευτική υποστήριξη στα πλαίσια των δικών του αρμοδιοτήτων (Selingman & Darling,

1989).
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1.2. Η έννοια του σχολείου

Το σχολείο, από την άλλη, ως ένα ιδιαίτερο κοινωνικό σύστημα, φορέας μετάδοσης γνώσεων

και  κοινωνικών  ζυμώσεων,  αξιών,  μηχανισμών,  αποτελεί,  επίσης,  ένα  κυρίαρχο  φορέα

προαγωγής της ένταξης στο άμεσο παρόν, αλλά και στο απώτερο μέλλον (Ainscow, 1999). 

Το σχολείο αποτελεί το δεύτερο σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης του παιδιού μετά την

οικογένεια. Εκλαμβάνεται ως κοινωνικό σύστημα  υψηλής πολυπλοκότητας, που αποτελείται

από  υποσυστήματα  -εκπαιδευτικούς,  μαθητές,  γονείς  -   που  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους,

προκειμένου για την πρόοδο και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και εντάσσεται μέσα

σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει και από το οποίο επηρεάζεται. 

Συγκεκριμένα, δέχεται εισροές από το ευρύτερο περιβάλλον (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς,

αξίες  της  κοινότητας  κ.ά.),  τις  μετασχηματίζει  μέσα από διάφορες  διεργασίες  (διδακτικές

μέθοδοι, επικοινωνία κ.ά.) και παράγει αποτελέσματα (στάσεις και γνώσεις των μαθητών), τα

οποία εκρέει στο περιβάλλον (Πασιαρδής, 2004). 

Η Γαλανάκη (1997), αναφέρει και αυτή με τη σειρά της, ότι το σχολείο είναι ένα ζωντανό,

ανοικτό σύστημα, δηλαδή ένα σύνολο, ένα πλέγμα, συστατικών στοιχείων που βρίσκονται σε

δυναμική αλληλεπίδραση. 

Οι λειτουργίες του σχολείου συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους, για την επίτευξη των

οποίων έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης  (Σαΐτης,

2002).  Τα  μοντέλα  αυτά  είναι  το  α)  γραφειοκρατικό,  που  διακρίνεται  κυρίως  για  την

ιεραρχική του δομή, την εξειδίκευση της εργασίας και τον έλεγχο, β) το οικοσυστημικό, που

αναδεικνύει  τη  δυνατότητα  αυτορύθμισης  της  σχολικής  μονάδας  μέσα  από  συλλογικές

διαδικασίες και γ)το κοινοτικό, που τονίζει την ισάξια συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων

στις  διαδικασίες  αυτές  και  την  ευαισθησία  στις  αξίες  και  τα  συναισθήματά  τους

(Ματσαγγούρας, 2003).

Από  την  άποψη  της  παιδαγωγικής  επιστήμης,  το  σχολείο  αποτελεί  έναν  παιδαγωγικό

οργανισμό που οφείλει να υλοποιεί τους παιδαγωγικούς σκοπούς του, καθώς και εκείνους που

σχετίζονται με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα και που τελικά συμβάλλουν στην

κοινωνική  μάθηση  (Σαΐτης,  2008).  Τα  τελευταία  χρόνια  υπάρχουν  ραγδαίες  κοινωνικές

εξελίξεις καθώς και εξελίξεις στο χώρο των γνώσεων. Το σχολείο ως αναπόσπαστο κομμάτι

της κοινωνίας, δε μένει ανεπηρέαστο, καθώς  λειτουργεί ως σύστημα μέσα σε ένα ευρύτερο

περιβάλλον, με στόχο την  ένταξη του σχολείου στην κοινωνία, ώστε να παρακολουθεί τις
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συνεχώς  μεταβαλλόμενες  απαιτήσεις  της  και  να  ισορροπεί  ανάμεσα  σε  αυτές  και  τους

εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς, μορφωτικούς στόχους της εκπαίδευσης. 

Ως κοινωνικός και παιδαγωγικός οργανισμός, το σχολείο επιτελεί πρόσθετες λειτουργίες  και

θεωρείται  ως αναγκαίος κανόνας στο σύστημα επικοινωνίας, πριν γίνει αναφορά για τον ρόλο

του  εκπαιδευτικού  στο  σύγχρονο  σχολείο.  Όπως  είναι  γνωστό,  αρχικά  αποτελεί  μια

ιδεολογική  –  κοινωνικοποιητική  λειτουργία  (Κωνσταντίνου,  1994),   από  τη  στιγμή  που

μεταβιβάζει κυρίαρχα κανονιστικά – πολιτισμικά στοιχεία στους μαθητές, όπως τρόπους και

βασικούς  προσανατολισμούς,  καθώς και  αντίστοιχα πρότυπα,  κίνητρα και  αντιλήψεις  περί

δικαίου και ηθικής. Ταυτόχρονα επιτελεί μία τεχνική-μαθησιακή λειτουργία, μεταβιβάζοντας

τα διάφορα τεχνικά στοιχεία στους μαθητές, όπως τη γραφή, την ανάγνωση, την αριθμητική,

προκειμένου οι ίδιοι να καταστούν ικανοί για ενεργή συμμετοχή στους διάφορους τομείς της

κοινωνικής ζωής (Σαΐτης, 2008). 

Το  έργο  του  σχολείου,  με  έμφαση  την  ανάπτυξη  των  μαθητών,  μπορεί  να  εξελιχθεί,  να

συμπληρωθεί και να αναδομηθεί, ανάλογα με τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ σχολείου

και οικογένειας.  Μέσα στο σχολείο είναι δυνατόν να προκύψουν προβλήματα στις σχέσεις

όλων των μελών του (μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων), δηλαδή μεταξύ των μελών

ενός υποσυστήματος (π.χ. της σχολικής τάξης, του συλλόγου των διδασκόντων) ή ακόμη και

μεταξύ των υποσυστημάτων (π.χ. μεταξύ του συλλόγου των διδασκόντων και της οικογένειας

ενός μαθητή). Τα προβλήματα αυτά προκαλούνται, συνήθως, εξαιτίας της ακαμψίας και της

μικρής διαπερατότητας των ορίων των υποσυστημάτων που συνδέονται με το σχολείο, όσον

αφορά στην πρόσληψη και την εκπομπή πληροφοριών (Γαλανάκη, 1997). 

Η οικογένεια και το σχολείο, επομένως,  ως κοινωνικοί θεσμοί, αποτελούν υποσυστήματα του

ευρύτερου  κοινωνικού  συστήματος,  καθένα εκ  των  οποίων  παρουσιάζει  διάφορες  μορφές

οργάνωσης και επιτελεί ορισμένες λειτουργίες. Ωστόσο, τα υποσυστήματα αυτά εμφανίζουν

κάποιες κοινές παραμέτρους  και  λειτουργίες  και είναι  εμφανές ότι  αλληλεπιδρούν μεταξύ

τους. Επομένως, η σχέση τους είναι δυναμική και η επικοινωνία τους αμφίδρομη.

Οι σύγχρονες έρευνες  (Reynolds  & Cuttance,  2010),έχουν πλέον στραφεί  στη μελέτη της

αποτελεσματικότητας  του  σχολείου  και  τον  προσδιορισμό  εκείνων  των  παραγόντων  που

καθορίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα εκπαίδευσης των τελικών αποδεκτών που είναι οι

μαθητές. Οι έρευνες αυτές τροφοδότησαν την κίνηση για βελτίωση των σχολείων, η οποία

έδωσε έμφαση μεταξύ των άλλων στο ρόλο και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και

στο θέμα ηγεσίας των σχολικών μονάδων.

20



1.3. Η έννοια της επικοινωνίας 

Η επικοινωνία είναι μια ευρεία έννοια που καλύπτει όλα τα επίπεδα, στα οποία οι άνθρωποι

ανταλλάσσουν μηνύματα. Η ανθρώπινη επικοινωνία μελετήθηκε ιδιαίτερα  και διατυπώθηκαν

διάφορα μοντέλα περιγραφής της. Το σύνολο αυτών των μοντέλων περιλαμβάνει την ύπαρξη

τριών  βασικών  στοιχείων,  του  πομπού,  του  μηνύματος  και  του  δέκτη,  προκειμένου  να

υλοποιηθεί η μορφή της επικοινωνίας. 

Επικοινωνία (communication) ορίζεται ως η μετάδοση ή ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων και

πληροφοριών μέσω του προφορικού ή γραπτού λόγου ή μέσω συμβόλων. Ωστόσο, μεταξύ

του ορισμού αυτού και εκείνων που εστιάζουν στην επίδραση που ασκεί το μήνυμα στο λήπτη

υπάρχει μία ποικιλία εννοιολογικών προσεγγίσεων  (Βerger, 2004). 

Πέρα, όμως, από τις όποιες έννοιες αποδίδονται στον όρο επικοινωνία, ένας σύντομος και

λειτουργικός  ορισμός  την  περιγράφει  ως  τη  «μετάδοση  μηνυμάτων  (νοηματικών  ή

συναισθηματικών),  από  έναν  πομπό  (προέλευση)  σε  ένα  δέκτη  (στόχο),  άμεσα  ή  με  τη

διαμεσολάβηση ενός μέσου επικοινωνίας, και με συγκεκριμένη πρόθεση (σκοπό) (Κοντάκος,

Πολεμικός,  &  Παπαγιαννάκος,  2002).  Ανάλογα με  τα μέσα με  τα οποία μεταφέρονται  τα

μηνύματα (προφορικός ή γραπτός λόγος,  χειρονομίες κ.ά.),  η διαδικασία της επικοινωνίας

μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή, λεκτική ή μη λεκτική.

Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η

προθυμία  και  των  δύο  πλευρών  και  η  ικανότητά  τους  για  επικοινωνία,  το  επαρκές

γνωσιολογικό  τους  υπόβαθρο  (Σαΐτης,  2005), η  ακρίβεια  της  αποκωδικοποίησης  του

μηνύματος  από  το  δέκτη,  ο  βαθμός  αξιοπιστίας  του  πομπού,  που  είναι  συνάρτηση  της

προσωπικότητας και της ειδικότητάς του, η ανατροφοδότηση που αυξάνει την ακρίβεια και τη

σαφήνεια της επικοινωνίας και το περιβάλλον που την επηρεάζει άμεσα.

 Τέλος, για μια επιτυχή επικοινωνία βασικός κανόνας είναι η χρήση τουλάχιστον δύο μορφών

ή  τρόπων  επικοινωνίας  με  διαφορετικά  μέσα   (Πασιαρδής,  2004).  Επομένως  η

αποτελεσματικότητά της είναι συνάρτηση της αποτελεσματικής λειτουργίας όλων αυτών των

παραμέτρων και της συνδυαστικής χρήσης των διαφόρων μορφών και μέσων της ανάλογα με

το σκοπό που επιδιώκεται. 

Η  ανταλλαγή  πληροφοριών,  η  δημιουργία  και  η  ανάπτυξη  σχέσεων,  η  συμμετοχή  σε

κοινωνικές εκδηλώσεις, η κάλυψη αναγκών αλλά και ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου μέσα

από τους άλλους αποτελούν ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών καταστάσεων. Με τον τρόπο
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αυτό η μελέτη της επικοινωνίας είναι σημαντική, ιδιαίτερα από τη στιγμή όπου το άτομο σε

όλη τη διάρκεια της ζωής του εξυπηρετεί λειτουργίες που αφορούν όλες τις πτυχές της. Η

συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζεται από όλο το πλέγμα των διαπροσωπικών σχέσεων που

αναπτύσσεται ανάμεσα στα πρόσωπα της ομάδας. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, όπου η

μελέτη της ανθρώπινης επικοινωνίας  κρίνεται απαραίτητη και καθοριστική   (Πυργιωτάκης,

2009).  Κάθε είδους επικοινωνία επηρεάζει και διαμορφώνει τις σχέσεις που αναπτύσσονται

ανάμεσα στα άτομα που επικοινωνούν. 

Σύμφωνα με την άποψη της Berger (2004), η αποτελεσματική επικοινωνία, ιδιαίτερα με τους

γονείς,  επιτυγχάνεται,  τελικά,  όταν ο λήπτης  κατανοήσει  το μήνυμα με την έννοια που ο

αποστολέας είχε την πρόθεση να το μεταφέρει. Αν, μάλιστα, ο λήπτης ανταποκριθεί θετικά

στο μήνυμα, τότε έχει επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός της επικοινωνίας και η εν λόγω

διαδικασία θεωρείται επιτυχής. 

1.4. Η αναγκαιότητα επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας

Η ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας προκύπτει καταρχάς μέσα από τη

συνταγματική θεμελίωση του γονικού δικαιώματος που δημιουργείται απ' το συνδυασμό των

διατάξεων των άρθρων 9 (παράγραφος 1, εδάφιο 2) και 21(παράγραφος 1) του Συντάγματος

του  1975/1986/2001.  Σε  επίπεδο  κοινών  διατάξεων,  η  συνταγματική  αναγκαιότητα  για

επικοινωνία σχολείου και οικογένειας υλοποιείται μέσα από τα άρθρα 48-53, κεφάλαια ΙΔ, ΙΕ

του Ν. 1566/1985 και το άρθρο 2, παράγραφος 1 του Ν. 2621/1998 που θεσμοθετούν και

ρυθμίζουν  την  ουσιαστική  συμμετοχή  των  γονέων  και  των  κηδεμόνων  στα  εκπαιδευτικά

δρώμενα. 

Οι γονείς έχουν πρωταρχικό  δικαίωμα έναντι κάθε άλλου φορέα παιδαγωγικής αρμοδιότητας.

Ο νομοθέτης  αναγνωρίζει τους γονείς ως σημαντικούς εταίρους στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Τονίζουν την ανάγκη για συνδυασμένη συνεργατική δράση σχολείου και οικογένειας που να

βασίζεται  σε  σχέσεις  εμπιστοσύνης  και  αλληλοϋποστήριξης,  με  σκοπό  τη  δημιουργία

κοινωνικών δικτύων αλληλεπίδρασης και την ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου. 

Όταν το σχολείο παίρνει την πρωτοβουλία να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους γονείς

τότε  τα  αποτελέσματα  είναι  θετικά  (Berger,  2004). Συγκεκριμένα,  όταν  οι  εκπαιδευτικοί

διατηρούν υψηλά επίπεδα επικοινωνίας με τα μέλη της οικογένειας, εκτιμούν τι διδάσκουν

αποτελεσματικότερα.  Από την άλλη,   οι  γονείς  βρίσκουν τους  εκπαιδευτικούς  αυτούς  πιο

22



αποτελεσματικούς,  αποκτούν  οι  ίδιοι  μεγαλύτερη  πεποίθηση  και  αυξάνουν  το  βαθμό

εμπλοκής τους στη σχολική εκπαίδευση. 

Οι γονείς γνωρίζουν σημαντικά τις ιδιαιτερότητες  του παιδιού τους και πως το παιδί τους

αντιδρά στο σχολείο. Είναι σε θέση, δίνοντας τις ανάλογες πληροφορίες, να βοηθήσουν τον

εκπαιδευτικό  να εντοπίσει  τον τρόπο μάθησης του μαθητή, τα ενδιαφέροντα  ή την αναπηρία

του.  Επιπλέον,  οι  γονείς  μπορούν να ενισχύσουν το δάσκαλο,   δίνοντας,  για  παράδειγμα,

έμφαση στη σημασία ενός θέματος που ο δάσκαλος έχει ήδη αναγνωρίσει  ότι  χρειάζεται

περισσότερη δουλειά. 

Τέλος,  οι  γονείς  μπορούν  να  εμπλακούν  άμεσα  στην  εκπαίδευση  του  παιδιού  τους,

συμμετέχοντας  σε  διάφορες  σχολικές  δραστηριότητες  (Dunst,  2002),  ανάλογα  με  τα

ενδιαφέροντά του. Αν το σχολείο κάνει χρήση της γνώσης των γονέων, τότε η εκπαίδευση του

μαθητή με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες είναι πιθανό να είναι καλύτερη. Επίσης, τα παιδιά

αποκτούν περισσότερα κίνητρα για μάθηση και εκτιμούν ότι η ακαδημαϊκή τους ικανότητα

και τα ενδιαφέροντά τους σχετίζονται ισχυρά με την εμπλοκή των γονέων τους (Christenson

& Sheridan, 2001).

Για  να  αλληλεπιδράσουν  με  επιτυχία  γονείς  και  σχολεία  θα  πρέπει  να  επικοινωνούν

αποτελεσματικά και  να  μοιραστούν την αίσθηση του  κοινού σκοπού.  Με απλά λόγια,  οι

γονείς μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τους ιθύνοντες στο σχολείο του παιδιού

τους, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για ένα μικρό σχολείο. Οι περισσότεροι γονείς δεν μπορούν να

αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους ιθύνοντες που προεδρεύουν πολλά σχολεία, επειδή

έχουν ελάχιστη ή καμία άμεση πρόσβαση σε τόσο υψηλά ιστάμενους διαχειριστές. Εν ολίγοις,

εάν σε ένα σχολείο δεν επιτρέπεται να προβεί σε σημαντικές αποφάσεις διδακτέας ύλης ή

άλλες αποφάσεις, επειδή  η διαχείριση  είναι κεντρική  (Hoxby, 2001), τότε οι γονείς έχουν

μικρό κίνητρο για να αλληλεπιδρούν   μόνο με το προσωπικό του σχολείου  στο  οποίο έχουν

πρόσβαση .

Η  αμοιβαία  και  γνήσια  επικοινωνία  βασίζεται  στην  ειλικρίνεια,  την  κατανόηση,  τον

αλληλοσεβασμό, την ευαισθησία, την εμπιστοσύνη. Με γνώμονα αυτά τα χαρακτηριστικά,

αλλά  και  με  καλή  διάθεση,  θέληση  για  συμμετοχή  και  προσφορά,  δραστηριοποίηση,

ενεργητικότητα  από  όλες  τις  πλευρές,  είναι  δυνατόν  να  εξασφαλιστεί  θετικό  και

εποικοδομητικό σύστημα επικοινωνίας στο σχολείο, που θα προάγει τις ανθρώπινες σχέσεις

και τη συνεργασία. 
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Από όλα όσα προηγήθηκαν συμπεραίνεται  πως η  εποικοδομητική επικοινωνία  σχολείου και

οικογένειας  είναι  αναγκαία  (Πασιαρδής,  2001),  διότι  επηρεάζει  θετικά  όλους  τους

εμπλεκόμενους φορείς  (εκπαιδευτικούς,  γονείς και μαθητές) και βελτιώνει τη μεταξύ τους

συνεργασία,  αλλά  κυρίως  επειδή  αποβαίνει  προς  όφελος  των  μαθητών..  Ενθαρρύνεται  ο

διάλογος, εντοπίζονται λύσεις, αποφεύγονται λάθη, βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Για  τους  λόγους  αυτούς  το  σχολείο  πρέπει  να  είναι  τόπος  συνεργασίας,  επικοινωνίας,

συναναστροφής, ομαδικής εργασίας και ενεργού συμμετοχής .

Συμπερασματικά,  η  επικοινωνία  σύμφωνα  με  την  άποψη  του  Γεωργίου  (2000),  η  γενική

αποδοχή -τουλάχιστον θεωρητικά- της ανάγκης για επικοινωνία γονέων και δασκάλων, καθώς

και  τα  διάφορα  μοντέλα  που  περιγράφουν  την  επικοινωνία  αυτή και  υπογραμμίζουν  την

αναγκαιότητά της, δεν έχουν πάντοτε τα αναμενόμενα πρακτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, είναι

σημαντικό να αποτελούν σημείο εκκίνησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο : ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

Η έννοια της ηγεσίας και του ηγέτη κατ’ επέκταση, θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την

επιτυχία  κάθε  οργανισμού,   συμπεριλαμβανομένου  και  του  σχολείου.  Στη  βιβλιογραφία

υπάρχει μεγάλος αριθμός ορισμών της έννοιας, οι οποίοι συγκλίνουν ως προς τον στόχο της,

που είναι  η  επιρροή της  συμπεριφοράς  των μελών μιας  κοινωνικής  οργάνωσης  προς  την

αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της. 

2.1. Η έννοια της ηγεσίας

Έχουν  διατυπωθεί  πολλές  διαφορετικές  θεωρίες  σχετικές  με  την  ηγεσία.  Οι  Koontz &

O’Donnel (1982) ορίζουν την ηγεσία ως επιρροή, τέχνη, διαδικασία επηρεασμού των ατόμων

έτσι ώστε να εργασθούν πρόθυμα για την επίτευξη των ομαδικών στόχων (Σαϊτης,1992).

 Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων,

των  στάσεων  και  των  συμπεριφορών  μιας  μικρής  ή  μεγάλης,  άτυπης  ή  τυπικής  ομάδας

ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο, προκειμένου πρόθυμα και εθελοντικά να

δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό,  για ένα εφικτά πιο αισιόδοξο μέλλον (Μπουραντάς, 2005).

Επομένως θεωρείται ως τέχνη παρακίνησης και όχι ως απλή διαδικασία, αν σκεφτεί κανείς

και από το γεγονός ότι η συναναστροφή γίνεται με μικρά παιδιά, μαθητές, σε πρώτη φάση της

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  όπου η μορφή της τεχνικής, των κινήτρων, έχει ρόλο κυρίαρχο,

θέτοντας στόχους απλούς, αλλά αποτελεσματικούς στο πέρασμα του χρόνου.

Επιμέρους αναφορές έρχονται και σε άλλους ερευνητές, (Goleman, 2000) που υποστηρίζουν

πως, ηγεσία  είναι η έμπνευση και καθοδήγηση μιας ομάδας σ’ ένα κοινό στόχο,, καθώς και η

σωστή προώθηση και διαχείριση της αλλαγής. Ανάλογες, με μια μικρή ιδιαιτερότητα, απόψεις

κυριαρχούν στον  Burns (1978), ο οποίος αναφερόμενος στον όρο «ηγεσία» κάνει λόγο για

χρησιμοποίηση  κατάλληλων  πολιτών  που  οδηγούν  σε  αλλαγή.  Ο  ηγέτης   αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες,  υπερασπίζεται  και  προωθεί  τις  αλλαγές–καινοτομίες.  Σύμφωνα  με  άλλους

ερευνητές  (Bennis  and  Nanus,  1985),  ηγεσία  είναι  η  φυσική  έκφραση  ενός  ανθρώπου

ολοκληρωμένου, η αυθεντική αυτοέκφραση που δημιουργεί αξία (Cashman, 1998).

Τα τελευταία χρόνια,  υποστηρίζεται η άποψη  (Gronn, 2002b), ότι οι παραδοσιακές θεωρίες

της  ηγεσίας  δεν  είναι  οι  πλέον  έγκυρες  στην  παρούσα  πολυπλοκότητα  του  σχολείου.  Το

ζήτημα  δεν  αφορά  τόσο  πολύ  στη  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στις  διαχειριστικές

υπευθυνότητες και στην ανάληψη επίσημων ηγετικών ρόλων, όσο στο ότι αποτελεί δικαίωμά

τους να έχουν επιρροή στο εργασιακό και στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Είναι γνωστό πως
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οι εκπαιδευτικοί είναι «ηγέτες» της μάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις σχολικές

τους  τάξεις  (Gronn,  2002b).  Ο  όρος  όμως  σχολική  ηγεσία  υποδηλώνει  την  επιρροή  των

εκπαιδευτικών στη σχολείο,  μέσα από τη δυνατότητα που τους προσφέρει  η συμμετοχική

άσκηση σχολικής ηγεσίας, να ενισχύσουν την παρουσία τους στον καθορισμό εκπαιδευτικής

πολιτικής και πρακτικών (York-Barr & Duke, 2004).

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, που αναφέρεται στη σχολική ηγεσία, καθιστά προφανές ότι

αυτή, σε αρκετές περιπτώσεις, ταυτίζεται με τη θέση του διευθυντή, παρά με τη συλλογική

δράση των εκπαιδευτικών των σχολείων. Αυτό συμβαίνει επειδή τα σχολεία ακόμα και στις

μέρες μας, παραμένουν αμετάβλητοι ιεραρχικοί οργανισμοί, εξισώνοντας την αρχηγία με το

κύρος, την εξουσία με τη θέση. 

Σε αντίθεση, ένα από τα ευρήματα των πρόσφατων ερευνών (Day, Harris & Hadfield, 2000)

για την αποτελεσματική ηγεσία αφορά στην αναγκαιότητα να μην ασκείται αυτή από ένα και

μόνον πρόσωπο, αλλά να διαμοιράζεται στο σχολείο μεταξύ των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται

επίσης  στις  ανεπίσημες  πρωτοβουλίες  των  εκπαιδευτικών,  όπως  είναι  οι  παιδαγωγικές

λειτουργίες, που σχετίζονται με τη σχολική τάξη. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός της

μαθησιακής διαδικασίας, οι επικοινωνιακοί στόχοι, οι συμβουλευτικοί ρόλοι, η δημιουργία

ενός ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας (Muijs & Harris, 2007). 

Η νέα σχολική ηγεσία αφορά και στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να ενθαρρύνουν τους

συναδέλφους τους να εμπλακούν με δραστηριότητες τις οποίες δεν θα αναλάμβαναν χωρίς

την επίδραση του διευθυντή τους (Wasley, 1991). Γενικά, πρόκειται για την ικανότητα των

εκπαιδευτικών  να  καθοδηγούν  εντός  και  εκτός  των  σχολικών  τάξεων,  να  προάγουν  την

επαγγελματική ανάπτυξη των συναδέλφων τους και να τους επηρεάζουν προς την κατεύθυνση

βελτιωμένων εκπαιδευτικών πρακτικών, εργαζόμενοι πάντοτε συλλογικά.

Στην άσκηση ηγεσίας  με  τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών αναγνωρίζονται  τρεις  βασικές

διαστάσεις: α) Η ηγεσία των μαθητών εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτή

σχετίζεται με το παιδαγωγικό κλίμα μέσα στη σχολική τάξη, τη διδασκαλία, τη δημιουργία

δεσμών με τους μαθητές, τη σαφήνεια των κανόνων και τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας

(Pounder,  2006),  β)  Η  ηγεσία  σε  λειτουργικά  καθήκοντα  (Collinson  et  al.,  2009).  Αυτά

αφορούν  στη  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στη  λήψη  των  σχολικών  αποφάσεων,  στη

συμμετοχή τους στο σχολικό συμβούλιο, στη σχολική επιτροπή και στις διάφορες επιτροπές

παιδείας. Αφορούν, επίσης, στην οργάνωση του σχολείου, στο συντονισμό ή στη διεύθυνση

μιας ομάδας εκπαιδευτικών, στην καθοδήγηση πάνω σε καινοτόμες διδακτικές μεθόδους ή
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στις  εκπαιδευτικές  μεταρρυθμίσεις.  Στην  περίπτωση  αυτή  υπάγεται  και  η  σύναψη

συνεργασιών  με  τους  συλλόγους  γονέων  και  κηδεμόνων,  τα  Πανεπιστήμια,  τις  τοπικές

επιχειρήσεις (Harris & Muijs, 2003), γ) Η ηγεσία που βασίζεται στον επαγγελματισμό και στη

συναδελφικότητα  των  εκπαιδευτικών  (Sherrill,  1999.  Silva,  Gimbert  &  Nolan,  2000).

Αναγνωρίζει το δικαίωμά τους να εκφράζουν τις ηγετικές τους ικανότητες ανεξάρτητα από

την ειδικότητα ή τη θέση τους στο σχολείο και πέρα από τη διεκπεραίωση των διδακτικών

τους καθηκόντων (Frost & Harris, 2003). 

Η εμφάνιση της συλλογικής ή κατανεμημένης σχολικής ηγεσίας εξηγείται από τη μεγαλύτερη

συνθετότητα των εκπαιδευτικών και  των διοικητικών ζητημάτων,  τα οποία περιστοιχίζουν

στις  μέρες μας τους σχολικούς διευθυντές (Hartley,  2007).  Το νέο αυτό μοντέλο άσκησης

σχολικής ηγεσίας απομακρύνεται από τη συνήθη μορφή της (από την κορυφή στη βάση) και

απαιτεί από τους ασκούντες τη σχολική ηγεσία να είναι ενήμεροι αναφορικά με τις κοινωνικές

και παγκόσμιες αλλαγές και τάσεις (Stoll & Temperley, 2009).

Σε μια προσπάθεια σύνδεσης της ηγεσίας με τα αποτελέσματα, η ίδια  παρουσιάζεται ως ένα

ανοιχτό  σύστημα  με  εισροές,  διεργασίες  και  εκροές  (Μπουραντάς,  2005),  οι  οποίες

συνδέονται  με  τα  αποτελέσματα  που  επιθυμεί  να  πετύχει  ο  ηγέτης,  οι  δε  διεργασίες

αναφέρονται  στο  περιεχόμενο  και  τα  χαρακτηριστικά  της  ηγετικής  συμπεριφοράς,  ενώ οι

εισροές  εστιάζονται πιο άμεσα σε εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ο ηγέτης. Έτσι

ως παράδειγμα, ένα στέλεχος διαθέτει  ορισμένα χαρακτηριστικά και ικανότητες (εισροές),

προκειμένου  να  ασκήσει  ηγετική  συμπεριφορά  (διεργασίες),  σε  βαθμό  όπου  θα  έχει  τα

επιθυμητά αποτελέσματα (εκροές) (Μπουραντάς, 2005). Σημαντικό στοιχείο του συστήματος

αποτελεί το περιβάλλον, επειδή το ίδιο το σύστημα δε βρίσκεται σε κενό, αλλά σε ένα πλαίσιο

αναφοράς.

Σύμφωνα με τους  Everard, K.B. & Morris, G. (1999), η ηγεσία έχει πιο ευρεία έννοια από

εκείνη της διοίκησης, αφού ασχολείται με το όραμα, τα αποτελέσματα και τους ανθρώπους

ενώ  η διοίκηση είναι πιστή στην εφαρμογή αποφάσεων, στην οργάνωση του συστήματος και

στα θέματα λειτουργίας του οργανισμού.

Η  διοίκηση  είναι  μια  δραστηριότητα  που  ασκείται  συστηματικά  και  περιλαμβάνει  τις

λειτουργίες  του  προγραμματισμού,  της  οργάνωσης,  της  διεύθυνσης  και  του  ελέγχου  των

δραστηριοτήτων με χρήση και αξιοποίηση όλων των παραγωγικών πόρων του οργανισμού με

σκοπό την επίτευξη των στόχων του. Άρα πρόκειται για μια διαδικασία συνεχόμενη, η οποία
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επιβάλλεται να περιλαμβάνει τη σημαντική φάση της ανασκόπησης,  πριν από την έναρξη

κάθε διαδικασίας και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της ίδιας της διαδικασίας και των

αποτελεσμάτων  της,  καθώς  και  την  ενδεχόμενη  διόρθωση,  τροποποίηση  με  σκοπό  τη

βελτίωση της (Everard & Morris, 1999). 

Με αυτή  την  έννοια  η  ηγεσία  αποτελεί  μια  απαραίτητη  λειτουργία  του  αποτελεσματικού

μάνατζμεντ. Κάθε διοικητικό στέλεχος δεν ενεργεί ηγετικά, καθώς η ηγεσία δεν ασκείται από

τη  θέση  εξουσίας,  αλλά  από  την  ικανότητα  επιρροής (Κατσαρός,  2008).Τα  ανώτατα

διοικητικά στελέχη συνηθίζεται να αποκαλούνται ηγέτες, χωρίς να ασκούν ηγεσία, χάρη στη

δύναμη  εξουσίας.   Φυσικά,  όμως,  για  να  ασκήσει  ο  ηγέτης  επιρροή  χρειάζεται  να

«εκμεταλλευτεί»  διαδικασίες  του  “management”  όπως  Προγραμματισμός,  Διαχείριση,

Έλεγχος, Οργάνωση (Μπουραντάς, 2005). 

Ο ηγέτης χρειάζεται να εκμεταλλευτεί τη διοίκηση, αφού διοίκηση συμπληρώνει την ηγεσία.

Κατά τον Bennis (1990), ο μάνατζερ κάνει τα πράγματα σωστά, ενώ ο ηγέτης κάνει τα σωστά

πράγματα. Το μάνατζμεντ λοιπόν, δεν μπορεί να δημιουργήσει ηγέτες, αλλά τις συνθήκες,

κάτω από τις οποίες οι ηγετικές ικανότητες μπορούν να αναδειχθούν και να οδηγήσουν στην

αποτελεσματικότητα. Ένας αποτελεσματικός manager είναι και ηγέτης. Το σύγχρονο σχολείο

χρειάζεται  την  έγκυρη  θεωρητική  προσέγγιση  του  μάνατζμεντ,  αλλά  και  τη  λάμψη  των

οραμάτων και τη δέσμευση που προσφέρει η έξυπνη ηγεσία (Bolman and Deal 1997).

Η  εργασία  μας,  θα  επικεντρωθεί  στην  έννοια  της  μετασχηματιστικής  ηγεσίας  στην

εκπαίδευση, αφού  στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000, οι πολιτικές και

οι  εκπαιδευτικές  συνθήκες  μετατοπίστηκαν  και  υποδεικνύουν  τη  θεωρία  της

μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

Ο πρώτος ερευνητής που μίλησε για μετασχηματιστική ηγεσία ήταν ο James McGregor Burns

(1978) ο οποίος σύγκρινε τη συναλλακτική ηγεσία με τη μετασχηματιστική, επιδιώκοντας να

συγκρίνει τις έννοιες του πολιτικού ηγέτη (μετασχηματιστική ηγεσία) και του διεκπεραιωτή –

μάνατζερ  (συναλλακτική  ηγεσία).  Κατά  τον  Burns (1978),  η  συναλλακτική  ηγεσία

(transactional leadership) είναι αντίθετη της μετασχηματιστικής και αναφέρεται στη σχέση

ανταμοιβής που έχει ο ηγέτης με τους οπαδούς του, ενώ η μετασχηματιστική (transforming)

ορίζεται όταν υφίσταται μια σχέση μεταξύ ηγέτη και οπαδών στην οποία ο ένας εξυψώνει

ηθικά τον άλλον. 
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Στη μετασχηματιστική ηγεσία η επιρροή ασκείται από βαθιά ανθρώπινες σχέσεις και όχι από

θέσεις εξουσίας που μπορεί να έχει ο ηγέτης (Burns, 1978). Επίσης, ο  Burns αναφέρει τη

μετασχηματιστική ηγεσία με τον όρο “transforming leadership”, όπου η λέξη “transforming”

δεν μεταφράζεται ουσιαστικά ως «μετασχηματιστική», αλλά είναι μετοχή που δηλώνει την

ικανότητα  να  μετασχηματίζεται  η  ηγεσία  (Burns,  1978).  Το σημαντικότερο  στοιχείο  της

μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι πως οι οπαδοί παίρνουν μέρος στη θέσπιση του οράματος

μαζί με τον ηγέτη. 

Στη σύνδεση της ηγεσίας με τη μετασχηματιστική δράση του ηγέτη και με την έννοια του

οράματος  συνέβαλε  καθοριστικά  η  εργασία  του  Bass  (1985),  ο  οποίος   προχώρησε  σε

διόρθωση  της  αρχικής  σύλληψης  του  Burns,  ο  οποίος  υιοθετούσε  την  άποψη  ότι  η

«συναλλακτική» και η «μετασχηματιστική» ηγεσία αποτελούν τα αντίθετα άκρα και πρόβαλε

την  άποψη  ότι  αποτελούν  δυο  διαφορετικές  διαστάσεις  της  ηγετικής  συμπεριφοράς.

Επομένως ένας ηγέτης μπορεί να είναι συναλλακτικός (transactional) ή μετασχηματιστικός

(transformational) ή και τα δύο. 

Στο μοντέλο μετασχηματιστικής ηγεσίας ή ηγεσίας αλλαγής έμφαση αποδίδεται στην διάθεση

και  την  ικανότητα  του  ηγέτη  να  συλλάβει,  να  σχεδιάσει  και  να  υλοποιήσει  σημαντικές

αλλαγές στους στόχους, στη στρατηγική, στη κουλτούρα, στις δομές, στις δραστηριότητες,

στις σχέσεις με το περιβάλλον της οργάνωσης, πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη

δυναμική  ανάπτυξη  και  προσαρμογή  της  οργάνωσης  στις  εξελίξεις.  Συνεπώς,  η

μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύστημα από χαρακτηριστικά και

συμπεριφορές του ηγέτη, που υποβοηθά τη διαδικασία της άσκησης ηγετικής συμπεριφοράς

σε κάθε περίσταση, με σκοπό την αλλαγή (Bass, 1985).

Η  μετασχηματιστική  ηγεσία  έχει  οριστεί  παραδοσιακά  ως  η  επίδειξη  των  ακόλουθων

συστατικών:  Χάρισμα,  διανοητική  υποκίνηση,  και  εξατομικευμένη  εκτίμηση  (Avolio,  et

al,1999). Αναλυτικότερα : 

Χάρισμα: Η διάσταση χαρίσματος συνδέεται με το αν ο ηγέτης ενσταλάζει την υπερηφάνεια,

την πίστη, και το σεβασμό στους υφισταμένους του και παρέχει ένα όραμα και μια αίσθηση

της αποστολής σε μια ομάδα μέσω των άριστων δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

Διανοητική  υποκίνηση:  Χαρακτηρίζει  τον  ηγέτη  που  προωθεί  τη  νοημοσύνη,  την

ορθολογιστική  ικανότητα,  την  προσεκτική  επίλυση  προβλήματος,  και  ενθαρρύνει  τους

υφισταμένους για να ακολουθήσουν τις καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα. 
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Εξατομικευμένη εκτίμηση: Εκφράζει τον ηγέτη που δείχνει την προσωπική προσοχή στους

υφισταμένους,  θεραπεύει  κάθε  υπάλληλο  ατομικά,  και  δείχνει  ένα  ενδιαφέρον  για  τη

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κάθε υφισταμένου . 

Πρόσφατες έρευνες  (Bass,1985. Avolio and Bass, 1988), έχουν δείξει ότι εργαζόμενοι που

δίνουν  στους  ηγέτες  τους  υψηλή  βαθμολογία  στις  μετασχηματιστικές  συνιστώσες  και

ιδιαίτερα  στο  χάρισμα  και  την  έμπνευση,  τους  βαθμολογούν  επίσης  ως  εξαιρετικά

αποτελεσματικούς,  ενώ αυτοί  που βαθμολογούνται  υψηλά στις  συναλλακτικές συνιστώσες

θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικοί.

Ωστόσο ο Θεοφιλίδης (2012), παρουσιάζει την μετασχηματιστική ηγεσία στην πράξη .   Πιο

συγκεκριμένα, αναφέρεται  στο διοικητικό πλέγμα των  Blake κ  Mouton και συμβολίζει τη

συμπεριφορά  της  μετασχηματιστικής  ηγεσίας  με  την  κατεύθυνση  της  συμπεριφοράς  του

ηγέτη,  από τη  θέση 9,1 (έντονη έμφαση στα αποτελέσματα)  στη  θέση 9,9 «Συμμετοχική

ηγεσία».  Η  μεταφορά  από  τη  θέση  9,1  στη  θέση  9,9  είναι  η μετακίνηση  από  ένα

γραφειοκρατικό μοντέλο εργασίας σε ένα άλλο, το οποίο στη διοικητική επιστήμη αναφέρεται

ως μετασχηματιστική ηγεσία (Θεοφιλίδης, 2012). 

Μια  μεταγενέστερη  ανάλυση  (Judge  and  Piccolo,  2004),  έδειξε  επίσης  ότι  η

μετασχηματιστική  ηγεσία  είναι  ένας  σημαντικός  και καθοριστικός  παράγοντας  για  την

έκβαση  μιας  ποικιλίας  μεταβλητών  όπως:  υπευθυνότητα,  ικανοποίηση  και

αποτελεσματικότητα της ομάδας εργασίας του ηγέτη.

Το πλαίσιο  της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση, περιλαμβάνει την οικοδόμηση

οράματος σχολείου, τον καθορισμό στόχων, την παροχή πνευματικής διέγερσης, την παροχή

εξατομικευμένης  υποστήριξης,  μοντελοποίηση  βέλτιστων  πρακτικών, τη  δημιουργία

παραγωγικής  σχολικής  κουλτούρας  και  την  ανάπτυξη  δομών  για  την  προώθηση  της

συμμετοχής  στις αποφάσεις του σχολείου (Θεοφιλίδης, 2012).
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2.2.  Ηγέτης

Ηγέτης, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Μπαμπινιώτης (2005), είναι αυτός που βρίσκεται

στην  κορυφή  της  εξουσίας  ή  γενικότερα  επηρεάζει  και  ελέγχει  ένα  σύνολο  (πολιτικό,

κοινωνικό, ιδεολογικό). Χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του αρχηγού,  του επικεφαλής. Είναι

αυτός που ξεχωρίζει και που  διακρίνεται σε έναν χώρο, λόγω της δράσεως ή του ρόλου που

αναλαμβάνει (Στραβάκου, 2003).

Σε έναν περιεκτικό ορισμό ειδικά για τον μετασχηματιστικό ηγέτη, οι Ράπτης & Βιτσιλάκη

(2007) αναφέρουν πως ο μετασχηματιστικός ηγέτης, όχι μόνο προσαρμόζει τη συμπεριφορά

του στην περίσταση, αλλά προσπαθεί να τη μετασχηματίσει, αφού δεν τη θεωρεί δεδομένη

και στατική, (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007).

 Ο ηγέτης έχει όραμα, πιστεύει σε αξίες και αναθέτει στον οργανισμό του προτεραιότητες

(Θεοφιλίδης, 2012). Το όραμα θεωρείται ως μια επιθυμητή μελλοντική κατάσταση, την οποία

σκέφτεται και σχεδιάζει ο ηγέτης, με σκοπό να βρεθεί σε αυτή και  προβάλλεται από τον ίδιο

στους  οπαδούς.  Το  όραμα  αποτελεί  πυξίδα  για  την  πορεία,  πηγή  έμπνευσης  για  τους

ανθρώπους  και  πλαίσιο  αναφοράς  για  τις  αποφάσεις  και  τις  συμπεριφορές,  ενώ στο  ίδιο

πλαίσιο οι ηγέτες (Μπρίνια, 2008) κάνουν  τους οπαδούς να δέχονται τον παραπάνω όρο και

τους οδηγούν στην υλοποίησή του. 

Ο ηγέτης επικοινωνεί, το όραμα και τα πιστεύω του συνδέονται με την  ομάδα του, μέσα από

τη  διαδικασία  της  επιρροής  (Κατσαρός,  2008). Η  επιρροή  προκύπτει  από  την  επίδραση

δυνάμεων  στην  ομάδα,  πρόκειται  για  εκείνες  τις  δυνάμεις  που  ασκεί  ο  ηγέτης  για  τη

λειτουργία  της  ηγεσίας,  από τις  οποίες   ορισμένες  από αυτές  μπορεί  να  είναι:  η  δύναμη

ανταμοιβής, η δύναμη τιμωρίας, η δύναμη σημείου αναφοράς, η δύναμη γνώσης, η δύναμη

εξουσίας και η δύναμη πληροφοριών (Μπουραντάς, 2005). Την ευθύνη της επικοινωνίας την

έχει  ο  ηγέτης,  η  οποία είναι  βάση  όλων  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων   και  αποτελεί

προϋπόθεση για την έμπνευση της ομάδας. 

Με κριτήριο τις πλέον αναγκαίες λειτουργίες του σχολείου, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο

έχει ο εκπαιδευτικός και δη «ο ηγέτης», διαμορφώνονται σταδιακά και οι αντίστοιχοι ρόλοι

του. Οι ρόλοι του ηγέτη, διακρίνονται σε αυτούς που απευθύνονται στους ανθρώπους και σε

αυτούς που σχετίζονται με τα συστήματα. Με την παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται ένα

μοντέλο ρόλων (Κατσαρός, 2008), στο οποίο περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση, η παρακίνηση,

η ανάπτυξη και  υποστήριξη συνεργατών, η ανάπτυξη ομάδας και συνεργασίας, η υλοποίηση
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έργου,  η  διοίκηση  συντονισμού,  η  διοίκηση  εξυπηρέτησης,  η  προσωπική  ανάπτυξη,  η

ανάπτυξη κουλτούρας,  η διοίκηση στρατηγικής σε συνάρτηση με το όραμα, καθώς και  η

διοίκηση  καινοτομιών  και  η  ανάπτυξη  δικτύου.  Σε  ό,τι  έχει  σχέση  με  την  εκπαίδευση,

αξιολογείται ένα μοντέλο ρόλων (Κατσαρός, 2008) με έξι κατηγορίες :

1) Διαμόρφωση του μέλλοντος, δημιουργία οράματος, σύνδεσή του με την καθημερινότητα.

2) Προώθηση «αλλαγής–καινοτομιών»

3) Καθοδήγηση διδασκαλίας και μάθησης για υλοποίηση της βασικής αποστολής και  των

σκοπών της εκπαίδευσης.

4) Ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας.

5) Διοίκηση του οργανισμού, ανάπτυξη δομών, στρατηγικών.             

6) Ενδυνάμωση σχολικής κοινότητας, γονέων, φορέων τοπικής κοινωνίας, παρακολούθηση,

διαχείριση αλλαγών του περιβάλλοντος, συσχέτιση εκπαίδευσης-κοινωνίας.

Όμως και παρά την ύπαρξη του παραπάνω μοντέλου, υπάρχουν ρόλοι και ενέργειες που δεν

δύνανται  να  προβλεφθούν  και  να  ταξινομηθούν  (Μπουραντάς,2005),  αφού  κάθε  σχολείο

βρίσκεται μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο διαφέρει σε κάθε περίπτωση. Στην  εκπαίδευση,

το  περιβάλλον  αντιπροσωπεύει  το  ίδιο  το  σχολείο,  όπου ο  σχολικός  ηγέτης   καλείται  να

γνωρίζει καλά το σχολικό κλίμα, τη σχολική κουλτούρα, τις δομές και τα χαρακτηριστικά των

ατόμων που πρόκειται να ηγηθεί (Μπρίνια, 2008). 

Το ερώτημα που πρέπει να γίνει αντιληπτό στον αναγνώστη είναι αν και κατά πόσο οι ίδιοι οι

σχολικοί ηγέτες των διαφόρων σχολικών μονάδων,  είναι σε θέση να λειτουργήσουν μέσα από

κάποιους  κανόνες,  ιδιαίτερες  γνώσεις,  εμπεριστατωμένες  αξίες,  ανάλογη  εμπειρία,

κατανόηση,  κριτική  και  αντιληπτική  ικανότητα  για  να  φθάσουν  σε  ένα  επιθυμητό

αποτέλεσμα.  

Γενικότερα,  το  άτομο   που  ασκεί  επιτυχημένα  το  ρόλο  του  επικεφαλή  διακρίνεται  από

ικανότητες  υποκινητή  και  εμψυχωτή  συνεργατών  και  υφισταμένων  και  δημιουργίας

γενικότερου καλού κλίματος στο σχολικό χώρο. Το άτομο αυτό μπορεί να αντιλαμβάνεται τις

διαφορές  τόσο  στις  συνθήκες  όσο  και  στις  προσωπικότητες  των  μελών  της  σχολικής

κοινότητας. Έχει, τέλος, τις γνώσεις και την επιδεξιότητα να τα διαχειρίζεται όλα αυτά με

τρόπο αρμονικό και διακριτικό.
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονισθεί ο ρόλος του ηγέτη -διευθυντή στη δημιουργία της

κατάλληλης  σχολικής  δομής.  Αυτή  παρουσιάζεται  ως  εξής:  α)  Κατανέμει  στους

εκπαιδευτικούς αποσαφηνισμένες ευθύνες (Muijs & Harris, 2007), β) Προωθεί τη συμμετοχή

των εκπαιδευτικών στη λήψη των σχολικών αποφάσεων και στην επίλυση των προβλημάτων

(Leithwood, Tomlinson & Genge, 1996), γ) Ενθαρρύνει και υποστηρίζει την αυτονομία των

εκπαιδευτικών  στο  να  λαμβάνουν  αποφάσεις,  δεδομένου  ότι  αυτή  απειλείται  από  τις

σύγχρονες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (Silins & Mulford, 2007), δ) Παρέχει ικανοποιητικό

χρόνο για συνεργασίες και έρευνα από τους εκπαιδευτικούς (Wrigley, 2008), ε) Δημιουργεί

ευκαιρίες  για  επαγγελματική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών  στο  σχολείο  (Muijs  & Harris,

2007),  στ)  Ενισχύει  το  επαγγελματικό  κύρος  των  εκπαιδευτικών,  δεδομένου  ότι  οι

εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη να αισθάνονται ότι η δουλειά τους αναγνωρίζεται εντός και εκτός

της σχολικής κοινότητας (Bubb & Earley,  2009),  z)  Βοηθά στη σύναψη εποικοδομητικών

διαπροσωπικών  σχέσεων  με  τους  γονείς  των  μαθητών  καθώς  και  με  μέλη  σχολικών  και

περιφερειακών επιτροπών Murphy, 2002).     

2.3. Ηγετική συμπεριφορά-  Χαρακτηριστικά και ικανότητες του ηγέτη.

Η έρευνα του Βass  (1985)  πάνω στην ηγετική συμπεριφορά έχει  επικεντρωθεί  προς  την

διερεύνηση  των  πολυδιάστατων  απόψεων  της  νοημοσύνης,  ως  καρποφόρο  χώρο  για  την

άσκηση  ηγεσίας  μετασχηματισμού.  Αυτές  οι  θεωρήσεις  της  ηγεσίας  προϋποθέτουν  ότι  η

ηγεσία  είναι  αποτελεσματικότερη,  όταν  ο  ηγέτης  χρησιμοποιεί  τη  συναισθηματική  και

εμπνευσμένη τακτική επιρροής για να ηγηθεί στην οργάνωση και τα μέλη της . 

Μεταγενέστερα ο Bass, (2002) που συσχέτισε τα γνωστικά, κοινωνικά, και συναισθηματικά

συστατικά της νοημοσύνης με τις μετασχηματιστικές διαστάσεις της ηγεσίας, διαπίστωσε ότι

τα γνωστικά, κοινωνικά, και συναισθηματικά συστατικά της νοημοσύνης είναι χρήσιμα στην

αποτελεσματικότητα  της  μετασχηματιστικής  ηγεσίας.  Με  λίγα  λόγια,  διαπιστώθηκε  ότι

εκείνοι που καθιερώνονται ως πετυχημένοι και συνεπείς ηγέτες είναι αυτοί που διαθέτουν

βασικές  κοινωνικές,  συναισθηματικές,  συμπεριφοριστικές,  και  γνωστικές  ικανότητες,  στην

ερμηνεία  των  διαφορετικών  περιστασιακά  καταστάσεων,  διότι  διαθέτουν  εκτενές

συμπεριφοριστικό ρεπερτόριο, άρα δύνανται να επιλέξουν και να θεμελιώσουν κατάλληλες

συμπεριφοριστικές απαντήσεις (Bass, 2002). 
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Ουσιαστικά, αυτά τα άτομα έχουν την εμπειρία να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους και

να ανεβάσουν την επιρροή τους για να επηρεαστούν οι αντιλήψεις άλλων για τις ικανότητές

τους και την οργανωτική τους επιτυχία. 

Προκειμένου  να  επιτευχθούν  τα  επιθυμητά  αποτελέσματα  θεωρείται  απαραίτητη  η

αποτελεσματική άσκηση ηγετικής συμπεριφοράς.  Η ίδια προσδιορίζεται από δύο συνιστώσες

(Μπουραντάς, 2005), η πρώτη καθορίζεται από το περιεχόμενο της ηγετικής συμπεριφοράς,

δηλαδή το «τι» κάνει ο ηγέτης και η δεύτερη από το χαρακτήρα της παραπάνω συμπεριφοράς,

«πως» εργάζεται  και «πως» το υλοποιεί ο ίδιος το όλο πλαίσιο κανόνων και καθημερινών

διευθετήσεων  στη  σχολική  μονάδα.  Ο  Θεοφιλίδης  (2012),  αναφέρει  πως  η  ηγετική

συμπεριφορά ενός σχολικού ηγέτη είναι η συνάρτηση των καθηκόντων της θέσης αυτής και

των χαρακτηριστικών της  προσωπικότητας  και  των ικανοτήτων που έχει  ο  ηγέτης  για να

εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Το  μετασχηματιστικό  ύφος  ηγεσίας  θεμελιώθηκε  αρχικά  από  τον  Burns  (1978),  όπως

αναφέρθηκε  παραπάνω και αναπτύχθηκε περαιτέρω σε ένα ευρύ φάσμα έρευνας από τον

Bass και τους συναδέλφους του (Avolio,1999. Avolio and Yammarino, 2002. Avolio and Bass,

1988. Avolio, Bass, and Jung, 1999). Η ηγετική συμπεριφορά επίσης,  σύμφωνα με άλλες

έρευνες,  εκφράζεται  μέσα από διάφορα χαρακτηριστικά  με  κυριότερα  μεταξύ  των  άλλων

είναι: 

α) Ορισμένες διανοητικές δυνατότητες ηγεσίας (Atwater,  Dionne, Avolio,  Camobreco, and

Lau, 1999; Atwater and Yammarino, 1993), 

β) Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ( Houghton, Bonham, Neck, and Singh, 2004) και 

γ) Ηγετικές συμπεριφορές (Mackenzie, Podsakoff, and Rich, 2001).

Χαρακτηριστικὰ μιας ηγετικής ισχυρής παρουσίας είναι  ακόμη: ικανότητα επικοινωνιακή,

ικανότητα  λήψης  αποφάσεων,  ικανότητα  προσαρμοστικότητας  (Leithwood/Montgomery,

1986). Ἐπίσης, μια ισχυρή ηγετική προσωπικότητα έχει ιδέες, συνθέτει ιδέες, αντιλαμβάνεται

τη  σημασία  των  ανθρώπινων σχέσεων,  την  ανάγκη  του σεβασμού,  της  αναγνώρισης,  της

επικοινωνίας της ενίσχυσης  (West-Bernham, 1998).

 Κάθε ηγέτης, όποιο κι αν είναι το αντικείμενο της ομάδας του,  κατέχει γνώσεις, δεξιότητες

και στάσεις. Από την τριμερή αυτή διάκριση, ως σημαντικότερη θεωρείται αυτή των στάσεων,
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επειδή γνώσεις και τεχνικές είναι εύκολο να αποκτήσει κανείς ακόμη και δίχως την παρουσία

κάποιου μέντορα ή καθοδηγητή.

Βασικό  συστατικό  της  προσπάθειας  των  ηγετών  είναι   να  εμπνέουν  καθώς  επίσης  και

αποκλειστική τους ευθύνη είναι  η διαχείριση της ομάδας τους.  Γίνονται   εποικοδομητικοί

διαχειριστές της ομάδας τους, όταν  είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι, ώστε να κινητοποιούν

και να δραστηριοποιούν τους συνεργάτες τους (Ματσαγγούρας, 2000). Ο μετασχηματιστικός

ηγέτης  οδηγεί  τα  άτομα  στη   συνεργασία  και  την  αλληλεξάρτηση,  καθώς  όλοι  μαζί

προσπαθούν  να  πετύχουν  έναν  κοινό  σκοπό  και  να  αναδιαρθρώσουν  την  «οργανωτική

κουλτούρα».

Στο χώρο του σχολείου,  ο μετασχηματιστικός ηγέτης είναι αμερόληπτος, εύστοχος κριτής,

καθορίζει  τους  στόχους,  τις  προσδοκίες,  τις  διαδικασίες,  επιμερίζει  και  αναθέτει  σε  κάθε

μέλος  συγκεκριμένη εργασία,  συμβουλεύεται  τα μέλη πριν  από τις  αποφάσεις,   δίνει  στο

προσωπικό  τη  δυνατότητα  να  συμβάλλει  στη  διαμόρφωση  των  αποφάσεων  και  τέλος

εκφράζει έμπρακτη συμπαράσταση στα υπηρεσιακά και προσωπικά τους ζητήματα. 

Η Telford (1996) κατηγοριοποιεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μετασχηματιστικού ηγέτη

σε  τέσσερις  κυρίαρχους  τομείς.  Ο  πρώτος  είναι  ο  τομέας  της  οργάνωσης,  στον  οποίο

δεσπόζουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, η συμμετοχικότητα, το κοινό όραμα, ο συλλογικός

προγραμματισμός,  η ειλικρινής  επικοινωνία,  ο σεβασμός στις  διαφορετικές απόψεις  και  η

συλλογικότητα  στη  λήψη  αποφάσεων.  Ο δεύτερος  τομέας  είναι  εκείνος  των  ανθρωπίνων

πόρων, του οποίου ενδεικτικά στοιχεία είναι η μάθηση, η επαγγελματική αναβάθμιση του

προσωπικού,  οι  θετικές  διαπροσωπικές  σχέσεις,  η  αποδοχή,  η  ανταλλαγή  απόψεων,  η

εμπιστοσύνη, η συνεργασία με τους γονείς και η ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο τρίτος τομέας,

είναι ο τομέας της πολιτικής και αναφέρεται στην ενδοσχολική πολιτική που ασκεί ο σχολικός

ηγέτης  και  στην  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  με  ενέργειες  όπως  η  κατάργηση  της

ιεραρχίας,  η  συλλογική  άσκηση  εξουσίας,  η  ανοιχτή  συζήτηση,  η  ομοφωνία  και  η

συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Ο τέταρτος τομέας, εκείνος των συμβολισμών, έχει σχέση με

την προώθηση του κοινού οράματος στο σχολείο μέσω της αξιοποίησης των συμβολισμών.

Γενικά, αξιολογείται θετικά ο ηγέτης που έχει χιούμορ, είναι συνεπής και αμερόληπτος, είναι

ευγενικός,  ήρεμος,  υπομονετικός,  σέβεται  τους  συνεργάτες  του,  τους  ενθαρρύνει  να

εκφράζουν τη γνώμη τους, είναι μαζί τους φιλικός, κατανοεί τα αισθήματα και τις ανάγκες

τους, συζητά μαζί τους τα προσωπικά τους προβλήματα και τους παρέχει υποστήριξη. 
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Δύο θεωρούνται, σύμφωνα με τον Κατσαρό  (2008), ως βασικοί παράγοντες  που επηρεάζουν

το ρόλο του ηγέτη, ο πρώτος συνδέεται με τη διάθεση ανάληψης του ρόλου και ο δεύτερος με

τις  ικανότητες  που ο  ίδιος  έχει.  Στο ίδιο  πλαίσιο  κινείται  και  η  ηγεσία  συστημικά,  όπου

έχουμε  αναφορά σε  δυο συνιστώσες  των ηγετικών  χαρακτηριστικών,  τη  διάθεση και  την

ικανότητα  (Μπουραντάς,2005).  Η  διάθεση  προσδιορίζεται  από  τα  χαρακτηριστικά  της

προσωπικότητας του ηγέτη, ενώ η ικανότητα εμπεριέχει τις ικανότητες που διαθέτει για μία

αποτελεσματική άσκηση της ηγεσίας .  

Οι ικανότητες του αποτελεσματικού ηγέτη , σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005) χωρίζονται

σε δυο κατηγορίες: α) τις ικανότητες των ρόλων και β) τις μετα–ικανότητες. Ικανότητες των

ρόλων θεωρούνται ουσιαστικά εκείνες που έχει ένα άτομο για να ασκήσει ξεχωριστά κάθε

ρόλο της ηγετικής συμπεριφοράς, δηλαδή, ο ηγέτης πρέπει να έχει την ικανότητα να ασκήσει

ένα ρόλο ώστε να καταφέρει να τον ασκήσει. 

Σε σχέση όμως με την εκπαίδευση συναντάμε τρεις κατηγορίες, με κριτήριο τις δεξιότητες

των σχολικών ηγετών. ( Σαΐτης, 2005). Αναλυτικά: 

1) Η ικανότητα του «συνεργάζεσθαι» 

  θετικό εργασιακό περιβάλλον

  θετικές διαπροσωπικές σχέσεις

  διάγνωση και αξιοποίηση ικανοτήτων και κινήτρων εκπαιδευτικών

  σεβασμός

  κατανόηση και αντικειμενικότητα

2) Επαγγελματική ικανότητα

  εκτίμηση καθηκόντων, ευθυνών και προβλημάτων

  εποπτεία προσωπικού

  λήψη ορθολογικών αποφάσεων

3) Αντιληπτική ικανότητα

  παρατηρητικότητα

36



  διοικητική φαντασία

Οι  μετα-ικανότητες,  είναι  εκείνες  που  προϋποθέτουν  την  ανάπτυξη  άλλων  ικανοτήτων

(Μπουραντάς).  Αυτές είναι :

 Ικανότητα δημιουργικής λήψης αποφάσεων

 Ικανότητα επικοινωνίας

 Συστημική σκέψη

 Συναισθηματική νοημοσύνη

 Η συστημική σκέψη είναι η ικανότητα του ατόμου να βλέπει τα πράγματα ως ολότητες, που

αποτελούνται από αλληλοεπιδρώμενα μέρη (Θεοφιλίδης,2012) και βοηθά στη διαμόρφωση

στρατηγικής,  στην  επίλυση  προβλημάτων  και  στη  συνεχή  μάθηση .  Οι  ικανότητες

δημιουργικής λήψης αποφάσεων και επικοινωνίας είναι αυτές που προσδιορίζουν την ύπαρξη

της  ορθής  λήψης  αποφάσεων και  επικοινωνίας  στην άσκηση της  ηγετικής  συμπεριφοράς.

(Μπουραντάς, 2005). 

Η  αρχή  της  σωστής  λήψης  απόφασης  υπαγορεύει  ότι  η  απόφαση  πρέπει  να  είναι

αποτελεσματική για την πραγματοποίηση των στόχων της σχολικής μονάδας.  Σύμφωνα με

τους  Everand  & Morris (1996)  υπάρχουν  τέσσερα  είδη  μοντέλων  λήψης  αποφάσεων:  το

αυταρχικό, το πειστικό, το συμβουλευτικό και το δημοκρατικό. Η αποτελεσματικότητα του

ηγέτη θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να επιλέγει το κατάλληλο μοντέλο για την κάθε

περίπτωση απόφασης. 

Ωστόσο, η έμφαση πρέπει να δίνεται στο δημοκρατικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι

αποφάσεις  παίρνονται  σύμφωνα  με  την  αρχή  της  πλειοψηφίας.  Τα  πλεονεκτήματα  του

δημοκρατικού μοντέλου είναι α) καλλιεργεί θετικές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του ηγέτη

και  του  προσωπικού  του  β)  το  προσωπικό  κατανοεί  καλύτερα  το  ρόλο  του  ηγέτη  γ)  οι

συλλογικές αποφάσεις γίνονται ευκολότερα αποδεκτές  και δ) διευκολύνει την πολυφωνία.

Δεν πρέπει βέβαια να αγνοήσουμε και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει  όπως α)  αυξάνει

το  φόρτο  εργασίας  του  ανθρώπινου  δυναμικού.  β)  είναι  χρονοβόρο  και  γ)  μειώνει  τις

πιθανότητες συνέπειας και συνέχειας της ηγεσίας.

H  σχέση  ανάμεσα  στην  ηγεσία  μετασχηματισμού  και  στη  συναισθηματική  νοημοσύνη

αποτελεί  πεδίο  της  σύγχρονης  επιστημονικής  έρευνας  για  την  αποτελεσματικότητα  στις
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εργασιακές  αλλά  και  τις  εκπαιδευτικές  σχέσεις.  Η  συναισθηματική  νοημοσύνη  είναι  μια

ομάδα ικανοτήτων που εμπεριέχει τις ικανότητες της ενσυναίσθησης, της αυτεπίγνωσης και

της αυτορρύθμισης (Μπρίνια, 2008). Αποτελεί ένα μείζον θέμα για τους ερευνητές και τους

συμβούλους που ασχολούνται με θέματα ψυχολογίας, εκπαίδευσης και διοίκησης. Θεωρητικοί

(Goleman, 2000) υποστηρίζουν  ότι η συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη είναι ακόμη

πιο σημαντικές για τους ηγέτες, διότι η γνωστική και συμπεριφορική ευελιξία είναι σημαντικό

χαρακτηριστικό των ικανών ηγετών. 

Ο Goleman (2000) υποστηρίζει ότι μια από τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης

είναι η επίγνωση και η έκφραση των συναισθημάτων των ηγετών προς τους άλλους. Για το

στέλεχος της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει την κατάσταση, τις προτιμήσεις,

τα προσωπικά του αποθέματα και να έχει επαφή με τη διαίσθησή του. 

Σύμφωνα  με  τους  μελετητές  (Goleman,  Voyatzis,  &  Mckee,  2002),   η  ανάπτυξη  της

συναισθηματικής  νοημοσύνης,  δηλαδή  της  δεξιότητας  του  ατόμου  που  βρίσκεται  στην

ηγετική θέση να αντιλαμβάνεται, να αναγνωρίζει  και να λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα

που δημιουργούνται στην ομάδα του,  καθώς και η δυνατότητα να μοιράζεται προσωπικά

συναισθήματα αλλά και να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και ανοιχτής έκφρασης για όλα

τα μέλη της σχολικής κοινότητας, είναι η σημαντικότερη συνθήκη για τη δημιουργία της. 

Επιπλέον οι παρακάτω δεξιότητες αποτελούν βασικούς όρους αυτής της συνθήκης. 

Αυτοεκπληρούμενη  προφητεία: Ο  ηγέτης  στο  ρόλο  του  «Πυγμαλίωνα». Η

«αυτοεκπληρούμενη προφητεία» είναι μια πρόβλεψη αναφορικά με ένα μελλοντικό γεγονός,

η οποία με τη σειρά της αυξάνει την πιθανότητα να συμβεί αυτό το γεγονός (Fontana, 1996).

Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία βρίσκει συχνά εφαρμογή στην ηγεσία, όπου ο ηγέτης έχει τη

«δυνατότητα»  να  προβλέψει  συνειδητά  την  εξέλιξη  ή  την  επίδοση  ενός  μέλους  και

ασυνείδητα πλέον να κάνει αυτές τις προβλέψεις του πραγματικότητα. Υπάρχουν διάφοροι

τρόποι με τους οποίους οι επιδιώξεις του ηγέτη για ένα μέλος ασυνείδητα μεταβιβάζονται και

εκπληρώνονται (Σαμπάνη, 2008).

Κλίμα: Η συναισθηματική διάθεση ή το πνεύμα επικοινωνίας που υιοθετεί ο ηγέτης για το

μέλος,  συχνά  μεταδίδεται  με  μη  λεκτικό  τρόπο  π.χ.  χαμογελώντας  πιο  συχνά  στο

συγκεκριμένο μέλος, έχοντας πιο συχνή οπτική επαφή.

Επανατροφοδότηση: Η ενισχυτική πληροφόρηση κατά την οποία ο ηγέτης πιο συχνά επαινεί

παρά επικρίνει τα μέλη, από τα οποία έχει μεγαλύτερες επιδιώξεις.
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Ενίσχυση: Οι ηγέτες  ενθαρρύνουν περισσότερο τους  συνεργάτες,  από τους οποίους  έχουν

μεγάλες προσδοκίες, μέσα από τη λεκτική ή μη λεκτική συμπεριφορά τους. Οι προσδοκίες

των  ηγετών  μπορούν  να  «προβλέψουν»  αλλαγές  στην  επίδοση  και  τη  συμπεριφορά  των

συνεργατών τους, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες επιδόσεις και τα κίνητρά τους. 

Συνεπώς  οι  ηγέτες  χρησιμοποιώντας  με  αποτελεσματικό  τρόπο  την  «αυτοεκπληρούμενη

προφητεία»,  μέσω  θετικών  και  όχι  αρνητικών  προσδοκιών,  έχουν  τη  δυνατότητα  να

βοηθήσουν  τους  συνεργάτες  τους  και  να  γίνουν  οι  δικοί  τους  πυγμαλίωνες,  δηλαδή,  να

προβλέψουν  και  να  «διαμορφώσουν»  συνεργάτες  δημιουργικούς  και  επιτυχημένους,
(Σαμπάνη  2008),  έχοντας  μια  σειρά  από  δεξιότητες  όπως  «αυτογνωσία»,  «διαχείριση

συναισθημάτων», «ενσυναίσθηση», «επικοινωνία», «συνεργασία» και «επίλυση διαφωνιών». 

Οι  κοινωνικές  και  συναισθηματικές  δεξιότητες  είναι  επίσης  ανάλογες  με  το  φύλο  των

συνεργατών  μας.  Η  Weare  (2004),  υποστηρίζει  το  διαφορετικό  βαθμό  ανάπτυξης  των

δεξιοτήτων ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες και αναφέρει συγκεκριμένες δεξιότητες

που μπορούν να καλλιεργηθούν ή να ενισχυθούν στο κάθε φύλο. 

Ως προσωπικότητα, o επιτυχημένος ηγέτης διακρίνεται από συναισθηματική σταθερότητα,

δηλαδή  μπορεί  να  διαχειριστεί  προσωπικά  συναισθήματα  όπως  άγχος,  θυμός,  κατάθλιψη,

ανασφάλεια, κοινωνικότητα. Κατέχει δεξιότητες που τον καθιστούν κοινωνικό άτομο όπως

ομιλητικότητα,  ενεργητικότητα,  συνεργατική  διάθεση.   Είναι  ευχάριστος,  καλοπροαίρετος,

δείχνει ευελιξία, εμπιστοσύνη, ανεκτικότητα,  Τέλος είναι άτομο ανοιχτό σε νέες εμπειρίες,

εργάζεται  με επαγγελματισμό, θέτοντας στόχους και δουλεύοντας σκληρά για την επιτυχία

τους.

2.4. Ο ρόλος του ηγέτη στο σχολικό περιβάλλον

Η μάθηση δεν δύναται να επιτευχθεί χωρίς την παρουσία από τη μία του εκπαιδευτικού μέσα

στην τάξη και από την άλλη του διευθυντή, ο οποίος με τη δική του διακριτή συμμετοχή θέτει

καινοτομίες,  λαμβάνει  αποφάσεις  σε  συνεργασία  με  τους  διδάσκοντες  και  εφαρμόζει  νέα

δεδομένα  σε  όλους  τους  τομείς.  Από  την  πλευρά  του  καθίσταται  εκείνος  ο  ξεχωριστός

παράγοντας,  ο οποίος με την επιστημονική του συγκρότηση, το πάθος και  το μεράκι του

ενημερώνεται  και  αξιολογεί  δυναμικά  τις  νέες  ιδέες,  υιοθετώντας  τρόπους  πρακτικής

εφαρμογής που μπορούν να επηρεάσουν θετικά, όχι μόνο τη μάθηση και αγωγή του μαθητή,

αλλά  και  τη  μελλοντική  του  εξέλιξη  και  πορεία.  Όλα  αυτά  διαδραματίζονται  μέσα  στον
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περίγυρο  μιας  σχολικής  μονάδας,  όπου  η  συνεργασία,  η  αποδοχή,  η  αλληλοβοήθεια,  η

καθημερινή και πολλές φορές ξεχωριστή προσέγγιση, θα μπορούν να συνδέονται άμεσα με

μια ποιοτική επικοινωνία.

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη είναι σύνθετος, γιατί από τις θεσμικές προδιαγραφές προκύπτουν

δύο  μεγάλες  κατηγορίες  καθηκόντων:   η  πρώτη  σχετίζεται  με  τις  διοικητικές

(γραφειοκρατικές)  υποθέσεις  του  σχολείου  και  η  δεύτερη  συνδέεται  με  το  χειρισμό  του

ανθρώπινου παράγοντα  (Σαΐτης, 2002).  Ο ηγέτης διευθυντής, ως φορέας και εκφραστής της

κουλτούρας και της δυναμικής μιας σχολικής μονάδας, είναι αυτός πρώτος που καλείται να

διαδραματίσει  ένα  ρόλο  εξισορροπητικό  μεταξύ  των  εμπλεκομένων  στην  παιδαγωγική

διαδικασία,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  θετικό  επικοινωνιακό  σύστημα.  Προσεγγίζοντας

κατάλληλα εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, αλλά και φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος,

μπορεί  να  πετύχει  κάτι  πολύ  σημαντικό:  σύγκλιση  στόχων  διεύθυνσης  -  υφισταμένων-

εκπαιδευτικού έργου. 

Σύμφωνα  με  τον  Σαΐτη  (2005),  η  λειτουργία  της  διεύθυνσης  στην  εκπαίδευση  είναι  η

διαπροσωπική πλευρά της διοίκησης. Ο διευθυντής, ως παράγοντας διοικητικής ανάπτυξης,

κατανέμοντας δίκαια το έργο του σχολείου, παρακινώντας το εκπαιδευτικό προσωπικό για

ανάληψη πρωτοβουλιών και συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχοντας ανοικτή

επικοινωνία  και  γόνιμο  διάλογο  με  όλα  τα  μέλη  της  σχολικής  κοινότητας  (μαθητές,

εκπαιδευτικούς,  γονείς),  οδηγεί  όλους  στο  να κατανοήσουν  τους  ρόλους  τους  και  να

συμβάλλουν  θεληματικά  και  αποτελεσματικά  στην  επίτευξη  των  εκπαιδευτικών  στόχων

(Σαΐτης,  2002).  Η φιλοσοφία  του διευθυντή  του σχολείου  ενθαρρύνει  την  εμπλοκή των

εκπαιδευτικών και την ανάληψη ηγετικών ρόλων από αυτούς σε όλες τις δραστηριότητες του

σχολείου με την κατανεμημένη ηγεσία. 

Η διεργασία της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον συχνά παραμελείται ή αντιμετωπίζεται

με στερεότυπους κανόνες, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες

των μελών μιας ομάδας. Αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, αφενός, διότι  αφορά τις

σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών προσώπων σε διαφορετικούς ρόλους (μαθητές,

εκπαιδευτικούς, γονείς, διευθυντές ) και, αφετέρου, διότι το σχολικό σύστημα αποσκοπεί στην

κάλυψη  πολλών  και  διαφορετικών  σκοπών,  όπως  μάθηση,  ανάπτυξη  προσωπικότητας,

κοινωνική προσαρμογή.

40



Ο  αποτελεσματικός  σχολικός  ηγέτης  είναι  ο  κύριος  φορέας  καινοτομιών  στο  σχολείο,

επεμβαίνει συχνά στη διαδικασία εισαγωγής νεωτερισμών και επιβλέπει τον τρόπο με τον

οποίο εισάγονται (Πασιαρδής, 2004). Όταν ο ηγέτης διευθυντής ενθαρρύνει  για αυτονομία

και  καινοτομίες,  αυξάνει  την  αυτοπεποίθηση,  την  αυτοεκτίμηση,  την  επαγγελματική

ικανοποίηση και τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών (Smyth, 1989, Blase, 1994).

Από  τις  παραπάνω  θεωρητικές  και  εμπειρικές  μελέτες  καθίσταται  σαφές  ότι  ο  ηγέτης

-διευθυντής του σχολείου, σήμερα, έχει πολλές και ποικίλες αρμοδιότητες, όπως διοικητικές,

διαχειριστικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διδακτικές (Στραβάκου, 2003).

Ως  επικεφαλής  της  σχολικής  μονάδας  είναι  το  άτομο  που  θα  δημιουργήσει  συνθήκες

μετατροπής της σχολικής μονάδας σε σχολική ομάδα ασκώντας το βασικό διοικητικό έργο και

παρέχοντας  το  χώρο  και  τα  μέσα  στο  έμψυχο  δυναμικό  της  σχολικής  κοινότητας  να

αναπτυχθεί  και  προοδεύσει.  Έτσι,  ο  σχολικός  ηγέτης  αποτελεί  το  βασικό  μοχλό  της

αποτελεσματικότητας  της  σχολικής  μονάδας,  επομένως  και  της  συνεχούς  βελτίωσης  της

ποιότητας του παρεχόμενου έργου και της ομαλής λειτουργίας του σχολείου (Σαΐτης, 2005). 

Οι όροι σχολείο και μάθηση δεν νοούνται χωρίς να ληφθεί  υπόψη ο  διακριτός ρόλος του

ηγέτη-  δάσκαλου.  Ένας  εκπαιδευτικός  για  να  επιτύχει  στην  πολυφωνική  του  αποστολή,

οφείλει να έχει συναίσθηση του ρόλου και του έργου του, να αγαπά το λειτούργημά του, να

είναι  επιστημονικά  καταρτισμένος  και  κυρίως  να  σέβεται  την  προσωπικότητα  του  κάθε

μαθητή, ξεχωριστά. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ο « δάσκαλος-ηγέτης» θα αντιμετωπίσει

όλες εκείνες τις υποχρεώσεις, σε βαθμό που αυτές  είναι απόρροια του ρόλου του, εξαρτάται

από το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή την ιδιότητα (Μπρίνια, 2008), τον εαυτό του και τη

λειτουργία του σχολείου ως κοινωνικού οργανισμού. 

Στον  τομέα  της  επιστημονικής  κατάρτισης,  θεωρείται  εφικτό  να  κατέχει  γνώσεις

Παιδαγωγικής-  Διδακτικής,  Εξελικτικής  Ψυχολογίας,  Κοινωνικής  Ψυχολογίας,  Ψυχολογίας

και Παιδαγωγικής,Ψυχολογίας Συμπεριφοράς,  δεχόμενος και τις αντίστοιχες επιδράσεις.  Τα

χαρακτηριστικά του γνωρίσματα έρχονται σε πλήρη εναρμονισμό με την ικανότητα λήψης

πρωτοβουλιών, την ευγένεια, την υπομονή και επιμονή, την καταδεκτικότητα, την ειλικρίνεια,

την  αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη, την αισιοδοξία,  τον ενθουσιασμό, το χιούμορ, την

αίσθηση αισιοδοξίας, τη χαρά και δοτικότητα, και κυρίως την αγάπη προς το παιδί  (Ames,

1993). 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν καίριο ρόλο στο θέμα της συμβουλευτικής προσέγγισης των γονέων

παιδιών  με  αναπηρία.  Τίθεται   επομένως   το  ζήτημα  της  σωστής  κατάρτισης  και  του
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πληρέστερου εφοδιασμού των εκπαιδευτικών με τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να μπορούν να

ανταποκρίνονται με επιτυχία στο παιδαγωγικό έργο τους σε σχέση με την Ειδική Αγωγή. Οι

εκπαιδευτικοί,  οι  οποίοι έχουν αυτοπεποίθηση, σε σχέση πάντα με την επιστημονική τους

κατάρτιση,  μπορούν  να  αναλάβουν  περισσότερες  πρωτοβουλίες  και  να  χρησιμοποιήσουν

πρακτικές άμεσης επικοινωνίας και ανάμειξης των γονέων κατά τη διαδικασία της μάθησης,

με στόχο να προάγουν την επίδοση των μαθητών τους (Ames, 1993).

Ο  σχολικός  ηγέτης  χρειάζεται  τον  χρόνο,  την  ικανότητα  και  την  υποστήριξη  για  να

επικεντρωθεί στις πρακτικές που είναι πιθανότερο να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών.

Θα  πρέπει  να  συνδυάζεται  ο  μεγαλύτερος  βαθμός  αυτονομίας  με  τα  νέα  μοντέλα  της

κατανεμημένης ηγεσίας, τις νέες μορφές λογοδοσίας και της κατάρτισης και ανάπτυξης για

την ηγεσία του σχολείου (Πασιαρδής, 1994).

Ο σχολικός ηγέτης επιδρά στη μάθηση των μαθητών σε μεγάλο βαθμό μέσα από άλλους

ανθρώπους,  γεγονότα και  οργανωτικούς  παράγοντες,  από τις  πρακτικές  στην τάξη και  το

σχολικό κλίμα ( Hallinger & Murphy, 1986).  Η διαπίστωση ότι η σχέση μεταξύ της ηγεσίας

και  της  μάθησης  των μαθητών  επιτυγχάνεται  με  τη  μεσολάβηση αυτών  των  παραγόντων

υπογραμμίζει τον ισχυρό ρόλο του ηγέτη- εκπαιδευτικού, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία

των  προϋποθέσεων  για  την  αποτελεσματική  διδασκαλία  και  μάθηση.  Είναι  αυτός  που

διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εκπαιδευτικών,των

μαθητών και  των γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και να

προωθεί το ομαδικό πνεύμα.  Η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά στην ομάδα εργασίας,

στην επίτευξη συναίνεσης και σε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον.

Η στάση και ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε ένα σχολικό πλαίσιο, που διακρίνεται από τις

αρχές της συνεκπαίδευσης και της εξατομικευμένης προσέγγισης και  οι ψυχοπαιδαγωγικές

δεξιότητες  (τεχνογνωσία, δεξιότητες ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, συμβουλευτικής,  κλπ.)

που  σχετίζονται  άμεσα  με  αντικειμενικές  και  υποκειμενικές  παραμέτρους  (βασική

εκπαίδευση,  κατάρτιση,  επιμόρφωση,  προσωπικότητα  του  δασκάλου,  υποστήριξη  από

ειδικούς, συνθήκες σχολείου, κλπ.)( Hallinger & Murphy, 1986),αποτελούν βασικούς μοχλούς

ανάπτυξης των μαθητών  με εκπαιδευτικές ειδικές ανάγκες και αναπηρίες και  διευκολύνουν

την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των γονέων τους. 

Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, από πολλούς θεωρείται ότι πρέπει να λειτουργήσει ως σύμβουλος

(Hornby et al., 2000·  Μπρούζος, 1998), ως θεραπευτής, που διασφαλίζει ένα θεραπευτικό

περιβάλλον στη τάξη , ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας που αξιολογεί τα προβλήματα
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των παιδιών,  ως  εμψυχωτής  ψυχοπαιδαγωγικών  και  ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων,  ως

μέλος  της  διεπιστημονικής  ομάδας  που  εκπληρώνει  θεραπευτικά  προγράμματα  ή

προγράμματα εκπαίδευσης και παρέμβασης σε συμπεριφορικό /συναισθηματικό επίπεδο, ως

μέλος της διεπιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας για την υποστήριξη των γονέων.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που ενθαρρύνει ο σχολικός ηγέτης  εντάσσεται και η εισαγωγή της

χρήσης των Τ.Π.Ε.  στη σχολική πραγματικότητα. Η αξιοποίηση ων Τ.Π.Ε. διευκολύνει τόσο

την  εκπαιδευτική  διαδικασία  όσο  και  την  περάτωση  της  διοικητικής  λειτουργίας,  αλλά

αποτελεί και μέσο επικοινωνίας με τους γονείς. Σημαντική προϋπόθεση για ν’ αρχίσει μια

καινοτομία   είναι  να  πληρούνται  η  ελευθερία,  η  ποικιλία,  η  πρόκληση  και  το  ανεκτό

περιβάλλον  εργασίας,  ενώ  σημαντικά  στοιχεία  στην  καινοτομική  προσπάθεια  είναι  ο

καθορισμός  των  προτεραιοτήτων,  η  διοικητική  στήριξη,  καθώς  και  η  ισχυρή

συναδελφικότητα και η συνεργατική κουλτούρα (Fullan, 1991). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί εξετάζεται η αναγκαιότητα της συνεργασίας εκπαιδευτικών και

γονέων στο σχολείο, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους,

παράγοντας που με τη σειρά του συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση του σχολείου στις

μέρες μας.

Η συνεργασία  μεταξύ σχολικής  ηγεσίας  και  γονέων παιδιών με  ειδικές  ανάγκες  αποτελεί

σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και πρόοδο του παιδιού και την αποτελεσματικότητα

της  σχολικής  πράξης.  Μια τέτοια συνεργασία έχει  αποδειχθεί  πως δημιουργεί  μια ισχυρή

ομάδα. Την ομάδα εκπαιδευτικών και γονέων που έχει επιτύχει μεταξύ άλλων, την αλλαγή

στάσεων, την εξεύρεση κονδυλίων και την έκδοση νόμων και νομοθετικών ρυθμίσεων προς

όφελος του παιδιού (Πολυχρονοπούλου 2004). 

Στην Ελλάδα  προβλέπεται νομοθετικά  (Π.Δ. 201/1998)  η συνεργασία των σχολείων με τις

οικογένειες και ειδικότερα του σχολείου ως μονάδας, αλλά  και των επιμέρους εκπαιδευτικών

με τους γονείς.  Η νομοθεσία (1566/85, άρθρο 53), προβλέπει τη συμμετοχή των γονέων σε

διοικητικά και διαδικαστικά ζητήματα της σχολικής κοινότητας και υπογραμμίζει την ανάγκη

συνεργασίας του εκπαιδευτικού με την οικογένεια του μαθητή, σε τακτά χρονικά διαστήματα

κατά  τη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς,  σε  ώρες  εκτός  διδακτικού  ωραρίου  για  την

ενημέρωσή τους. Επίσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, με τα άρθρα 49-53 του Ν.

1566  προβλέπεται  η  ίδρυση  συλλόγου  γονέων  σε  κάθε  δημόσιο  σχολείο,  με  σκοπό  τη

συμμετοχή των εκπροσώπων των γονέων σε συλλογικά όργανα που ασχολούνται με θέματα

παιδείας  (εθνικό  συμβούλιο  παιδείας,  νομαρχιακές  και  επαρχιακές  επιτροπές  παιδείας,

δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας). 

Παρά τις προβλέψεις, όμως,  υπάρχει η άποψη πως η συνεργασία των γονέων με το σχολείο

περιορίζεται σε θέματα διοικητικής διαχείρισης ή ενημέρωσης για την πρόοδο των παιδιών

τους,  που  γίνεται  σε  ατομική  βάση  και  οι  σχέσεις  γονέων  και  εκπαιδευτικών  δε

χαρακτηρίζονται  πάντοτε  για  τη  δημοκρατικότητά  τους.  Αποτελούν  περισσότερο  ίσως

προσπάθειες  να  προσαρμοσθούν  οι  γονείς  σε  επαγγελματικές  εκπαιδευτικές  αντιλήψεις  ή

υποδείξεις (Lumby, 2007).

 Οι έρευνες ( Ames, 1993. Chrispeels, 1996. Lumby, 2007. Moles, 1987. Reay & Ball, 1997.

Vincent, 1996b) που αναφέρονται στις σχέσεις σχολείου και γονέων παρουσιάζουν μια όχι και

τόσο ενεργητική  εικόνα των γονέων,  οι  οποίοι  αντιμετωπίζουν αρκετές  δυσκολίες  στο να
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ακουστεί ο λόγος τους ή να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στο σχολείο  Συχνά, οι άποψεις των

εκπαιδευτικών  και  των  γονέων,  σχετικά  με  τις  δυνατότητες  και  τα  λάθη  των  παιδιών,

διαφέρουν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις. Οι παρόντες σύνδεσμοι σχολείου-

οικογένειας  καθορίζονται  κυρίως  από  τις  παγιωμένες  εβδομαδιαίες  αλλά  και  άτυπες

συναντήσεις ή τηλεφωνικές επικοινωνίες των γονέων με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών

τους, από τις δραστηριότητες των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, από τις εκδηλώσεις του

σχολείου για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, η έκταση των οποίων εξαρτάται από την

κουλτούρα του σχολείου και  τη διάθεση των γονέων να συμμετέχουν σε αυτές  (Symeou,

2007).  

Χωρίς αμφιβολία, λοιπόν, είναι απολύτως ορθή η άποψη (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005), ότι

η συνεργασία γονέων και ειδικού παιδαγωγού στο πλαίσιο της συμβουλευτικής είναι συνήθως

δύσκολη, επειδή δεν υπάρχει καμία προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας, oύτε κάποιο επίσημο

πρόγραμμα  από  τη  μεριά  της  Πολιτείας,  σχετικά  με  τους  τρόπους  και  τις  μεθόδους

προσέγγισης, επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. Έτσι, λοιπόν, το πλαίσιο

συνεργασίας καθορίζεται κατά βάση από τις διαθέσεις, πρωτοβουλίες και ευαισθησίες των

εκάστοτε ανθρώπων (γονέων και σχολικού ηγέτη).

Επίσης, στη χώρα μας, δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων

συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. Θα μπορούσε όμως να γίνει αρχή, αν αξιοποιήσουμε

τις  εμπειρίες  από  τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  άλλων  χωρών  ή  τις  αναφορές  από  τη

βιβλιογραφία.  Οι τύποι προγραμμάτων (Ψάλτη,  Γαβριηλίδου, 1996)  που προτείνονται έχουν

την  εξής  δομή:  Αρχικά  προβλέπεται  η  διοργάνωση  σεμιναρίων,  με  τα  οποία  ειδικοί

ενημερώνουν  γονείς  και  εκπαιδευτικούς  για  θέματα  διαπαιδαγώγησης  των  παιδιών.

Ακολούθως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, με τακτικές συναντήσεις, συζητούν θέματα που

αφορούν όχι μόνο την πρόοδο των παιδιών, αλλά και τα γενικότερα θέματα λειτουργίας του

σχολείου,  διάφορες  εκδηλώσεις  ή  προβλήματα.  Σε  ένα  τρίτο  βήμα επιδιώκεται  η  ενεργός

συμμετοχή  των  γονέων  στο  σχολείο  με  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  των  γονέων

εθελοντών, οι οποίοι βοηθούν γονείς και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα δίνονται στους γονείς

κατευθύνσεις πώς να αναλάβουν το ρόλο του δασκάλου των παιδιών τους στο σπίτι. 

Τέλος,  αφού οι  γονείς  θα έχουν περάσει  από τα προηγούμενα στάδια,  θα αποκτήσουν το

κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο να συμμετέχουν εποικοδομητικά στα εκπαιδευτικά πράγματα.

Συμπληρωματικά  αναφέρεται  ότι,  επειδή  για  το  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  του

προγράμματος ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου είναι ουσιαστικός, κρίνεται αναγκαία και η
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στελέχωση των σχολικών μονάδων με σχολικούς ψυχολόγους (Ψάλτη,  Γαβριηλίδου, 1996),

πράγμα που εφαρμόστηκε φέτος στα σχολεία γενικής  παιδείας,  δυστυχώς όμως για μικρό

χρονικό διάστημα. 

Βέβαια, όταν η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια του μαθητή είναι συντονισμένη

και έχει διάρκεια,  τότε οι μαθητές βοηθιούνται σημαντικά να ενσωματωθούν στο σχολικό

περιβάλλον (Δροσινού, 1998)  και η ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητά τους αυξάνεται, γιατί

γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις για τα προβλήματα

του  μαθητή  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  να  προσδιορίσουν  τα  πιθανά  αίτια  και  να

δρομολογήσουν από κοινού τις κατάλληλες λύσεις. 

Είναι χρήσιμο να αναφερθούν  βασικά συμπεράσματα ερευνών (Caldin,  2007α· Caldin &

Cavalluzzo,  2008  Stainback,  W.  & Stainback,  S.  (1990),  σε  σχέση  με  τη  σημαντικότητα

ανάπτυξης  σταθερών  σχέσεων  και  δημιουργικών  συνδιαλλαγών  μεταξύ  οικογένειας  και

σχολείου,   για  την  υποστήριξη  μαθητών με ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  αναπηρίες,

κυρίως,  όμως για  την  καλύτερη λειτουργία  όλων των παιδιών μέσα στο σχολείο  και  την

υγιέστερη  ψυχοκοινωνική  και  ακαδημαϊκή  τους  εξέλιξη,  με  σεβασμό  πάντοτε  στις

ιδιαιτερότητες  και  στα  ταλέντα  τους. Οι  παραπάνω έρευνες  δείχνουν   ότι   η  θετική  και

σταθερή  σχέση  σχολείου  και  γονέων  μπορεί  να  παίξει  ένα  ουσιαστικό  ρόλο,  παρά  τα

προβλήματα και τις δυσκολίες, προσπαθώντας να επεξεργαστεί αντιφάσεις και να ξεπεράσει

δυσκολίες  και  συγκρούσεις,  αντανακλώντας,  συγχρόνως,  την  αλλαγή  νοοτροπιών

εκατέρωθεν, δεδομένου ότι η σωστή συνεργασία του εκπαιδευτικού με αυτό επηρεάζει σε

σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα της ίδιας της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

ανάγκες και αναπηρίες. 

Επίσης  για  να   διευκολύνεται  η  συνεργασία  με  το  σχολείο,  αναγκαίο  θα  ήταν  να

εξασφαλιστούν  κάποιες  προϋποθέσεις,  οι  οποίες  αφορούν  στην   ανάπτυξη  εκπαιδευτικών

προγραμμάτων  (Χρηστάκης,  1984),  με  τα  οποία  θα  βοηθηθούν  οι  γονείς,  όχι  μόνο  να

αντιληφθούν και να κατανοήσουν το πρόβλημα του παιδιού τους, αλλά και να αποκτήσουν

στοιχειώδεις γνώσεις για την  εξέλιξη των συναισθημάτων και των κοινωνικών αναγκών των

παιδιών   τους.  Να κατανοήσουν,  επίσης,   το   θεσμικό πλαίσιο της  συμμετοχής  τους  στις

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου, για να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες και να

αποφευχθούν πιθανές παρεξηγήσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν από τυχόν υπερβάσεις ή

άστοχες επεμβάσεις τους (Χρηστάκης, 1984).

46



Η αποτελεσματικότητα των σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων αναγνωρίζεται, επίσης, ως

μια πολύ σημαντική στρατηγική ανασυγκρότησης του σχολείου, προς την κατεύθυνση της

ενδυνάμωσής του (Sheldon & Van Voorhis, 2004), διότι οι γονείς δύνανται να προτείνουν και

να υποστηρίξουν βελτιώσεις για τα σχολεία (Davies & Coates, 2005). Καθένα από αυτά έχει

τη δική του ιστορία και το δικό του ήθος, καθώς και την ανάγκη για προσεκτική μελέτη των

διαφορετικών τρόπων με τους οποίους εκπαιδευτικοί και γονείς οικοδομούν και βιώνουν τη

σχέση μεταξύ τους (Vincent & Tomlinson, 1997). 

Σύμφωνα  με  την  Callias (1997),   το  μοντέλο της  συνεργασίας  είναι  το  ένα  από τα  τρία

μοντέλα σχέσης και επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων, με δεύτερο εκείνο του ειδικού,

σύμφωνα με το οποίο ο ειδικός λέει στο γονέα τι είναι λάθος και προσφέρει εξειδικευμένη

βοήθεια και με τρίτο εκείνο της μεταφύτευσης, όπου οι γονείς διδάσκονται ειδικές δεξιότητες,

έτσι ώστε να μπορούν να βοηθάνε τα παιδιά τους. 

Η  Callias υποστηρίζει  ότι  στις  σημαντικές  ανάγκες  των  γονέων  θα  πρέπει  να

συνυπολογιστούν  η ανάγκη για ακριβή πληροφόρηση γύρω από τη φύση των προβλημάτων

του  παιδιού,  η  ανάγκη  της  υποστηρικτικής  βοήθειας,  η  συμβουλή  και  η  κατάλληλη

εκπαίδευση, προκειμένου να αναγνωρίζουν και να υποβοηθούν τις ανάγκες του παιδιού στην

καθημερινή ζωή, η ανάγκη να σκεφτούν την ευδοκίμηση όλων των μελών της οικογένειας.

Σύμφωνα  με  την  ίδια,  καμιά  πρόβλεψη για  το  απώτερο  μέλλον  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί

ασφαλής και, για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο οι γονείς να ενημερώνονται σχετικά με τα

βραχυπρόθεσμα οφέλη ή τις ποικίλες καταστάσεις , όσο κι αν αυτό απογοητεύει κάποιους

γονείς.  Τέλος,  στις  περιπτώσεις  που  οι  γονείς  έχουν  άγχος  ότι  αυτοί  προκάλεσαν  μια

δυσκολία, θα πρέπει να βεβαιώνονται για το απρόβλεπτο των γεγονότων ή των αναπτυξιακών

δυσκολιών. 

Οι έρευνες, γενικά, για τις σχέσεις οικογενείας-σχολείου δείχνουν ότι η θετική σχέση γονέων-

σχολικού  ηγέτη,  συμβάλλει  στην  καλύτερη  ψυχοκοινωνική  και  μαθησιακή  ανάπτυξη  των

μαθητών (Γεωργίου, 2000· Κουρκούτας & Ελευθεράκης, 2008· Seligman & Darling, 2008). 

Οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις όμως, παρά το γεγονός ότι συχνά είναι αντιφατικές (από

την  μία  η  εξειδικευμένη  τεχνογνωσία  και  από  την  άλλη  οι  αυξημένες  απαιτήσεις  στις

διαπροσωπικές επαφές και επικοινωνία), θέτουν τον εκπαιδευτικό απέναντι από μία σειρά από

διλήμματα και κρίσεις που είναι αδύνατον να αποφύγει. Μία από αυτές τις κρίσεις βασικά,

που συνδέεται με το επαγγελματικό του άγχος, είναι και η συνεργασία του με τους γονείς των

μαθητών του. Ο εκπαιδευτικός  βρίσκεται, συχνά, στο επίκεντρο αντιφατικών προσδοκιών και
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επενδύσεων, ιδιαίτερα από τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες και καλείται

να αναπτύξει  τρόπους συνεργασίας και μοντέλα κατανόησης αυτών των συμπεριφορών για

να μπορέσει να τις επεξεργαστεί και να τις ξεπεράσει. 

3.1.  Γονεϊκή εμπλοκή

Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια οριοθετεί σε  κάποιο

βαθμό και την συμμετοχή του γονιού στη σχολική ζωή, δηλαδή, τη γονεϊκή εμπλοκή.

Η έννοια και ο ορισμός της γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο ποικίλει ευρέως. Αναφέρεται στη

συμμετοχή  του  γονέα  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  του  παιδιού  του  στο  σπίτι  και  στο

σχολείο. Αφορά τη συμπεριφορά του γονέα, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες

του σχετικά με την εκπαίδευση και το μέλλον του παιδιού του και δε σχετίζεται απαραίτητα

με τη στάση που τηρεί το σχολείο (Κιρκιγιάννη, 2008). 

Συγκεκριμένα,  γονείς  και  εκπαιδευτικοί  αλληλεπιδρούν   λόγω  της  συμμετοχής  τους  σε

διάφορες  επιτροπές  στο  σχολείο  στα  σχολικά  συμβούλια,  στις  Νομαρχιακές  ή  Δημοτικές

επιτροπές παιδείας, στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών και στις ομοσπονδίες των

γονέων (Lyons, Robbins & Smith, 1982. Sheldon & Van Voorhis, 2004) και της επικοινωνίας

τους με τους εκπαιδευτικούς. Η εμπλοκή τους, επίσης, μπορεί να είναι μια τυπική επίσκεψη

στο σχολείο έως και συχνές συναντήσεις γονέων-εκπαιδευτικών και ενεργητική συμμετοχή

σε  θέματα  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  η  παρουσία  τους  στις  διάφορες  εκδηλώσεις  του

σχολείου,  η   συμβολή  τους  στο  μάθημα  ως  βοηθών  των  εκπαιδευτικών,  η  οποία  επίσης

ενισχύει την ενεργό συμμετοχή τους. Επίσης, μπορεί να είναι η προσφερόμενη υποστήριξη

των  γονέων  προς  το  σχολείο,  είτε  με  τη  μορφή  χρηματοδοτήσεων  είτε  με  άλλες  μορφές

υποστήριξης. 

Για  ένα  μεγάλο  διάστημα,   οι  γονείς  κρατούνταν  σε  απόσταση  από  τις  ενδοσχολικές

διαδικασίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970  άρχισε να αναγνωρίζεται η σημαντικότητα

του ρόλου των γονέων στο σχολείο. Η γονεϊκή εμπλοκή αναπτύχθηκε σαν μια καλή πρακτική

(Vincent & Tomlinson, τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς  1997).  Aπό τη

δεκαετία του 1990 και έπειτα, οι έρευνες (Vincent & Tomlinson, 1997) που αφορούσαν στις

σχέσεις  γονέων-εκπαιδευτικών  αποκάλυψαν  επιμονή  στην  ιδέα  της  συνεργασίας  μεταξύ

σχολείου και οικογένειας, ως ένα βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των

μαθητών.
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Στη σχετική  βιβλιογραφία,  εντοπίζονται  διάφορες  κατηγοριοποιήσεις  των τρόπων με  τους

οποίους εμπλέκονται οι γονείς στις λειτουργίες του σχολείου. Η Epstein (2001) διατυπώνει

μία γενικά αποδεκτή και εύχρηστη τυπολογία, η οποία  περιλαμβάνει έξι τρόπους με τους

οποίους  το  σχολείο  επικοινωνεί  με  τις  οικογένειες  των  μαθητών  και  τις  εμπλέκει  στη

λειτουργία του: 1) βοήθεια του σχολείου στο σπίτι: το σχολείο βοηθά όλες τις οικογένειες να

δημιουργήσουν  στο  σπίτι  ένα  περιβάλλον  υποστηρικτικό  για  μάθηση,  2)  επικοινωνία

σχολείου-οικογένειας:  το  σχολείο  οργανώνει  αποτελεσματικούς  τρόπους  αμφίδρομης

επικοινωνίας με τις οικογένειες των μαθητών, 3) εθελοντική βοήθεια των γονέων στο σχολείο:

το  σχολείο  «επιστρατεύει»  τους  γονείς,  ώστε  να  προσφέρουν  εθελοντική  βοήθεια  και

οργανώνει τον τρόπο προσφοράς τους, 4) βοήθεια των παιδιών στο σπίτι από τους γονείς: το

σχολείο παρέχει πληροφορίες στους γονείς για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να

στηρίζουν στο σπίτι τη σχολική εργασία των παιδιών τους καθώς και άλλες δραστηριότητες

και αποφάσεις τους που σχετίζονται με θέματα του σχολείου, 5) συμμετοχή των γονέων στη

διοίκηση του σχολείου: το σχολείο ενθαρρύνει και εξασφαλίζει τη συμμετοχή των γονέων στη

λήψη  αποφάσεων  και  την  ανάδειξη  ικανών  εκπροσώπων  τους,  6)  συνεργασία  σχολείου-

κοινότητας: το σχολείο εντοπίζει και χρησιμοποιεί πόρους και  υπηρεσίες από την ευρύτερη

κοινότητα, για να ενισχύει τα σχολικά προγράμματα, τις πρακτικές των γονέων, τη μάθηση

και την ανάπτυξη των μαθητών.

 Η Epstein (2001), για κάθε τύπο γονεϊκής εμπλοκής, προτείνει πολλές δραστηριότητες  και

αναφέρεται  στα  αποτελέσματα που μπορεί  να  επιφέρει  κάθε  τύπος  στους  μαθητές,  στους

γονείς  και  στις  πρακτικές  των  εκπαιδευτικών.  Έτσι,  παρέχει  στους  διευθυντές  και  τους

εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αναπτύσσουν προγράμματα συνεργασίας με τις οικογένειες

και την κοινότητα. 

Όσον  αφορά  τις  δραστηριότητες  του  σχολείου,  η  Epstein  εισηγείται  την  ενημέρωση  των

γονέων, τις συσκέψεις με κάθε γονέα ξεχωριστά, τα προγράμματα εθελοντικής προσφοράς

των γονέων προς τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές, τους μαθητές και τους άλλους γονείς.

Επίσης  προτείνει  τη  δημιουργία  χώρου  για  την  προετοιμασία  των  εθελοντικών  τους

δραστηριοτήτων, την ετήσια επιλογή γονέων που έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο σχολείο, την ενημέρωση των γονέων για τις

δεξιότητες  που πρέπει  να αποκτούν τα παιδιά  τους  σε  κάθε  τάξη που φοιτούν.  Επιπλέον

συμβουλεύει  πώς να επιβλέπουν τη σχολική εργασία στο σπίτι και  διατυπώνει προτάσεις για

εκπαιδευτικές δραστηριότητες των γονέων με τα παιδιά στο σπίτι. Συνιστά εκπαίδευση των

γονέων  σε  βασικές  μεθόδους  ανάγνωσης  ή  αριθμητικής,  σεμινάρια,  συμμετοχή  της
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οικογένειας  στη  διαδικασία  καθορισμού  των  στόχων  για  το  μαθητή  και  για  το  σχολείο

γενικότερα,   ενθάρρυνση  των  γονέων,  ώστε  να  συμμετέχουν  ενεργά  σε  σχολικά  και

περιφερειακά  συμβούλια  και  σε  ανεξάρτητες  επιτροπές,  ενημέρωση  των  γονέων  για  τις

διαδικασίες εκλογής των αντιπροσώπων τους σε σχολικό και τοπικό επίπεδο, ηλεκτρονικά

δίκτυα διασύνδεσης όλων των οικογενειών με τους αντιπροσώπους των γονέων .

Άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και συμπεριφορές από τη μεριά του σχολείου, οι οποίες

σχετίζονται με τους τύπους γονεϊκής εμπλοκής (Epstein 1992),  είναι οι ακόλουθες: Φιλική

υποδοχή και αντιμετώπιση των γονέων από το σχολικό ηγέτη,  διαμόρφωση ειδικού χώρου για

τους γονείς, όχι μόνο για να προετοιμάζουν τις εθελοντικές τους δραστηριότητες, αλλά και για

να συναντώνται. 

Επιπλέον:  Διαμόρφωση  κέντρου  φροντίδας  και  δραστηριοποίησης  των  μαθητών,  όπου  οι

εθελοντές  γονείς  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους,  δημιουργία  χώρου  και  προγραμμάτων

ψυχαγωγίας  για  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς,  δημιουργία  δανειστικής  βιβλιοθήκης,

βιβλιοθήκης  για  τους  γονείς,  κέντρου  για  δανεισμό  παιχνιδιών  και  κέντρου  για  εύρεση

υλικών, πηγών και πληροφοριών, οργάνωση συναντήσεων στο χώρο του σχολείου ανάμεσα

σε γονείς, σε γονείς και παιδιά ή ακόμη και σε φίλους των μαθητών. Πολύ σημαντική είναι η

ενθάρρυνση των γονέων, ώστε να συμμετέχουν στις μαθησιακές δραστηριότητες στην τάξη

και σε ομάδες εθελοντισμού και υποστήριξης (Berger, 2004) και η παρακίνηση των γονέων,

ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία εφημερίδας για την οικογένεια.

 Η Μυλωνάκου-Κεκέ (2006) προτείνει να οργανώνονται  συναντήσεις των οικογενειών με

διάφορες άλλες ομάδες, με στόχο τη μεταξύ τους διασύνδεση και την από κοινού συμμετοχή

τους στη χάραξη πολιτικής. Επίσης, εισηγείται τη  λειτουργία προγραμμάτων συνεκπαίδευσης

γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών, για την απόκτηση κοινής εκπαιδευτικής εμπειρίας, κοινής

γνωστικής υποδομής και κοινού κοινωνικοπολιτισμικού επιπέδου.

Με βάση τα όσα προηγήθηκαν, καθίσταται σαφές ότι η ποιότητα της επικοινωνίας  ανάμεσα

στο σχολείο και την οικογένεια, καθώς και ο τύπος και ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στη

σχολική  ζωή του παιδιού με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  στην εκπαιδευτική  διαδικασία

εξαρτάται, κυρίως, από την προσωπικότητα, τις στάσεις και τα χαρακτηριστικά των γονέων

(Γεωργίου, 2000) και από τη στάση και συμπεριφορά του “σχολικού ηγέτη” απέναντί τους. 

Κατά  γενική  ομολογία,  όταν  οι   γονείς   νιώθουν  ευπρόσδεκτοι,  τότε  επιθυμούν  και  την

επικοινωνία με τον  “ηγέτη του σχολείου”. Όμως η αναγνώριση των ορίων και των ρόλων θα

έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, οι μεν εκπαιδευτικοί να μη νιώθουν ότι απειλείται η
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επαγγελματική  τους  επάρκεια,  οι  δε  γονείς  να  μη  νιώθουν  αδύναμοι  μπροστά  στον

εκπαιδευτικό,  αλλά να αξιοποιούν αυτή την επάρκεια για το καλό του παιδιού (Γεωργίου,

2000).

Έρευνες  έχουν  αποδείξει  (Chrispeels,  1996.  Eccles  &  Harold,  1993)  ότι  ορισμένοι

εκπαιδευτικοί δεν ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των γονέων. Η απόσταση αυτή των

γονέων από τις σχολικές τάξεις ελαττώνει τις ευκαιρίες για συνεργασία εκπαιδευτικών και

γονέων (Chrispeels, 1996. Eccles & Harold, 1993). Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι

ο  παραδοσιακός  τρόπος  διδασκαλίας  στην τάξη  δημιουργεί  ανεπαρκή επικοινωνία  μεταξύ

γονέων και δασκάλων. 

Είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν απομονωμένοι και δεν ενθαρρύνουν τους γονείς

να παρακολουθούν την έκβαση τής διδασκαλίας στην τάξη, αισθανόμενοι ότι κρίνονται με την

παρουσία τους. Εντούτοις, οι περισσότεροι γονείς επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία

εκμάθησης των παιδιών τους  (Tatto et al., 2001) και συμφωνούν πως κάτι τέτοιο θα βοηθούσε

τα  παιδιά  τους  με  ειδικές  ανάγκες  και  αναπηρίες,  ώστε  να  τα  υποστηρίζουν  πιο

αποτελεσματικά στη μελέτη τους στο σπίτι.

Η  αμοιβαία  και  γνήσια  επικοινωνία  βασίζεται  στην  ειλικρίνεια,  την  κατανόηση,  τον

αλληλοσεβασμό,  την  ευαισθησία,  την  εμπιστοσύνη (Δανασσής  –  Αφεντάκης,  1997).  Με

γνώμονα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά και  με καλή διάθεση, θέληση για συμμετοχή και

προσφορά,  δραστηριοποίηση,  ενεργητικότητα  από  όλες  τις  πλευρές,  είναι  δυνατόν  να

εξασφαλιστεί θετικό και εποικοδομητικό σύστημα επικοινωνίας στο σχολείο, που θα προάγει

τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συνεργασία. 

Διατυπώνεται η άποψη ότι η αποτελεσματική επικοινωνία και η αγαστή συνεργασία στο χώρο

του σχολείου μεταξύ όλων όσοι μετέχουν της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν στοιχεία

απαραίτητα για την αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ενθαρρύνεται ο διάλογος,

εντοπίζονται λύσεις, αποφεύγονται λάθη, βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Για τους

λόγους αυτούς το σχολείο πρέπει να είναι: τόπος συνεργασίας, επικοινωνίας, συναναστροφής,

ομαδικής εργασίας και ενεργού συμμετοχής (Δανασσής – Αφεντάκης, 1997).

Αυτό  δε  σημαίνει  βέβαια  ότι  το  σχολείο  ευθύνεται  αποκλειστικά  για  την  ποιότητα  της

επικοινωνίας  ανάμεσα  στα  δύο  περιβάλλοντα,  αλλά  ότι  χρειάζεται  να  αναλάβει

πρωταγωνιστικό ρόλο πάνω στο θέμα αυτό (Κιρκιγιάννη, 2008), επισημαίνοντας την ανάγκη

για ένα ανοιχτό σχολείο προς την οικογένεια, με τις  σχετικές πρωτοβουλίες να προέρχονται
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κυρίως από το σχολείο.  Οι σχολικοί ηγέτες, επομένως, ανάμεσα στα πολλά καθήκοντα που

αναλαμβάνουν έχουν ευθύνη και για την ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων στα σχολικά

ζητήματα .

Κατά την άποψη της Berger,  (2004),  το σχολείο πρέπει  να ενδυναμώνει την εμπλοκή της

οικογένειας και την αυτοεκτίμηση των γονέων και των μαθητών. O ισχυρός σχολικός ηγέτης

αυξάνει τα επίπεδα εμπλοκής των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους, φροντίζοντας

ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γονέων, να τους αντιμετωπίζει φιλικά

και να υποστηρίζει την εμπλοκή τους, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ των γονέων και

των  φορέων  της  κοινότητας,  παρέχοντας  διοικητική  υποστήριξη,  προωθώντας  σε  τακτική

βάση διάφορους τύπους επικοινωνίας του σχολείου με τις οικογένειες και διάφορους τύπους

γονεϊκής εμπλοκής και ενημερώνοντας τους γονείς για τις προσδοκίες του σχολείου πάνω στα

θέματα αυτά (Berger, 2004). 

Από την άλλη, όταν οι  στάσεις και οι πρακτικές των δασκάλων εμπλέκουν τους γονείς στην

καθημερινή διδακτική τους πρακτική, τότε οι τελευταίοι αλληλεπιδρούν περισσότερο με τα

παιδιά  τους  στο  σπίτι.  Επίσης,  οι  δάσκαλοι  που  έχουν  εκπαιδευτεί  και  αισθάνονται

αποτελεσματικοί σε θέματα γονεϊκής εμπλοκής, αυξάνουν τα επίπεδα εμπλοκής των γονέων.

Για  να  είναι  αποτελεσματική  η  επικοινωνία  και  η  συνεργασία  μεταξύ  σχολείου  και

οικογένειας,  πρέπει  το  σχολείο   να  δραστηριοποιείται  κατάλληλα   (Κιρκιγιάννη,  2008).

Σύμφωνα με τους Raffaele & Knoff (1999), το σχολείο και  ειδικότερα ο σχολικός ηγέτης,

χρειάζεται να προσεγγίζει τη  συνεργασία αυτή μέσα στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, να

εξετάζει τις ανάγκες της κοινότητας, τις διαθέσιμες πηγές της, τις ανάγκες των γονέων, τη

στάση  τους  απέναντι  στην  εκπαίδευση  και  να  αναζητά  τα  πραγματικά  κίνητρα  των

εκπαιδευτικών  για  εμπλοκή  των  γονέων.  Να  προβαίνει,  επίσης,  σε  ευέλικτο  στρατηγικό

σχεδιασμό της εν λόγω συνεργασίας, ο οποίος να γίνεται από κοινού με τους γονείς και να

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προγράμματα γονεϊκής εμπλοκής, που να έχουν και προληπτικό

χαρακτήρα (Raffaele & Knoff,1999),  διάφορες σχετικές δραστηριότητες και αποτίμηση των

αποτελεσμάτων. 

Από την πλευρά των μαθητών, η εμπλοκή των γονέων τους στη σχολική τους εκπαίδευση

αποτελεί σημαντική ένδειξη για την πρόβλεψη της επιτυχίας τους. Βοηθά στην πρόληψη των

δυσκολιών προσαρμογής τους, βελτιώνει τις σχολικές τους επιδόσεις, την αυτοεικόνα τους,

την αυτοεκτίμησή τους (Christenson & Sheridan, 2001),τη συμπεριφορά τους, τις προσδοκίες

τους,  το  βαθμό  συμμετοχής  τους  στην τάξη,  την  ευθύνη τους  απέναντι  στη  μάθηση,  την
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προσπάθειά τους για ολοκλήρωση των σχολικών τους εργασιών στο σπίτι, τις κοινωνικές και

συναισθηματικές τους δεξιότητες και τη στάση τους απέναντι στο σχολείο . 

Οι ίδιοι οι γονείς, μέσα από την εμπλοκή τους, βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους

και  τη  δυνατότητά  τους  να  τα  βοηθούν  με  τη  σχολική  εργασία  στο σπίτι,  εκτιμούν  την

εργασία  και  την  αποτελεσματικότητα  του  δασκάλου  και  αισθάνονται  ικανοποίηση

(Christenson  & Sheridan, 2001).  Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες

των μαθητών, υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα το έργο τους, βελτιώνουν τις θεωρητικές

και πρακτικές τους προσεγγίσεις και τα μεθοδολογικά τους εργαλεία .

Είναι φανερό ότι η επικοινωνία και η συνεργασία σχολείου και οικογένειας επιδρά θετικά στη

σχολική  επίδοση,   και  την  ανάπτυξη  του παιδιού,  όταν  είναι  ποιοτική  και  κατάλληλη σε

ένταση.  Αυτό σημαίνει ότι η εμπλοκή των γονέων δεν πρέπει να είναι υπερβολική, ώστε να

προκαλεί συναισθηματική ‘ασφυξία’ στο παιδί (Γεωργίου, 2000) και ότι η οικογένεια και το

σχολείο χρειάζεται να λειτουργούν συμπληρωματικά, όχι συμμετρικά, και συντονισμένα, να

επικοινωνούν αμφίδρομα και σε σταθερή βάση, να χρησιμοποιούν κοινή γλώσσα, να έχουν

κοινό προσανατολισμό και να μεταφέρουν κοινά μηνύματα στα παιδιά. 

Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση της Dowling (2001), η οποία   επισημαίνει ότι δεν είναι

δύσκολο να αντιληφθούμε τα διλήμματα και την αδύνατη θέση του παιδιού, όταν διχάζεται

ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα κανόνων. Πολύ περισσότερο όταν έχει να αντιμετωπίσει

τις δεσμεύσεις που απαιτούνται από κάθε σύστημα (Γεωργίου,2000).

Σύμφωνα  με  τις  έρευνες   των  Christenson,  &  Sheridan  (2001), δάσκαλοι  και  γονείς

ερμηνεύουν η κάθε πλευρά με διαφορετικό τρόπο το τι σημαίνει ‘καλή σχέση’ σχολείου και

οικογένειας, σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς ως άτομα. Οι παραπάνω

ερευνητές υποστηρίζουν ότι  οι πρακτικές του σχολείου και ειδικότερα του σχολικού ηγέτη

θεωρούνται  πιο  σημαντικές  από  εκείνες  της  οικογένειας  για  την  προώθηση  της  γονεϊκής

εμπλοκής. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι  είναι σκόπιμο να υιοθετηθούν οι απόψεις των Fizgerald &

Goncu (1993), οι  οποίοι,  εφαρμόζοντας τις  θεωρίες του  Vygotsky, προτείνουν οι σχολικοί

ηγέτες και οι γονείς να έρθουν κοντά και να μοιραστούν ο ένας με τον  άλλο τη γνώση που

κατέχουν ξεχωριστά. Είναι σημαντικό να εκθέσει ο ένας στον άλλο τις δεξιότητες που έχει

βοηθώντας έτσι από κοινού στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη του παιδιού στο σπίτι και

στο σχολείο.  Αντίστοιχα, ο Serpell (1994) υποστηρίζει ότι μπορεί, ως πρώτο σημαντικό βήμα
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στη διαδικασία επαφής, να παραδεχτούν, τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς, τις διαφορές

στην οπτική τους και τότε με αυτό ως αφετηρία να αναζητήσουν το κοινό έδαφος.

Άλλες έρευνες (Edmonds, 1979. Hallinger & Murphy, 1986. Moles, 1987. Teddlie, Stringfield

& Suarez,  1985),  αποδεικνύουν  πως  τόσο  οι  εκπαιδευτικοί  όσο  και  οι  γονείς  επιθυμούν

μεγαλύτερη  γονεϊκή  εμπλοκή,  αλλά  το  είδος  και  ο  βαθμός  των  επιθυμητών  σχέσεων

εξαρτάται  από τη σχολική κουλτούρα, από το σχολικό ηγέτη, από τους γονείς καθώς και από

το κοινωνικο-οικονομικό κύρος του σχολείου και των γονέων .
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Β΄:  ΜΕΡΟΣ –  ΕΡΕΥΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  μεθοδολογία  της  εργασίας  και  χωρίζεται  σε  πέντε

υποενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η προβληματική και τα βασικά ερωτήματα

της παρούσας έρευνας, όπως προέκυψαν με βάση την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε

στα κεφάλαια του βιβλιογραφικού-θεωρητικού μέρους της εργασίας. 

Στη δεύτερη  ενότητα αναλύονται τα δομικά στοιχεία της μεθοδολογικής προσέγγισης που

υιοθετήθηκε για την έρευνα και, συγκεκριμένα, η διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος

και  των  ερευνητικών  ερωτημάτων,  τα  ερευνητικά  εργαλεία  που  αναπτύχθηκαν  και

αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων,  η  περιγραφή του δείγματος,  καθώς και  η

σχετική  διαδικασία  και,  τέλος,  ο  τρόπος  επεξεργασίας  και  το  σχήμα  ανάλυσης  των

δεδομένων.

4. 1. Η προβληματική της έρευνας

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν την υποστήριξη και τη συνεργασία από

ένα ευρύ φάσμα εμπλεκομένων ( γονέων, σχολείου, κοινωνίας) με στόχο την ανάπτυξή τους.

Είναι επιτακτική η ανάγκη για εποικοδομητική επικοινωνία για συνεργασία του σχολείου και

της οικογένειας για την πρόοδο των παιδιών αυτών.

 Η  επικοινωνία  αυτή  έχει  καθιερωθεί  στο  πλαίσιο  της  εκπαιδευτικής  και  νομοθετικής

πολιτικής,  όμως, τίθεται το ερώτημα αν είναι ουσιαστική. Οι γονείς από τη μεριά τους είναι

ανάγκη, καταρχήν, να αποδεχτούν την “αναπηρία” των παιδιών τους, και κατά δεύτερον να

νιώσουν ασφαλείς απέναντί στο σχολικό ηγέτη. 

Επιβάλλεται   να  αναπτυχθεί  μια  σχέση  αμοιβαίας  εμπιστοσύνης  και  συνεργασίας  και  να

επιδιώκουν τη συμμετοχή τους  σε κάθε σχετική υποστηρικτική δραστηριότητα που τυχόν

προτείνει.  Από  την  πλευρά  του  ο  σχολικός  ηγέτης  οφείλει  να  ακούει  προσεκτικά  τις

πληροφορίες,  τις  παρατηρήσεις  και  τις  υποδείξεις  των  γονέων,  διότι  εκείνοι  γνωρίζουν

καλύτερα τα παιδιά τους  και   να δείχνει  κατανόηση και  ευαισθησία.  Με τον τρόπο αυτό

δημιουργεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συνεργασίας. 
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Ανάμεσα σε όλα τα άλλα ο «ηγέτης» εκπαιδευτικός πρέπει να αναλαμβάνει και το ρόλο του

υποστηρικτή, του συμπαραστάτη και συμβούλου, αντιμετωπίζοντας από κοινού προβλήματα

που παρουσιάζονται. Να  έχει ως βασικό σκοπό να κατευθύνει τα νήματα της επικοινωνίας

και της συνεργατικής σχέσης με τους γονείς των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ο ρόλος του

«σχολικού  –  ηγέτη»  είναι  σημαντικός  και  καθοριστικός  στη  διαμόρφωση  μιας

αποτελεσματικής επικοινωνίας και καλών διαπροσωπικών  σχέσεων μεταξύ του σχολείου και

των γονέων. 

4.2. Το ερευνητικό πρόβλημα και τα ερευνητικά ερωτήματα

Η ερευνητική δραστηριότητα αναπτύχθηκε στην κατεύθυνση του παραπάνω προβληματισμού

και  αξιοποιώντας  το  σκεπτικό  που  παρατέθηκε,  το  ερευνητικό  πρόβλημα  της  παρούσας

ερευνητικής  μελέτης  αφορά  τη  διερεύνηση   της    συμβολής  της  σχολικής  ηγεσίας  στην

ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και των γονέων παιδιών με ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Τα Ερευνητικά Ερωτήματα τα οποία μελετήθηκαν αναφέρονται στην ουσιαστική επικοινωνία

και συνεργασία  μεταξύ σχολικού ηγέτη και γονέων, για τις σχέσεις του με τους γονείς των

μαθητών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και   πώς  ο  σχολικός  ηγέτης  συμβάλλει  στην

επικοινωνία,  συνεργασία,  και  στη  διαμόρφωση  καλών  σχέσεων  μεταξύ  τους.  Επιπλέον,

αναφέρονται  στην  άποψη  των  εκπαιδευτικών  σχετικά  με  τη  συνεργατική  σχέση  και

επικοινωνία, στην εποχή μας, της σχολικής ηγεσίας με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες

και  τι  πιστεύουν  σχετικά  με  την  εμπλοκή  των  γονέων  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.

Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα:

 EE1. Υπάρχει και σε ποιο βαθμό ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ

σχολικού ηγέτη και γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο; 

 EE2.  Υπάρχει   συνεργασία  μεταξύ σχολικού ηγέτη  και  γονέων παιδιών με  ειδικές

ανάγκες και πόσο απαραίτητη είναι; 

 EE3. Πώς εντοπίζονται οι σχέσεις του σχολικού ηγέτη με τους γονείς των μαθητών με

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Η δημιουργία και η διατήρηση μιας αποτελεσματικής

επικοινωνιακής σχέσης των εκπαιδευτικών με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες,

πώς επηρεάζει τα  μέρη της συνεργασίας: οικογένεια, παιδί με ειδικές ανάγκες και

σχολείο;
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 EE4.  Σε  ποιο  βαθμό  είναι  ικανός  ο  σχολικός  ηγέτης  να  συμβάλλει  στην

εποικοδομητική επικοινωνία, στην αγαστή συνεργασία, και στη διαμόρφωση καλών

σχέσεων με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες.

4.3. Το ερευνητικό  εργαλείο της έρευνας

 Eρωτηματολόγιο

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του γραπτού

ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου.  Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται

σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις   που αφορούν

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών  όπως το φύλο, η ειδικότητα, η σχέση εργασίας και

τα έτη διδακτικής εμπειρίας του εκπαιδευτικού, ενώ το δεύτερο μέρος δομείται  σε τέσσερις

διακριτές θεματικές ενότητες με κλειστού τύπου ερωτήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου

Likert (1 = Συμφωνώ απόλυτα έως 5 = Διαφωνώ απόλυτα), καθώς και τέσσερις ερωτήσεις

ανοικτού  τύπου,  προκειμένου  οι  εκπαιδευτικοί  να  εκφράσουν  την  άποψή  τους  και  να

αιτιολογήσουν τη γνώμη τους. Ειδικότερα:

Η πρώτη θεματική ενότητα  περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις που επιχειρούν να διερευνήσουν

τις  απόψεις  των εκπαιδευτικών για  τις  πιθανές σχέσεις  του ηγέτη εκπαιδευτικού με τους

γονείς  των  μαθητών τους εκ των οποίων μια από αυτές είναι η παρακάτω:  “Η αμοιβαία

εκτίμηση γονέα - δασκάλου είναι αρωγός της εκπαιδευτικής διαδικασίας;”.

 Η δεύτερη θεματική ενότητα, η οποία περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις, στοχεύει στη μελέτη

της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων. Ενδεικτικά, αναφέρεται η παρακάτω: “Η

δημιουργία  και  η  διατήρηση  μιας  αποτελεσματικής  επικοινωνιακής  σχέσης  των

εκπαιδευτικών με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, προσφέρει ποικίλα οφέλη σε όλα τα

μέρη της συνεργασίας: οικογένεια, παιδί με ειδικές ανάγκες και σχολείο;”

Η τρίτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις και στοχεύει να διερευνήσει  τη

συνεργασία  μεταξύ  εκπαιδευτικού  και  γονέων.  Για  παράδειγμα:  “Μου  αρέσει  να

συνεργάζομαι στενά με τους γονείς, προκειμένου να αποκτήσω καλύτερη αντίληψη για τους

μαθητές μου”.
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Στην τέταρτη θεματική ενότητα, στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει την ποιότητα και το

βαθμό  συνεργασίας  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  με  τους  γονείς  παιδιών  με  ειδικές

εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  αναπηρίες  και  περιλαμβάνει  επτά  ερωτήσεις:  Ενδεικτικά

αναφέρεται η παρακάτω: “  Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι άριστη”. 

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

1. Η παρουσία του γονέα  σας δημιουργεί άγχος στην εκπαιδευτική διαδικασία και γιατί;

2. Πιστεύετε ότι στην εποχή μας υπάρχει συνεργατική σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς

και τους γονείς;Αν ναι, κατά τη γνώμη σας πού οφείλεται αυτό;

3. Θεωρείτε ότι οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των

παιδιών τους; Παρακαλούμε αιτιολογήστε την απάντησή σας.

4. Ποια είναι η άποψή σας γενικότερα για τη συνεργασία της “σχολικής ηγεσίας” με τους 
γονείς των μαθητών;

Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε με προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς, μετά

από την έγκριση της άδειας του Διευθυντή του Σχολείου.  Η μέγιστη διάρκεια συμπλήρωσης

του ερωτηματολογίου ήταν 20 λεπτά.

Η αξιοπιστία των προτάσεων με την έννοια της εσωτερικής συνέπειας εκτιμήθηκε με τον

συντελεστή  α  (Coefficient alpha) του  Cronbach.  Ο δείκτης  Cronbach’s alpha συγκρίνει το

άθροισμα των διακυμάνσεων όλων των ερωτήσεων με κάθε μια ερώτηση ξεχωριστά με σκοπό

τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής σταθερότητας, που επιτυγχάνεται συμπεριλαμβάνοντας ή

όχι κάθε ερώτηση και παρατηρώντας την τιμή του. Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αξιοπιστίας

των ερωτηματολογίων  που  μοιράστηκαν  και  τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  στην  παρούσα

έρευνα ο έλεγχος αξιοπιστίας των μεταβλητών είναι αρκετά καλός με Cronbach a > 0,7 σε

όλες τις μεταβλητές. Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα ερωτηματολόγια, δηλαδή το

εργαλείο μέτρησης της έρευνας,  παρέχει ικανοποιητικά αξιόπιστες ενδείξεις σχετικά με τα

ερευνητικά ερωτήματα.

4.4. Συμμετέχοντες στην  έρευνα

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας χορηγήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 18/04/2016  και

23/05/2016 σε 169 υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης των Νομών

Έβρου και Ροδόπης. Οι σχολικές μονάδες που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν τα 12 Δημοτικά
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Σχολεία Γενικής Παιδείας στην Αλεξανδρούπολη, τα 5 περιφερειακά  Δημοτικά Σχολεία της

Αλεξανδρούπολης (Δ.Σ. Χηλής, Δ.Σ. Μάκρης, Δ.Σ. Μαϊστρου, Δ.Σ. Απαλού, Δ.Σ. Παλαγίας),

το Ειδικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης και το Διαπολιτισμικό Δημοτικό

Σχολείο  Σαπών  του Νομού Ροδόπης. 

4.5.   Διαδικασία

Η  επιλογή  του  δείγματος  της  έρευνας  έγινε  μέσω  μη  τυχαίας  δειγματοληψίας  και

συγκεκριμένα  της  δειγματοληψίας  ευκολίας  (convenience  sampling),  η  οποία  αναφέρεται

στην επιλογή των πλησιέστερων και πιο εύκαιρων, δηλαδή των πιο εύκολα προσβάσιμων

ατόμων στον ερευνητή ή αλλιώς των ατόμων που είναι διαθέσιμα για την έρευνα. 

Ωστόσο, έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν δεδομένα από εκπαιδευτικούς με διαφορετική

διδακτική  εμπειρία  και  ειδικότητα,  έτσι  ώστε  τα  ποσοστά  των  εκπαιδευτικών  σε  κάθε

κατηγορία  να  αντιστοιχούν  όσο  το  δυνατό  περισσότερο  σε  αυτά  του  πληθυσμού  των

εκπαιδευτικών. Στο τελικό δείγμα της έρευνας, οι 125 εκπαιδευτικοί ήταν γυναίκες (74%) και

οι 44 ήταν άντρες (26%), από τους οποίους το 84,6% (143) δήλωσαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί,

ενώ το 15,4% (26) δήλωσαν αναπληρωτές. 

Στο σχήμα 1 φαίνονται τα ποσοστά, σχετικά με το φύλο των συμμετεχόντων. 

ΣΧΗΜΑ 1.  Φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα
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Στο σχήμα 2 φαίνεται η σχέση εργασίας των συμμετεχόντων. 

ΣΧΗΜΑ 2.  Σχέση εργασίας των συμμετεχόντων

4.6. Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων

Για  τη  στατιστική  επεξεργασία  των  δεδομένων  της  έρευνας  εφαρμόστηκαν  μέθοδοι  της

περιγραφικής στατιστικής (πίνακες συχνοτήτων, δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς). Οι

αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω του λογισμικού IBM SPSS Statistics v23.

4.6.1. Το προφίλ των εκπαιδευτικών του δείγματος

Στην  ενότητα  αυτή  παρουσιάζονται  αναλυτικά  τα  δημογραφικά  χαρακτηριστικά  των

συμμετεχόντων. Σχετικά με την ειδικότητα, το 94,7% (160) των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι

ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ70 (Γενικής Αγωγής), ενώ το 5,3% (9) δήλωσαν ότι ανήκουν

στην  κατηγορία  ΠΕ71  (Ειδικής  Αγωγής).  Στο  σχήμα  3.  φαίνεται  η  ειδικότητα  των

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 
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ΣΧΗΜΑ 3. Ειδικότητα των συμμετεχόντων

Όσον αφορά τη διδακτική εμπειρία των συμμετεχόντων στην έρευνα,  το 14,8% (25)  έχει

λιγότερο από 10 έτη, το 37,3% (63) από 10 έως και 20 έτη, το 39,1% (66) από 21 μέχρι και 30

έτη  και  τέλος  το  8,9%  (15)  έχει  διδακτική  εμπειρία  πάνω  από  30  έτη.  Ο  αριθμός  των

μαθητών/-τριών στην τάξη διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτικού του δείγματος είναι  κατά

μέσο  όρο  18,8  (τυπική  απόκλιση  3,52),  με  ελάχιστο  αριθμό  τους  5  και  μέγιστο  τους  29

μαθητές/-τριες.

Ο Πίνακας 1. συνοψίζει τους τίτλους σπουδών των συμμετεχόντων. Το 39,1% (66) δήλωσαν

κάτοχοι ενός τίτλου σπουδών παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικής ακαδημίας, το 14,8%

(25),  κάτοχοι  και  δεύτερου  τίτλου  σπουδών,  ενώ  το  11,8%  (20)  δήλωσαν  κάτοχοι

μεταπτυχιακού διπλώματος.
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Πίνακας 1. Οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγματος

Τίτλοι Σπουδών Συχνότητα %

Πτυχίο Παιδαγωγικού 66 39,1

Δεύτερο Πτυχίο 25 14,8

Μετεκπαίδευση 16 9,5

Μεταπτυχιακές Σπουδές 20 11,8

Διδακτορικό Δίπλωμα 4 2,4

Σεμινάριο Ετήσιας Διάρκειας 8 4,7

Σεμινάριο 6/μηνης διάρκειας 14 8,3

Προϋπηρεσία στην Ειδική 
Αγωγή

9 5,3

Άλλο 7 4,1

Σύνολο 169 100,0

Σε ό,τι αφορά τον τύπο σχολείου όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, η πλειονότητα (55,6%)

των συμμετεχόντων υπηρετούν σε Σχολείο Γενικής Αγωγής , το 5,3% σε Τμήμα 'Ενταξης, το

5,3% σε Παράλληλη Στήριξη και το 3,6% σε Ειδικό Σχολείο. Ο πίνακας 2. δείχνει τον τύπο

του σχολείου που υπηρετούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί.

Πίνακας 2. Ο τύπος σχολείου εργασίας των εκπαιδευτικών του δείγματος

Συχνότητα %

Ειδικό Σχολείο 6 3,6

Τμήμα Ένταξης 9 5,3

Παράλληλη Στήριξη 9 5,3

Άλλο Γ.Π. 94 55,6

Δεν απάντησε 51 30,2

Σύνολο 169 100,0

62



Οι  κατανομές  των  εκπαιδευτικών  ΠΕ70  και  ΠΕ71  στις  τάξεις  στις  οποίες  διδάσκουν

παρουσιάζονται  στους  Πίνακες  3.  και  4.  Σε  ό,τι  αφορά  τους  εκπαιδευτικούς  ΠΕ70,

παρατηρείται σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή στις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου, ενώ οι

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υπηρετούν κυρίως σε άλλο τύπο σχολείου. 

Πίνακας 3. Οι τάξεις των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής (ΠΕ70) του δείγματος

Συχνότητα %

Α' Δημοτικού 22 13,0

Β' Δημοτικού 25 14,8

Γ' Δημοτικού 16 9,5

Δ΄ Δημοτικού 25 14,8

Ε΄ Δημοτικού 32 18,9

ΣΤ΄ Δημοτικού 14 8,3

Δεν απάντησε 35 20,7

Σύνολο 169 100,0

Πίνακας 4. Οι τάξεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71) του δείγματος

Συχνότητα %

Ειδικό Σχολείο 6 3,6

Τμήμα Ένταξης 4 2,4

Παράλληλη Στήριξη 11 6,5

Άλλο 21 12,4

Δεν απάντησε 148 87,6

Σύνολο 169 100,0
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4.7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.7.1. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για  τις πιθανές σχέσεις των  

εκπαιδευτικών με τους γονείς των  μαθητών τους.

 Οι  εκπαιδευτικοί  του  δείγματος  εκφράζουν  το  μεγαλύτερο  βαθμό διαφωνίας  τους  με  τις

δηλώσεις «Οι γονείς κάνουν σημαντικές προτάσεις αναφορικά με το πώς να δουλεύω με τους

μαθητές» (μ.ο. 3,51) και «Δεν εγκρίνω τις απόψεις των γονέων των μαθητών μου σχετικά με

την ανατροφή των παιδιών, όταν οι απόψεις αυτές διαφέρουν από τις δικές μου» (μ.ο. 3,41),

με  μέτριο  προς  υψηλό  βαθμό  διαφωνίας.  Αντίθετα,  οι  συμμετέχοντες  εκφράζουν  τον

μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας τους με τις προτάσεις «Η αμοιβαία εκτίμηση γονέα - δασκάλου

είναι  αρωγός  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας»  (μ.ο.  1,49)  και  «Για  τα  προβλήματα  που

προκύπτουν στην τάξη συζητάμε με τους γονείς των μαθητών» (μ.ο. 1,87), με υψηλό βαθμό

συμφωνίας. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για  τις πιθανές σχέσεις του ηγέτη εκπαιδευτικού

με τους γονείς των  μαθητών τους παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5. Οι  απόψεις των εκπαιδευτικών για  τις πιθανές σχέσεις του ηγέτη εκπαιδευτικού 
με τους γονείς των  μαθητών τους.

Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

1.  Πιστεύω  πως  οι  γονείς  των  μαθητών  μου  μού  δίνουν

σημαντικές πληροφορίες για τα παιδιά τους.
2,22 0,81

2.  Οι   γονείς  και  εγώ  έχουμε  διαφορετικές  απόψεις

αναφορικά  με  το  πώς  θα  ανταπεξέλθουμε  καλύτερα  στις

ανάγκες των παιδιών.

2,99 0,89

3. Για τα προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη συζητάμε

με τους γονείς των μαθητών
1,87 0,77

4.  Αισθάνομαι  ότι  εγώ και  ο  γονέας  έχουμε διαφορετικές

αξίες  αναφορικά με  το πώς θα  ανταπεξέλθουμε καλύτερα

στις ανάγκες του παιδιού.

3,06 1,89

5.  Δίνω αξία στις  απόψεις  που παραθέτουν οι  γονείς  των

μαθητών  μου  για  τα  περισσότερα  ζητήματα  που

προκύπτουν.

2,26 0,78

6.  Θεωρώ ότι  επηρεάζεται  η  συμπεριφορά  του  δασκάλου

προς τον μαθητή  από τη σχέση του με τους γονείς.
3,02 1,18
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7. Η αμοιβαία εκτίμηση γονέα - δασκάλου είναι αρωγός της

εκπαιδευτικής διαδικασίας
1,49 1,08

8. Δεν εγκρίνω  τις απόψεις των γονέων των μαθητών μου

σχετικά  με  την  ανατροφή των  παιδιών,   όταν  οι  απόψεις

αυτές διαφέρουν από τις δικές μου.

3,41 0,80

9. Θεωρώ ότι οι γονείς των μαθητών μου είναι πραγματικοί

συνεργάτες στην προσπάθεια εκπαίδευσης-ανατροφής  των

παιδιών τους.

2,11 0,76

10. Οι γονείς κάνουν σημαντικές προτάσεις αναφορικά με το

πώς να δουλεύω με τους μαθητές.
3,58 3,86

 

Οι  απόψεις των εκπαιδευτικών για  τις πιθανές σχέσεις του ηγέτη εκπαιδευτικού με τους

γονείς των  μαθητών τους παρουσιάζονται και στο σχήμα 4.

ΣΧΗΜΑ 4. Οι  απόψεις των εκπαιδευτικών για  τις πιθανές σχέσεις του ηγέτη εκπαιδευτικού

με τους γονείς των  μαθητών. 

4.7.2.  Διερεύνηση των  πεποιθήσεων  των  εκπαιδευτικών  για  τις  σχέσεις  επικοινωνίας

τους με τους γονείς μαθητών .

Οι  εκπαιδευτικοί  του  δείγματος  εκφράζουν  το  μεγαλύτερο  βαθμό  διαφωνίας  τους  με  τις

δηλώσεις «Η επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών μου είναι ανύπαρκτη» (μ.ο. 4,19) και

«Δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση ανάμεσα σε εμένα και τους γονείς αναφορικά με θέματα
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που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους» (μ.ο. 4,01), με υψηλό βαθμό διαφωνίας.

Αντίθετα,  οι  συμμετέχοντες  εκφράζουν  τον  μεγαλύτερο  βαθμό  συμφωνίας  τους  με  τις

προτάσεις «Η   δημιουργία και η διατήρηση μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής σχέσης

των εκπαιδευτικών με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, προσφέρει ποικίλα οφέλη σε

όλα τα μέρη της συνεργασίας: οικογένεια, παιδί με ειδικές ανάγκες και σχολείο» (μ.ο. 1,60)

και «Η επικοινωνία μου με τους γονείς των μαθητών  μου είναι πάντα πολύ «ανοιχτή» και

ειλικρινής» (μ.ο. 1,90), με υψηλό βαθμό συμφωνίας. Οι πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για

τις σχέσεις επικοινωνίας τους με τους γονείς των μαθητών παρουσιάζεται στον πίνακα 6. και

στο σχήμα 5. 

Πίνακας 6.   Πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για τις σχέσεις επικοινωνίας τους με τους 
γονείς των μαθητών .

Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

1. Εάν προκύψει ένα πρόβλημα, πάντα υπάρχει άμεση 
επικοινωνία μεταξύ εμού και των γονέων.

2,01 2,5

2. Δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση ανάμεσα σε εμένα και 
τους γονείς αναφορικά με θέματα που αφορούν στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους.

4,01 0,91

3.  Η  δημιουργία  και  η  διατήρηση  μιας  αποτελεσματικής

επικοινωνιακής  σχέσης  των  εκπαιδευτικών  με  τους  γονείς

παιδιών με ειδικές ανάγκες, προσφέρει ποικίλα οφέλη σε όλα

τα μέρη της συνεργασίας: οικογένεια, παιδί με ειδικές ανάγκες

και σχολείο.

1,60 0,79

4. Η επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών μου είναι 
ανύπαρκτη.

4,19 0,86

5. Η επικοινωνία μου με τους γονείς των μαθητών  μου είναι 
πάντα πολύ «ανοιχτή» και ειλικρινής.

1,90 0,78
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ΣΧΗΜΑ 5. Οι πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για τις σχέσεις επικοινωνίας τους με τους 

γονείς των μαθητών.

4.7.3.  Διερεύνηση  των  πεποιθήσεων  των  εκπαιδευτικών  για  τη  συνεργασία  μεταξύ

εκπαιδευτικού και γονέων.

Οι  εκπαιδευτικοί  του  δείγματος  εκφράζουν  το  μεγαλύτερο  βαθμό  διαφωνίας  τους  με  τις

προτάσεις «Μπορώ να βασιστώ στη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών μου» (μ.ο. 2,41)

και «Όταν χρειαστώ βοήθεια, ξέρω ότι οι γονείς των μαθητών μου θα καταβάλουν μεγάλη

προσπάθεια  για την  επίτευξη του στόχου» (μ.ο.  2,35),  απέναντι  στις  οποίες  εμφανίζονται

ουδέτεροι. 

Αντίθετα,  οι  συμμετέχοντες  εκφράζουν  τον  μεγαλύτερο  βαθμό  συμφωνίας  τους  με  τις

προτάσεις  «Η συνεργασία με τους γονείς  παιδιών με ειδικές ανάγκες βοηθάει στην ολική

ανάπτυξη του παιδιού» (μ.ο. 1,50) και «Μου αρέσει να συνεργάζομαι στενά με τους γονείς

προκειμένου να αποκτήσω καλύτερη αντίληψη για τους μαθητές μου» (μ.ο. 1,71), με υψηλό

βαθμό  συμφωνίας.  Οι  πεποιθήσεις  των  εκπαιδευτικών  για  τη  συνεργασία  μεταξύ

εκπαιδευτικού και γονέων παρουσιάζονται στον πίνακα 7., καθώς και στο σχήμα 6. .
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Πίνακας 7. Πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και 
γονέων. 

Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

1. Η συνεργασία με τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες 

βοηθάει στην ολική ανάπτυξη του παιδιού.
1,50 0,56

2. Μου αρέσει να συνεργάζομαι στενά με τους γονείς 

προκειμένου να αποκτήσω καλύτερη αντίληψη για τους 

μαθητές μου.

1,71 0,58

3.  Όταν χρειαστώ βοήθεια, ξέρω ότι οι γονείς των μαθητών

μου θα καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη 

του στόχου.

2,35 0,69

4. Μπορώ να βασιστώ στη συνεργασία με τους γονείς των 

μαθητών μου.
2,41 0,7

ΣΧΗΜΑ 6. Πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και 
γονέων. 

4.7.4. Διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την ποιότητα των σχέσεων

μεταξύ των εκπαιδευτικών με τους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

αναπηρίες.

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται να κρατούν μία σύμφωνη προς ουδέτερη στάση σε

όλες τις προτάσεις σχετικά με την ποιότητα της σχέση που έχουν με τους γονείς των μαθητών

και εκφράζουν την ουδετερότητα αυτή κυρίως με τις δηλώσεις «Η σχέση μου με τους γονείς

των μαθητών μου είναι τυπική» (μ.ο. 2,82) και «Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών

μου είναι φιλική» (μ.ο. 2,51). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες εκφράζουν τον μεγαλύτερο βαθμό
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συμφωνίας τους με τις προτάσεις «Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών βασίζεται στην

αμοιβαία εκτίμηση» (μ.ο. 2,03) και «Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι

επαγγελματική» (μ.ο.  2,33).   Οι   πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την  ποιότητα  των

σχέσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί  με τους γονείς των μαθητών εκφράζονται στον πίνακα

8., καθώς και στο σχήμα 7. 

Πίνακας 8. Οι  πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την ποιότητα των σχέσεων των  
εκπαιδευτικών  με τους γονείς των μαθητών.

Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση

1. Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι 

φιλική.
2,51 0,93

2. Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι 

τυπική.
2,82 0,99

3. Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι 

επαγγελματική.
2,33 0,99

4. Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι 

άριστη.
2,19 0,75

5. Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών βασίζεται στην

αμοιβαία εκτίμηση.
2,03 0,62

6. Οι γονείς των μαθητών μου  ενδιαφέρονται για τις 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου ικανότητες.
2,48 0,73

7. Ενδιαφέρομαι για το τι συμβαίνει στην οικογενειακή και 

επαγγελματική ζωή των γονιών των μαθητών μου.
2,34 0,84
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ΣΧΗΜΑ 7. Οι  πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την ποιότητα των σχέσεων των  
εκπαιδευτικών  με τους γονείς των μαθητών.

4.7.5.  Αποτελέσματα ανοιχτών ερωτήσεων

Ακολουθεί  η  ανάλυση των  τεσσάρων ανοιχτών  ερωτήσεων.   Σε  αντίθεση με  το  σύνηθες

φαινόμενο  άρνησης  τέτοιων  απαντήσεων,   απαντήθηκαν  από  τους   περισσότερους

συμμετέχοντες στην έρευνα  εκπαιδευτικούς. Στην παρουσίαση των δεδομένων υιοθετήθηκε η

παράθεση  αυτούσιων  αποσπασμάτων  από  τις  απαντήσεις  που  δόθηκαν,  στα  πλαίσια  της

προσπάθειας για πιστότερη αποτύπωση των δεδομένων. Σύμφωνα με τις   απαντήσεις  που

δόθηκαν συμπεραίνονται  τα παρακάτω:  

Ερώτηση  1η:  Η  παρουσία  του  γονέα  σας  δημιουργεί  άγχος  στην  εκπαιδευτική

διαδικασία και γιατί;

Το 60 % των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι  δεν νιώθουν άγχος με την παρουσία του γονέα στο

σχολείο, αντίθετα την θεωρούν απαραίτητη. Ελάχιστοι μάλιστα, περίπου το 5% δηλώνουν ότι

την επιδιώκουν, για να υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία μάθησης. “Καθόλου, αντίθετα την

επιδιώκω, γιατί δουλεύουμε μαζί για το καλό του παιδιού” είναι η άποψη ενός εκπαιδευτικού.

 Θεωρούν  ότι οι γονείς δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τα παιδιά τους “ 'Οχι, οι γονείς

των μαθητών μου, μου δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τα παιδιά τους”. “ 'Οχι, δεν μου

δημιουργεί άγχος, απεναντίας θεωρώ απαραίτητη την παρουσία και συνεργασία τους, για την

κατανόηση της ψυχοσύνθεσης κάθε μαθητή και επίλυση ατομικών προβλημάτων”.  “ Όχι,

γιατί μου δίνεται η δυνατότητα άμεσης λύσης των προβλημάτων που δημιουργούνται”. “'Όχι,
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γιατί είναι απαραίτητη η συνεργασία δασκάλου -γονέων για να αντεπεξέλθουμε καλύτερα

στις ανάγκες των παιδιών”. 

Επίσης, δηλώνουν ότι θεωρούν τους γονείς αρωγούς και συνοδοιπόρους στο έργο τους, αφού

ο στόχος, η ανάπτυξη και η πρόοδος του παιδιού, είναι κοινός και ότι η συνεργασία μαζί τους

βοηθάει στην επίτευξη των στόχων τους. Ειδικά στην προσπάθεια εκπαίδευσης των παιδιών

με ειδικές ανάγκες τον θεωρούν συνεργάτη και βοηθό, ότι  συμβάλλει στην αντιμετώπιση των

προβλημάτων που δημιουργούνται, ευνοεί και προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία για την

κατανόηση της ψυχοσύνθεσης του μαθητή και επίλυσης των ατομικών προβλημάτων του.

“Όχι, γιατί τους θεωρώ αρωγούς στο έργο μου”.   “Δεν μου δημιουργεί κανένα άγχος. Ο

γονιός  είναι  πάντα  αρωγός  και  συνοδοιπόρος”  λέει  χαρακτηριστικά  ένας  εκπαιδευτικός.

Σχετικά  με  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  αναφέρεται:  “'Οχι,  γιατί  η  παρουσία  τους  μας

βοηθάει στην επίτευξη των στόχων μας”. “ Η παρουσία τους, χωρίς την άμεση παρέμβασή

τους , είναι δημιουργική και μπορεί να βοηθήσει στη γνωστική εκπαίδευση του παιδιού”.

“Δεν  μου  δημιουργεί  άγχος  και  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  οι  γονείς  να  εμπλακούν  στην

εκπαιδευτική διαδικασία τις ώρες του σχολείου”. “ Οχι, ο γονιός είναι σύμμαχος και βοηθά

στην  εκπαιδευτική  διαδικασία”.   “.  'Οχι,  καθόλου,   αντιθέτως  ευνοεί  και  προάγει  την

εκπαιδευτική διαδικασία”.

Αρκετοί (10% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών), έχοντας εμπιστοσύνη στην διδακτική τους

εμπειρία  και  την  εκπαιδευτική  τους  κατάρτιση,  θεωρούν  ότι  μπορούν  να  διαχειριστούν

θέματα διαχείρισης σχέσεων και δηλώνουν “ανοιχτοί”. “Όχι, διότι έχω μάθει να διαχειρίζομαι

θέματα  που  αφορούν  τη  σχέση  σχολείου-  γονέων.  Επίσης  είμαι  ανοιχτός  σε  θέματα

διαχείρισης σχέσεων”. Ένας εκπαιδευτικός δηλώνει χαρακτηριστικά: “ Όχι, γιατί έχω μεγάλη

εμπειρία”   “Οχι,  γνωρίζω το  αντικείμενο μου καλά και  θεωρώ πως με  τη  διδακτική  που

εφαρμόζω μπορώ να πετύχω τον στόχο μου και προσπαθώ να πείσω και τους γονείς για την

αποτελεσματικότητά της”.” Όχι, ξέρω καλά τη δουλειά και δεν φοβάμαι τίποτα”.

Άλλωστε υποστηρίζουν ότι η παρουσία τους είναι διακριτική, δεν έχει ελεγκτικό χαρακτήρα

αλλά αφορά στην παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο της σύνδεσης αυτής

με τη μελέτη στο σπίτι. “ Δεν μου δημιουργεί άγχος, όταν είναι υγιής και υπάρχει το πνεύμα

της συνεργασίας και όχι του ελέγχου”. “Όχι , δε νιώθω το αίσθημα του ελέγχου” “ Συνήθως,

όχι,  γιατί  η  παρουσία  του   του  γονέα  δεν  έχει  ελεγκτικό  χαρακτήρα,  αλλά  αφοορά  την

παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο να γίνει σύνδεση αυτής με τη μελέτη

στο σπίτι” . “Θεωρώ ότι οι ρόλοι μας είναι διακριτοί και στηρίζομαι στην επαγγελματική μου

71



ταυτότητα. Αυτό προϋποθέτει καλλιέργεια και ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και  θετικής

στάσης  από  τη  μεριά  του  γονέα.  Όταν  η  παρουσία   είναι  καλοπροαίρετη  με  κλίμα

συνεργασίας και συμβουλευτική σε θέματα του παιδιού τους, δεν δημιουργεί άγχος”. “Όχι,

εάν έχει καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη για το καλό του μαθητή”. 

Ένα ποσοστό (30% των συμμετεχόντων) είναι προβληματισμένοι, δηλώνουν ότι έχουν άγχος

και  θέτουν ως θέμα το αίσθημα του ελέγχου και την αρνητική στάση των γονέων απέναντί

τους  και  υποστηρίζουν   ότι  δεν   κρίνεται  απαραίτητη  η  παρουσία  του  γονέα  στην

εκπαιδευτική διαδικασία, πρώτον γιατί απαγορεύεται και δεύτερον ότι είναι αντιπαιδαγωγικό

και  δεν  ωφελεί  ούτε  το  γονέα,  ούτε  το  μαθητή,  ούτε  το  δάσκαλο.  “Με προβληματίζει  η

παρουσία γονέων που δεν έχουν τη γνώση να κριτικάρουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να

παρεμβαίνει σ αυτήν. “ “Ναι γιατί επεμβαίνουν μερικές φορές περισσότερο από όσο πρέπει” “

Ναι,  γιατί θεωρώ ότι αρκετές φορές παρεμβαίνουν, χωρίς να γνωρίζουν το αντικείμενο.”“

Φυσική παρουσία; Αυτό απαγορεύεται , γιατί δεν ωφελεί καμιά πλευρά, ούτε των γονιών ούτε

του μαθητή, ούτε του δασκάλου. Πάντα είναι διαχωρισμένος ο ρόλος γονέα- εκπαιδευτικού.

Δεν τίθεται θέμα άγχους, απλά είναι αντιπαιδαγωγικό.” 

Δηλώνουν ότι κάποιοι γονείς είναι πιεστικοί έχοντας παράλογες απαιτήσεις. Δεν είναι πάντα

συνεργάσιμοι  και  συχνά  υπάρχει  επικριτική  διάθεση  για  τη  δουλειά  τους.  Πιστεύουν  ότι

κάποιος  τους  παρατηρεί  επικριτικά,  επειδή  δεν  κατανοούν τον  τρόπο διδασκαλίας  και  τη

μέθοδο που ακολουθούν. Πιστεύουν ότι οι γονείς επεμβαίνουν  στην εκπαιδευτική διαδικασία

περισσότερο  από  όσο  πρέπει,  χωρίς  να  γνωρίζουν  το  αντικείμενο,  περιορίζοντας  την

ελευθερία του εκπαιδευτικού, έχοντας συχνά υπέρμετρες φιλοδοξίες που δεν ανταποκρίνονται

στην πραγματικότητα. “Ναι, μου δημιουργεί άγχος το επίπεδο που επεμβαίνει υπερβολικά

στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  έχοντας  συχνά  υπέρμετρες  φιλοδοξίες  που  δεν

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα” “Η παρουσία του γονέα μπορεί να γίνει αγχωτική ,

όταν οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τις αδυναμίες του παιδιού τους, έχουν πολλές

απαιτήσεις  (παράλογες)  και  επεμβαίνουν  συστηματικά”.  Υποστηρίζουν  ότι  ένα

πρόσωπο/γονέας  που “παρεμβάλλεται” στην εκπαιδευτική διαδικασία πάντα δημιουργεί ένα

διαφορετικό κλίμα και ο μαθητής   θεωρεί ότι   πρέπει να τον εντυπωσιάσει. “Γιατί ανατρέπει

το κλίμα της τάξης”. 

Ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 10% δηλώνει ότι δεν έχει άγχος, αλλά  θέτει όρια στη

συμπεριφορά των γονέων και πιστεύει ότι  η  παρουσία εξαρτάται από την όλη συμπεριφορά

και  στάση  του  απέναντι  στον  εκπαιδευτικό  και  πώς  θέλει  να  συμβάλλει  στη  μαθησιακή
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διαδικασία. “Εξαρτάται από το γονιό και την όλη συμπεριφορά – στάση απέναντί μου”. “Όχι,

αρκεί να γνωρίζει τους κανόνες και τα όρια, να είναι ενημερωμένος δηλαδή”” Όχι, αρκεί να

μην  ξεπερνά  τα  επιτρεπτά  όρια”  'Ένας  εκπαιδευτικός  δήλωσε:  ΅”Προσπαθώ  να

αποστασιοποιούμαι  από προβλήματα που αφορούν τις  σχέσεις  μου με τους γονείς  και  να

επικεντρώνομαι  στη  μαθησιακή  διαδικασία”.  Κάποιος  άλλος  αναφέρει:  “Πολλές  φορές  η

αδιαφορία είναι καλύτερη από το έντονο ενδιαφέρον των γονιών” .

Ερώτηση 2η: Πιστεύετε ότι στην εποχή μας υπάρχει συνεργατική σχέση ανάμεσα στους

εκπαιδευτικούς και τους γονείς; Αν ναι, κατά τη γνώμη σας πού οφείλεται αυτό;

Το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) των  εκπαιδευτικών, που πήραν μέρος στην έρευνα, θεωρούν

ότι  υπάρχει  συνεργατική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό  και  στους  γονείς,  αφού αυτή

αποτελεί ζητούμενο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και δε θα μπορούσε να λείπει από την

εκπαίδευση.”Υπάρχει, σήμερα, μια αρκετά καλή σχέση συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς και

εκπαιδευτικούς,  γιατί έχει  γίνει  κατανοητό και  από τις  δυο πλευρές ότι  αυτό οδηγεί  στην

σωστότερη εξέλιξη των παιδιών”. “Ναι, το πιστεύω, και οφείλεται στο ενδιαφέρον και τη

μέριμνα και των δυο πλευρών για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων

των μαθημάτων”. “Ναι κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται στην αμοιβαία εκτίμηση γονέα-

δασκάλου”.“Ναι, οφείλεται στη στενή και σωστή επικοινωνία των δύο μελών”. “Ναι, διότι

μόνο έτσι κερδίζουμε καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία”. “ 

Συνεργατική σχέση μπορεί να υπάρξει όταν και οι δυο πλευρές είναι πρόθυμες και θέτουν ως

προτεραιότητα το καλό του μαθητή – παιδιού”.  “Ναι, υπάρχει συνεργατική σχέση, γιατί το

σχολείο ως θεσμός είναι ανοιχτός και οι εκπαιδευτικοί είναι πιο θετικοί στη συμμετοχή των

γονέων  στις  εκπαιδευτικές  διαδικασίες”.  “Υπάρχει  με  την  πλειοψηφία  των  γονιών  γιατί

ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, οι ίδιοι έχουν καλό μορφωτικό επίπεδο και αναγνωρίζουν

την αξία της προσπάθειας του δασκάλου στη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού τους”. 

Βέβαια,  το  20%  ότι  δεν  υπάρχει  στον  επιθυμητό  βαθμό  και  εξαρτάται  από  πολλούς

παράγοντες,  κυρίως  όμως  από τη  στάση και  τη  συμπεριφορά του εκπαιδευτικού  και  των

γονέων.  “ Όταν υπάρχει, εξαρτάται  πρωτίστως από τον  εκπαιδευτικό, τη διάθεση και τη

θέλησή του αλλά και την εκπαιδευτική του κατάρτιση και κατά δεύτερον από το γονέα, αρκεί

να  υπάρχει  αμοιβαία  κατανόηση  των  προβλημάτων,  αναγνώριση   της  προσπάθειας  του

εκπαιδευτικού και της σημαντικότητας του ρόλου του και το αντίθετο, αμοιβαία εκτίμηση,

καλοπροαίρετη προσπάθεια, σωστή επικοινωνία ανάμεσά τους, σεβασμός και εκτίμηση και

των δύο μελών. 
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Έχει γίνει κατανοητό και από τις δύο πλευρές ότι η συνεργασία οδηγεί στη σωστή εξέλιξη του

παιδιού”. “Οφείλεται στην καλύτερη κατάρτιση που έχουν επιτύχει οι εκπαιδευτικοί”  “Στις

περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει σχέση συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς

και αυτή οφείλεται στην καλοπροαίρετη προσπάθεια και των δυο πλευρών”.“Στην εποχή μας

οι  γονείς  δείχνουν  μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  για  τα  παιδιά  τους,  αφού  οι  γονείς  είναι

περισσότερο ενημερωμένοι στην εποχή μας και ευαισθητοποιημένοι στα θέματα των παιδιών

τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να ενδιαφέρονται για το περιβάλλον του παιδιού και

δεν  το  αντιμετωπίζουν  σαν  “μονάδα”,  όπως  γράφει  χαρακτηριστικά  ένας  εκπαιδευτικός.

“Εξαρτάται από τη στάση των γονέων, απέναντι στο πρόβλημα και το βαθμό αποδοχής της

ιδιαιτερότητας του παιδιού τους” ”Χαρακτηριστικά αναφέρεται: “ Σε γενικές γραμμές πέρα

από κάποιες εξαιρέσεις, υπάρχει συνεργατική σχέση, η οποία οφείλεται στην πλήρη αποδοχή

της αναπηρίας του παιδιού από την πλευρά των γονέων”. “ Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να

παρακολουθούν  από  κοντά  την  εκπαίδευση  και  την  πρόοδο  των  παιδιών  τους,  να

ενημερώνονται  και  να  εφαρμόζουν  τις  υποδείξεις  των  εκπαιδευτικών  για  τη  βελτίωση

βασικών  δεξιοτήτων  και  όχι  μόνο  γνώσεων”.  “Ναι,  γιατί  οι  γονείς  έχουν  χρόνο  και  τον

αφιερώνουν στα παιδιά τους”.

Επίσης  “η  συνεργατική  σχέση ποικίλει  ανάλογα  με  το  χαρακτήρα του  γονέα,    από την

περιοχή, το επίπεδο των γονέων, την οικονομική κατάσταση, το βιοτικό επίπεδο, χωρίς βέβαια

να σημαίνει ότι το ανεβασμένο μορφωτικό ή βιοτικό επίπεδο των γονιών προεξοφλεί και την

άριστη συνεργασία”.”Υπάρχει, αλλά όχι πάντα, εξαρτάται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό αλλά

και από το χαρακτήρα, μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο του γονέα”.“Ωστόσο, για να είναι

καλή η συνεργασία και ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρέπει να μπαίνουν όρια και

οι γονείς οφείλουν να τα σέβονται”. 

Το 10% των εκπαιδευτικών  απάντησε αρνητικά και πιστεύει ότι δεν υπάρχει συνεργατική

σχέση ανάμεσα στους γονείς και στον ηγέτη εκπαιδευτικό και ούτε στο βαθμό που θα έπρεπε

και αυτό οφείλεται στο λιγοστό χρόνο που διαθέτουν οι γονείς για τα παιδιά τους. “Λόγω των

υποχρεώσεων  ή  λόγω  αδιαφορίας  δεν  επιδιώκουν  στενή  συνεργασία”.  “Οφείλεται  στη

διαφορετική νοοτροπία, στην διαφορετική κουλτούρα και τα προβλήματα της οικογένειας”.

“Η γνώμη μου είναι ότι ακόμη η σχέση συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών είναι

σε  πολύ  πρώιμο  στάδιο  αυτό  οφείλεται  στην  ανάγκη  που  νιώθουν  οι  ίδιοι  οι  γονείς  για

υπερπροστασία των παιδιών τους”. 
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 Άλλοι πάλι πιστεύουν πως οι γονείς εμπλέκονται αρκετά στην εκπαιδευτική διαδικασία και

έχουν πολλές φορές κριτική και αρνητική στάση απέναντι των εκπαιδευτικών πράγμα που

ενοχλεί.  “Προσπαθούν  να επιβληθούν θεωρώντας πως γνωρίζουν τα πάντα, θεωρούν τον

εαυτό τους αυθεντία και απομυθοποιούν το ρόλο του δασκάλου” , όπως λέει χαρακτηριστικά

ένας εκπαιδευτικός.  Ισχυρίζεται κάποιος ότι¨” οι γονείς ψάχνουν αφορμή να εκφράσουν την

αντίδρασή  τους  και  υπάρχει  ρήξη  στις  απόψεις  για  τις  ικανότητες  των παιδιών  τους”.

“Μερικές  φορές,   οι  γονείς  τη  σχέση  τη  μετατρέπουν σε  παρεμβατική  ή ελεγκτική,  δεν

εμπιστεύονται  τον  εκπαιδευτικό  ή  θεωρούν  ότι  δεν  διαχειρίζεται  σωστά  ζητήματα  των

μαθητών.  Γίνεται μια προσπάθεια, αλλά δεν είναι πετυχημένη λόγω της οικονομικής κρίσης

και  του  άγχους  της  εποχής”  “  Όχι,  διότι  οι  γονείς  σήμερα  προσπαθούν  να  επιβληθούν

θεωρώντας  πως  γνωρίζουν  τα  πάντα”“Όχι  και  πολύ,  οι  γονείς  βλέπουν  συχνά  τον

εκπαιδευτικό ως αντιμέτωπο. Ψάχνουν αφορμή να εκφράσουν την αντίδρασή τους. “Άλλες

ναι  και  άλλες  όχι  .  Οφείλεται  στις  βάσεις  συνεργασίας  που  βάζει  ο  εκπαιδευτικός  των

παιδιών, αλλά και στη θετική στάση των γονιών απέναντι στον εκπαιδευτικό που προσπαθεί

και δίνει τα μέγιστα ( φιλότιμη προσπάθεια)”. 

“Δεν μπορούμε να πούμε πως υπάρχει συνεργασία, δεν είναι απόλυτο αυτό. Κάποιοι γονείς

συνεργάζονται και κάποιοι όχι. Ωστόσο τη δική μου τάξη, οι γονείς που συνεργάζομαι το

κάνουν με συστηματικό τρόπο και φυσικά σημειώνεται πρόοδος στην εκπαιδευτική πορεία

των μαθητών. “Δυστυχώς, δεν υπάρχει πάντα, γιατί κάποιοι γονείς συνηθίζουν να θεωρούν

τον  εαυτό  τους  αυθεντία  και  απομυθοποιούν  τον  ρόλο  του  δασκάλου”.“Δυστυχώς,  δεν

υπάρχει  αρκετά  συνεργατική  σχέση,  γιατί  οι  γονείς  εμπλέκονται  στην  εκπαιδευτική

διαδικασία αρκετά κι έχουν πολλές φορές κριτική και αρνητική στάση”. 

Ερώτηση 3η:  Θεωρείτε ότι οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην

εκπαίδευση των παιδιών τους; Παρακαλούμε αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Στην  παραπάνω  ερώτηση  η  απάντηση  ήταν  θετική  από  όλους  τους  εκπαιδευτικούς,

πιστεύοντας ότι  οι  γονείς  διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη

των παιδιών, αφού η οικογένεια αποτελεί την πρώτη κοινωνική ομάδα που εντάσσεται το

παιδί και είναι σημαντικό μέλος της κοινωνίας και της αρμονικής συμβίωσης.   “Οι γονείς

έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του παιδιού αφού αυτοί δίνουν τα πρώτα

ερεθίσματα στο παιδί  και  γενικά  η οικογένεια  αποτελεί  την  πρώτη κοινωνική ομάδα που

εντάσσεται το παιδί”. “Ναι, γιατί παρακολουθούν την πρόοδό τους, την ψυχική τους διάθεση
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και  προσπαθούν  σε  συνεργασία   με  το  δάσκαλο  να  λύσουν  οποιοδήποτε  πρόβλημα

προκύψει”.  

Έχουν  την  πεποίθηση  ότι  οι  γονείς  καθώς  λειτουργούν  αποτελούν  πρότυπα  και  συνάμα

λειτουργούν  συμπληρωματικά  προς  το  έργο  των  δασκάλων.  “Ναι,  μπορούν,  γιατί  έχουν

μεγάλη δύναμη στα χέρια τους και όταν τη χρησιμοποιήσουν σωστά γίνονται αρωγοί στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Η αποτελεσματική αυτή παρέμβαση ειδικά όταν τα παιδιά έχουν

ειδικές  ανάγκες  δίνει  ποικίλα  οφέλη  σε  όλα  τα  μέρη  (εκπαιδευτικούς   -παιδιά  -γονείς)”,

υποστηρίζουν.  “Φυσικά και η συνεργασία των γονέων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην

εκπαίδευση  των  μαθητών.  Παρατηρείται  ότι  τα  παιδιά  των  οποίων  οι  γονείς   δεν

συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό, σημειώνουν καθοδική πορεία και δεν επιτυγχάνονται οι

στόχοι που έχουν τεθεί για τη χρονιά”.“Θεωρώ ότι πρώτο σχολείο είναι η οικογένεια και η

εκπαίδευση των παιδιών από τους γονείς. Οι γονείς αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους”.

“Φυσικά  και  μπορούν  να  διαδραματίσουν  σημαντικό  ρόλο στην  εκπαίδευση  των  παιδιών

τους, καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά προς το έργο του εκπαιδευτικού ενδυναμώνοντας

το,  βασιζόμενοι  και  στην  σχέση  που  ήδη  έχουν  αναπτύξει  με  το  παιδί”.   “Μπορούν  να

λειτουργήσουν λοιπόν υποστηρικτικά  στη μαθησιακή διαδικασία και  να είναι  αρωγοί  στο

έργο του εκπαιδευτικού αφού η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία συνεχίζεται και στο

σπίτι”. 

Η αποτελεσματική  παρέμβαση,  ειδικά όταν πρόκειται  για  παιδιά με ειδικές  εκπαιδευτικές

ανάγκες,  δίνει  οφέλη  σε  όλα  τα  μέρη  (εκπαιδευτικούς-  παιδιά).  Η  συνεργασία  αποτελεί

προϋπόθεση για αποτελεσματική εκπαίδευση εφόσον βοηθούν και ενθαρρύνουν το μαθητή,

μετά  από  συνεργασία  και  καθοδήγηση  του  εκπαιδευτικού  ως  προς  την  εκπαιδευτική

διαδικασία,  με σεβασμό στο δάσκαλο και στις δυνατότητες του παιδιού. 'Έτσι συμβάλουν

στην ανάπτυξη της  προσωπικότητας  του παιδιού και  την  εκπαίδευσή του εφόσον φυσικά

αντιλαμβάνονται  τις  ικανότητές  του αλλά και  τις  αδυναμίες του.  “Οι περισσότεροι  γονείς

ασχολούνται  πολύ  με  τα  παιδιά  τους  και  είναι  ανοιχτοί  στις  ιδέες  τους”  γράφει  ένας

εκπαιδευτικός. Επίσης ένας άλλος αναφέρει:  “Είναι οι συνεχιστές του έργου των δασκάλων.

Ο ρόλος τους είναι πολύτιμος”. “Οι γονείς διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην εκπαίδευση

των παιδιών τους καθώς πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια των διδακτικών μεθόδων

στο  σπίτι  που  εφαρμόζονται  στο  σχολείο.  Για  να  πραγματοποιηθούν  οι  μακροπρόθεσμοι

στόχοι της εκπαίδευσης” .
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 Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι πολύ σημαντικό να τίθενται από κοινού από το δάσκαλο και

τους  γονείς,  ώστε  να  υπάρχει  συνέχεια  και  συνέπεια  των  διδακτικών  μεθόδων  που

εφαρμόζονται στο σχολείο και  στο σπίτι, για να πραγματοποιηθούν οι μακροχρόνιοι στόχοι

της εκπαίδευσης. Αυτό προϋποθέτει συνεχή επαφή και συνεργασία με τον δάσκαλο για την

αντιμετώπιση των δυσκολιών και την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών.  “Ναι παίζουν

καθοριστικό  ρόλο στην  ψυχοκοινωνική  ανάπτυξη των παιδιών  και  αποτελούν  πρότυπο γι

αυτά. Επομένως πρέπει να υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών”. “Ναι

μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο αν ακολουθούν κοινή γραμμή γονείς και εκπαιδευτικοί”.

“Πιστεύω ότι  μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών

τους όταν συνεργάζονται με το δάσκαλο αλλά και με το δικό τους τρόπο ζωής αποτελώντας

παράδειγμα για τα παιδιά τους. “Μπορούν οι γονείς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην

περίπτωση που συμμετέχουν ενεργά στους στόχους που θα θέσουν μαζί με τον εκπαιδευτικό

ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών τους”. 

Βέβαια καλό είναι  να αφήνουν τα παιδιά να αυτενεργούν και απλά να είναι υποστηρικτικοί

στις δυσκολίες τους. “ Γονείς -παιδί- δάσκαλος (το τρίπτυχο της επιτυχίας), όταν δουλεύουν

αρμονικά” γράφει χαρακτηριστικά μια εκπαιδευτικός. “Ναι ακολουθώντας τη συμβολή κι τις

οδηγίες των δασκάλων ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία”. Συμπληρώνει χαρακτηριστικά

ένας άλλος εκπαιδευτικός. “Ναι μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη μαθησιακή

διαδικασία”. “Ναι, όταν συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και να τηρούν τα όρια τους”.

Σε αντίθεση όλων των παραπάνω, δύο από το σύνολο των  εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι οι

γονείς πρέπει να ασχολούνται με την ψυχή, τα όρια και τη διασκέδαση των παιδιών και το

εκπαιδευτικό έργο να  το αναλάβει  ο  εκπαιδευτικός.  “  Οι  γονείς  πρέπει  να βρίσκονται  σε

δεύτερο πλάνο, σε πρώτο πλάνο θα πρέπει να είναι ο δάσκαλος και ο μαθητής”.

Ερώτηση 4η:   Ποια είναι η άποψή σας γενικότερα για τη συνεργασία της “σχολικής

ηγεσίας” με τους γονείς των μαθητών;

Οι  απόψεις  των  γονέων  γενικότερα  σχετικά  με  τη  συνεργασία  της   σχολικής  ηγεσίας

(δάσκαλο, διευθυντή) συγκλίνουν και τη θεωρούν απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα. “ Είναι ο

συνδετικός κρίκος μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου η

συνεργασία είναι μεταξύ τους απαραίτητη” .  “ Πάνω από όλα και πρώτα απ΄όλα είναι ο

μαθητής. Άρα δάσκαλος και γονιός πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά για το καλό του”. 
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Θεωρούν σημαντικό το ρόλο της συνεργασίας, του εκπαιδευτικού και του διευθυντή ηγέτη με

τους  γονείς  τόσο  στην  επίλυση  προβλημάτων,  όσο  και  στην  εκπαίδευση  των  μαθητών  .

“Απαραίτητη είναι η συνεργασία της “σχολικής ηγεσίας”  με τους γονείς των μαθητών, γιατί

επιλύει  καθημερινές  ανάγκες  και  προβλήματα των μαθητών,  αλλά και  συμπεριφορές  που

ανάγονται  στο οικογενειακό περιβάλλον¨.  “ Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία και

καλή σχέση μεταξύ της “σχολικής ηγεσίας” και των γονέων των μαθητών, προκειμένου να

είναι  αποτελεσματική  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  αλλά  και  να  αντιμετωπίζονται  τα  τυχόν

προβλήματα  που  μπορεί  να  προκύψουν  στη  διάρκεια  της  σχολικής  χρονιάς”.  “  Είναι

επιβεβλημένη,  γιατί  δημιουργούνται  ποικίλα  προβλήματα,  τα  οποία  πρέπει  να  λυθούν  με

αγαστή συνεργασία” . 

Επιπλέον,  το  μέγιστο   ποσοστό  (90%)  των  εκπαιδευτικών  θεωρούν  ότι  πρέπει   να  είναι

ουσιαστική,  άριστη  και  ειλικρινής,  και  να  στηρίζεται  στον  αμοιβαίο  σεβασμό,  γιατί  η

σχολική ηγεσία είναι αυτή που θα διευθετήσει τυχόν δυσκολίες. “ Θα πρέπει να είναι η σχέση

τους  ουσιαστική  και  αλληλοσυνεργατική”.    “Η ισορροπημένη  συνεργασία  βοηθάει  στην

ολική  ανάπτυξη  των  παιδιών  και  στην  αρμονική  και  ουσιαστική  εξέλιξη  της  διδακτικής

διαδικασίας. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία και αμοιβαία κατανόηση” . “ Πρέπει να υπάρχει,

καθώς  όλοι  εμπλέκονται  στη  μαθησιακή διαδικασία.  Ωφέλιμη γίνεται  όταν  στηρίζεται  σε

σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο μαθητής” . “Να

υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και ο κοινός σκοπός να είναι η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης

σε όλους τους μαθητές”. “ Ναι, είναι αρκετά καλή όταν υπάρχει σεβασμός και κατανόηση και

από τις δύο πλευρές”. ” Θεωρώ ότι όπου υπάρχουν σχέσεις συνεργασίας, αλληλοκατανόησης,

εκτίμησης και αμοιβαίου σεβασμού αποφεύγονται οι συγκρούσεις και τα αποτελέσματα είναι

θετικά τόσο για την ηγεσία του σχολείου, όσο και για τους μαθητές και τους γονείς”.

Συγκλίνουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών,  σε ποσοστό 100%,   ότι επιβάλλεται να υπάρχει η

συνεργασία μεταξύ “σχολικής ηγεσίας” διότι συντελεί σ ένα καλό κλίμα προς όφελος των

μαθητών, όταν είναι αμφίδρομη και ειλικρινής προστατεύει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα

και οδηγεί στην εξέλιξή της. “ “Η σχολική ηγεσία” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και

προσδοκά στην καλύτερη σχέση συνεργασίας με τους γονείς. Η άριστη και αποτελεσματική

συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων οδηγεί στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και

στην ουσιαστική ανταπόκριση των μαθητών στους στόχους αυτούς¨. 

Η συνεργασία είναι τυπική υποστηρίζουν άλλοι εκπαιδευτικοί (σε ποσοστό της τάξεως του

5% ) και γίνεται μόνο όταν προκύπτουν προβλήματα. Από την άλλη βέβαια, πρέπει να είναι
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τυπική σε επαγγελματικά πλαίσια, υποστηρίζει ένας άλλος εκπαιδευτικός και σε περίπτωση

που προκύψει  κάποιος  συγκεκριμένος  λόγος  τότε να γίνει  προσωπική επικοινωνία.    “  Η

σχολική ηγεσία συνήθως έρχεται σε επαφή με τους γονείς όταν προκύπτουν προβλήματα ως

εκ τούτου η συνεργασία είναι τυπική”  Πρέπει να υπάρχει και να είναι τυπική”.  

 Για να είναι επιθυμητή και εποικοδομητική, πρέπει να είναι  σαφώς οριοθετημένη και μέσα σ

αυτό  το  πλαίσιο  να  τηρούνται  οι  κανονισμοί  του  σχολείου.  Το   40%  των  ερωτηθέντων

εκπαιδευτικών,  δηλώνουν  ότι  στη  συνεργασία  μεταξύ  σχολικής  ηγεσίας  και  γονέων

επιβάλλεται να υπάρχουν όρια  μεταξύ τους. “ Πρέπει να  υπάρχει συνεργασία και διάλογος

με σαφή όμως όρια για το ρόλο της κάθε πλευράς”. 

Η συνεργασία  λοιπόν,  θεωρούν  ότι   θα  πρέπει  να  περιορίζεται  στην  ενημέρωση  από  το

σχολείο, για ο,οτιδήποτε αφορά με σκοπό  την επίλυση των προβλημάτων.  “ Η εργασία είναι

επιθυμητή και εποικοδομητική, αρκεί να μην ξεπερνάει τα όρια. Θα πρέπει να περιορίζεται

στην ενημέρωση από το σχολείο  ή από το γονέα,  για  οτιδήποτε αφορά το παιδί  και  στη

συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων. Δε θα πρέπει η “σχολική ηγεσία” να επιτρέπει την

παρέμβαση των γονέων σε οτιδήποτε αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και τις αποφάσεις

του συλλόγου διδασκόντων” .

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι δεν  πρέπει η “σχολική ηγεσία” να επιτρέπει την παρέμβαση των

γονέων σε οτιδήποτε αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και τις αποφάσεις του συλλόγου

διδασκόντων, αλλά να περιορίζεται στην ενημέρωσή τους  από τους σχολικούς ηγέτες για τις

τυχόν  παραβατικές  συμπεριφορές  των  παιδιών  τους  και  να  αναζητούνται  τρόποι

αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτές. Όπως, επίσης, πρέπει

να ενημερώνονται   και  για  τις  τυχόν επιτυχίες  των παιδιών τους”.   “  Πρέπει  να υπάρχει

συνεργασία με τους γονείς και οι ίδιοι οι γονείς να έχουν όρια παρέμβασης στο εκπαιδευτικό

έργο. Ο δάσκαλος είναι ο “ηγέτης” της τάξης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν επιδέχεται

συζήτηση. Πάνω απ΄όλα, όμως, αυτός κρίνει”.  “ Πρέπει να υπάρχει συνεργασία,  αλλά με

μέτρο  και  όρια,  χωρίς  οι  γονείς  να  ανακατεύονται  στο  έργο  των  εκπαιδευτικών  και  του

σχολείου”.“ Θεωρώ τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα σημαντικό αρωγό στην εκπαιδευτική

διαδικασία και στην επίτευξη των στόχων, εφόσον δεν υπάρχει σύγχυση των ρόλων και των

ορίων.”. 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι κάποιες φορές συμβαίνει οι γονείς να αρνούνται

να δεχτούν κανόνες και να υιοθετήσουν αξίες που προωθεί το σχολείο. “ Συνήθως κάποιοι

γονείς  δεν δέχονται εύκολα ότι περνάει και ο λόγος κάποιου άλου πάνω στο παιδί τους .
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Αντιδρούν στο να ελέγχει άλλος το παιδί τους”.  Οι παρεμβατικοί γονείς, υποστηρίζει το 5%

των εκπαιδευτικών,  δεν έχουν καλή σχέση με τη σχολική ηγεσία και δεν συμμορφώνονται με

τους  κανονισμούς  του σχολείου.  “  Εξαρτάται από το είδος  του γονέα.  Οι  παρεμβατικοί

γονείς δεν έχουν καλή σχέση με τη σχολική ηγεσία και όσοι δεν συμμορφώνονται με τον

κανονισμό  του  σχολείου”.  “  Θεωρώ  πως  οι  εκπαιδευτικοί  είμαστε  ανοιχτοί  σε  αυτό  το

κομμάτι. Για να επιτευχθεί , όμως, εξαρτάται από τη θέληση και την διακριτικότητα του κάθε

γονέα”. 

Ένας εκπαιδευτικός  υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει συνεργασία ουσιαστική μεταξύ “σχολικού

ηγέτη” και γονέων και  αρκετοί εκπαιδευτικοί κρατούν απόσταση από τους γονείς με μια

τυπική  σχέση, επειδή οι γονείς εκφράζουν αρκετές φορές αρνητική κριτική σε περίπτωση

λάθους  του  εκπαιδευτικού,  κυρίως  όμως,  θεωρεί,  ότι  οι  ίδιοι  εκπαιδευτικοί  νιώθουν

ανεπαρκείς,  μη  έχοντας  την  κατάλληλη  επιστημονική  κατάρτιση.  'Ένας  εκπαιδευτικός

υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι “ Δεν είναι πολύ καλή η συνεργασία γενικότερα , γιατί οι

εκπαιδευτικοί δε δέχονται με μεγάλη προθυμία τους γονείς  στην εκπαιδευτική διαδικασία,

επειδή  οι  περισσότεροι  γονείς  κάνουν  αρνητική  κριτική  όταν  διαπιστώσουν  λάθη  του

εκπαιδευτικού  και  οι  ίδιοι  οι  εκπαιδευτικοί  νιώθουν  ανεπαρκείς  επειδή  δεν  έχουν  την

απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση.” 

Βέβαια η συνεργασία εξαρτάται  και από τις ηγετικές ικανότητες του σχολικού ηγέτη ο οποίος

καθοδηγεί με τη στάση του, εμπνέει και διαμορφώνει το κλίμα και τις στάσεις.. 

Χαρακτηριστική  απάντηση είναι  η  παρακάτω:   “  η  σχολική  ηγεσία  σήμερα στο υπάρχον

εκπαιδευτικό σύστημα, δυστυχώς, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στον παραπάνω “

ρόλο”,  διότι  είναι  υποχρεωμένος  να  ασχοληθεί  με  θέματα  διοικητικά,  οικονομικά,

διαχειριστικά που απορροφούν ένα  μεγάλο μέρος  του χρόνου του και  της  ενέργειάς  του.

“Είναι πολύ σημαντική. Ο διευθυντής είναι αυτός που καθοδηγεί με τη στάση του, εμπνέει και

διαμορφώνει  το κλίμα και τις  στάσεις.  “Η  σχολική ηγεσία”  όμως σήμερα στο ελληνικό

εκπαιδευτικό σύστημα,  δυστυχώς, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει  επαρκώς σε αυτό το ρόλο,

διότι είναι υποχρεωμένη ν' ασχοληθεί με θέματα διοικητικά, οικονομικά, διαχειριστικά που

απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και της ενέργειάς του. 

Βέβαια, διαπιστώνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ σχολικού ηγέτη και των γονέων παιδιών με

ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  αναπηρίες  είναι  ελλιπής,  καταθέτουν και  τις  προτάσεις

τους,  λέγοντας:  Θα  έπρεπε  να  είναι  καλύτερη  και  πιο  τακτική.  Να  γίνονται  συχνές

συναντήσεις για συζήτηση και οργάνωση δραστηριοτήτων, στις οποίες θα εμπλέκονται γονείς,
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παιδιά και εκπαιδευτικοί.  Δυστυχώς,  όμως, η συνεργασία αυτή δε υπάρχει συχνά” “  Το

σχολείο  πρέπει  να  είναι  ανοιχτό  με  τους  γονείς  των  μαθητών  του  και  να  λύνονται  τα

προβλήματα για να υπάρχει ειλικρινής συνεργασία”. 

Υποστηρίζουν ότι τα υπάρχοντα νομικά πλαίσια αφήνουν εκτεθειμένους τους εκπαιδευτικούς

στην  υπερπροστατευτικότητα  και  τις  υπερβολές  των  γονέων,  γι'  αυτό  η  συνεργασία  της

“σχολικής ηγεσίας” με τους γονείς των μαθητών πρέπει  να είναι τακτική.  “Τα υπάρχοντα

νομικά πλαίσια αφήνουν εκτεθειμένους τους εκπαιδευτικούς στην υπερποστατευτικότητα και

τις υπερβολές των γονιών”. 

Ο διευθυντής του σχολείου, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του

πλαισίου  στο οποίο θα αναπτυχθούν οι σχέσεις μες τους γονείς. Η σχολική ηγεσία προσπαθεί

να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ γονέα- εκπαιδευτικού. Επίσης

μπορεί να βοηθήσει μαθητές που το έχουν ανάγκη”. “ Θεωρώ ότι θα πρέπει να εδραιώσει μια

ειλικρινή και υποστηρικτική σχέση με τους γονείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας και κατ’ επέκταση σχολικού ηγέτη και γονέων συνιστούν

ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο τόσο για την εκπαίδευση των παιδιών όσο και για την ίδια την

οικογένεια και  τις  σχέσεις  που διέπουν τα μέλη της.  Η σημαντικότητα αυτής  της  σχέσης

αποκτάει μεγαλύτερη ένταση, όταν το παιδί που φοιτά στο σχολείο είναι παιδί με ειδικές

ανάγκες  και  αναπηρίες.   Τότε  η  σχέση  μεταξύ  των  δύο  συστημάτων  (οικογένειας  και

σχολείου) και των μελών τους, αποκτάει άλλη ένταση και φόρτιση και οι παράμετροί της

γίνονται πιο λεπτές και ευαίσθητες. 

Η παρούσα έρευνα  επιχείρησε να διερευνήσει, πώς ο σχολικός ηγέτης (δάσκαλος-διευθυντής)

θα μπορέσει  να συμβάλλει  στην επικοινωνία,  τη συνεργασία και  στη διαμόρφωση καλών

σχέσεων  με  τους  γονείς  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές   ανάγκες  και  αναπηρίες  και

φιλοδοξεί να προτείνει τρόπους για την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του

σχολικού ηγέτη και των γονέων και τη βελτίωσή τους. 

Από όσα αναπτύχθηκαν στα κεφάλαια της παρούσας εργασίας γίνεται προφανές  ότι  ένα

μεγάλο ποσοστό (70%) των  εκπαιδευτικών,  που πήραν μέρος στην έρευνα,  θεωρούν ότι

υπάρχει  συνεργατική  σχέση  ανάμεσα  στον  εκπαιδευτικό  και  στους  γονείς,  αφού  αυτή

αποτελεί ζητούμενο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και δε θα μπορούσε να λείπει από την

εκπαίδευση.  Συνεργατική σχέση μπορεί να υπάρξει όταν και οι δυο πλευρές είναι πρόθυμες

και θέτουν ως προτεραιότητα το καλό του μαθητή.

Σε  απόλυτη  συμφωνία,  βρίσκεται  η  άποψη  των  εκπαιδευτικών  ότι  είναι  απαραίτητη  η

συνεργασία  μεταξύ  αυτών  και  των  γονέων παιδιών με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και

αναπηρίες ως προς τους τομείς, οι οποίοι αφορούν κυρίως στην παροχή πληροφοριών για το

παιδί, για  την καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο.

Στην πλειοψηφία τους οι  εκπαιδευτικοί (σε ποσοστό της τάξης του 90%), επιθυμούν συχνή

και ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των παιδιών  και απαιτείται να

υπάρχει αυτή η συνεργασία, βασιζόμενη στην αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων, στην

αμοιβαία  εκτίμηση,  στην   καλοπροαίρετη  προσπάθεια  και  των  δύο  πλευρών  και  στην

πεποίθηση ότι η συνεργασία μεταξύ τους βοηθάει  στην ολική ανάπτυξη των μαθητών, με

καλύτερα αποτελέσματα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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Σε ανάλογο  συμπέρασμα κατέληξε  και  ο  Μπρούζος  (2003),  στην  έρευνα του οποίου  οι

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι επιθυμούν τη συνεργασία με τους γονείς, και κυρίως επιζητούσαν

τη συνεργασία εκείνη, από την οποία θα αντλούσαν πληροφορίες για τους μαθητές τους. 

Σε ό,τι αφορά το άγχος που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί με την παρουσία των γονέων στο χώρο

του σχολείου, το 60 % των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι  δεν νιώθουν άγχος με την παρουσία

του  γονέα  στο  σχολείο,  αντίθετα  την  θεωρούν  απαραίτητη,  για  την  αποτελεσματικότερη

μάθηση. Θεωρούν τους γονείς αρωγούς και συνοδοιπόρους στο έργο τους, αφού ο στόχος

είναι κοινός, η ανάπτυξη και η πρόοδος του παιδιού  και  η συνεργασία με τους γονείς των

μαθητών  βοηθάει  στην  επίτευξη  του  κοινού  στόχου.  Οι  γονείς  παιδιών  με  ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, στην προσπάθεια εκπαίδευσης των παιδιών τους, είναι

συνεργάτες   και  βοηθοί  και   συμβάλλουν  στην  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που

δημιουργούνται, ευνοούν και προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα συμπεράσματα ερευνών (Κουρκούτας & Ελευθεράκης, 2008), για τη συνεργασία μεταξύ

γονέων  και  εκπαιδευτικών  όταν  πραγματοποιούνται  με  ένα  τρόπο  δημιουργικό  και  με

αμοιβαία συνεργασία και  εμπιστοσύνη,  δείχνουν ότι  οι  γονείς  μπορούν να ωφεληθούν με

πολλούς  τρόπους.  Μπορούν  να  μάθουν  περισσότερα  για  τον  τρόπο  της  δουλειάς  του

εκπαιδευτικού  και  του  σχολείου,  να  αποκτήσουν  μια  θετικότερη  αντίληψη  για  τους

δασκάλους,  να  εγκαταλείψουν  κάποια  στερεότυπες  θέσεις  και  να  μάθουν  τρόπους

παιδαγωγικής  υποστήριξης  των  παιδιών  τους.  Επιπλέον,  να  ωφεληθούν  και  οι  ίδιοι  από

δραστηριότητες  που  αναπτύσσονται  στο  σχολείο  μέσα  από  τη  συνεργασία  και  τη

διεκπεραίωση διαφόρων εκδηλώσεων, σεμιναρίων, προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων και

ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης σε ζητήματα ψυχικής και σωματικής υγείας.

Βέβαια,   η  συνεργατική  σχέση ποικίλει  ανάλογα με  το  χαρακτήρα του γονέα,    από την

περιοχή, το επίπεδο των γονέων, την οικονομική κατάσταση, το βιοτικό επίπεδο, χωρίς βέβαια

να σημαίνει ότι το ανεβασμένο μορφωτικό ή βιοτικό επίπεδο των γονιών προεξοφλεί και την

άριστη συνεργασία.

Αντίστοιχα,  άλλη έρευνα (Rayan 1995),  έχει  δείξει  πως  όταν οι  γονείς  εμπλέκονται  στην

εκπαιδευτική  ανάπτυξη  του  παιδιού  τους,  από  νωρίς  μέχρι  και  τη  σχολική  ηλικία,  τα

αποτελέσματα στην εκπαίδευσή τους είναι καλύτερα.

Από τη συνεργασία ωφελούνται και  οι εκπαιδευτικοί και σε προσωπικό (ηθική αναγνώριση),

και  σε  επαγγελματικό  επίπεδο.  Δέχονται  περισσότερη  βοήθεια  από  τους  γονείς  για  να
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διαχειρίζονται τις (δύσκολες) συμπεριφορές των παιδιών και τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις

και  φαίνεται  να  καταφέρνουν  να  έχουν  καλύτερη  συνεργασία  με  τους  μαθητές  τους

(Κουρκούτας & Ελευθεράκης, 2008). Οι έρευνες (Booth, & Dunn, (Eds) 1996), έχουν δείξει

τη  σημαντικότητα  της  σύνδεσης  οικογένειας  και  σχολείου   αφού,  αυτή  βελτιώνει  την

ανάπτυξη  του παιδιού και βοηθάει την ακαδημαϊκή του επίδοση. 

Γενικά, η συμβολή  της συνεργασίας και της επικοινωνίας, η οποία  πραγματοποιείται παντού

στη σχολική μονάδα και με ποικίλους τρόπους ,η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε διευθυντή,

εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, ενδιαφερόμενους για τα εκπαιδευτικά δρώμενα είναι πολύ

σημαντική για την επίτευξη των στόχων του σχολείου και της τάξης. 

Υπάρχουν όμως παράγοντες που  μπορούν να δυσχεράνουν τη συνεργασία με τους  γονείς

των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες και τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι:  α) η

μικρή προσπάθεια  του σχολικού ηγέτη να πάρει πληροφορίες από τους γονείς (Harry, Allen &

McLaughlin 1995), β) η γλώσσα επικοινωνίας και το επίπεδο γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ

σχολικού ηγέτη και γονιών, γ) οι πεποιθήσεις των δασκάλων για την αναπηρία  (Danseco

1997), και δ) η αίσθηση του εκπαιδευτικού ότι επειδή κατέχει τη γνώση δεν μπορεί κανείς να

τον αμφισβητήσει (Harry, Allen & McLaughlin 1995).

Οι εκπαιδευτικοί  θεωρούν την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών με

ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  αναπηρίες  απαραίτητη,  με  την  προϋπόθεση βέβαια την

οριοθέτηση  των  ρόλων   τους  και  τη  διαφοροποίησή  τους  και    αντιλαμβάνονται  τη

συνεργασία με τους γονείς με περιορισμένο τρόπο, επιδιώκοντας τη γονεϊκή εμπλοκή με τους

δικούς τους όρους, δεδομένου ότι θεωρούν τον εαυτό τους ειδικό για τα εκπαιδευτικά θέματα

(Γεωργίου,  2000).  Οι  εκπαιδευτικοί  θεωρούνται  υπεύθυνοι,  κυρίως,  για  τη  μαθησιακή

διαδικασία, ενώ οι γονείς για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την πορεία του παιδιού

τους στο σπίτι, καθώς και για την σωματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των

παιδιών τους, γενικότερα. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται οι “ειδικοί” στα ακαδημαϊκά θέματα,

ενώ οι γονείς οι συνήγοροι της συναισθηματικής υγείας των παιδιών τους (Attanucci, 2004).

Η συνεργασία, ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, προαπαιτεί την αποσαφήνιση ρόλων

του  κάθε  παράγοντα,  των  μορφών  και  των  τρόπων  συνεργασίας  τους,  καθώς  και  την

αναθεώρηση  λανθασμένων  αντιλήψεων,  είτε  των  εκπαιδευτικών,  είτε  των  γονέων  που

παρεμποδίζουν την ειλικρινή συνεργασία τους.
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Υπάρχουν  ορισμένοι  ανασταλτικοί μηχανισμοί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας

μας, που εμποδίζουν την  ανάπτυξη θετικών σχέσεων και καλής συνεργασίας μεταξύ γονέων

και εκπαιδευτικών, όπως  εντοπίζονται και από τους ερευνητές  (Γεωργίου, 2000· Elizalde-

Utnick, 2002· Epstein, 2001· Seligman & Darling, 2008) και είναι : α) σχέσης άμυνας και

τάσης απόδοσης  ευθυνών  εκατέρωθεν,   β)  τάσεις  απόδοσης  ευθυνών  αποκλειστικά  στην

οικογένεια για όλα τα προβλήματα του παιδιού, γ) διστακτικότητα των εκπαιδευτικών που

σχετίζεται  με έλλειψη εμπιστοσύνης για τη γνώση των γονέων σε σχέση με παιδαγωγικά

ζητήματα, δ) φόβοι απαξίωσης του επαγγέλματος και αμφισβήτησης της παιδαγωγικής τους

αξίας  των  εκπαιδευτικών,  ε)  έλλειψη  παρόμοιων  εμπειριών  συνεργασίας  και  θετικών

αλληλεπιδράσεων,  και  στ) απουσία πιλοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης συνεργασίας με

τους γονείς.

Ένα ποσοστό (30% των συμμετεχόντων), δηλώνουν ότι έχουν άγχος και  θέτουν ως θέμα την

αρνητική  στάση  των  γονέων  απέναντί  τους.  Θεωρούν  ότι  οι  γονείς  δεν  είναι  πάντα

συνεργάσιμοι  και  συχνά  υπάρχει  επικριτική  διάθεση  για  το  εκπαιδευτικό  έργο  τους.

Πιστεύουν ότι δεν κατανοούν  τη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθούν και επεμβαίνουν  στην

εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο από όσο πρέπει, χωρίς να γνωρίζουν το αντικείμενο,

περιορίζοντας την ελευθερία του εκπαιδευτικού, έχοντας συχνά υπέρμετρες φιλοδοξίες που

δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 10% δηλώνει ότι δεν έχει άγχος, αλλά  θέτει όρια στη

συμπεριφορά των γονέων και πιστεύει ότι  η  παρουσία εξαρτάται από την όλη συμπεριφορά

και  στάση  του  απέναντι  στον  εκπαιδευτικό  και  πώς  θέλει  να  συμβάλλει  στη  μαθησιακή

διαδικασία.

Οι συμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικό το ρόλο της συνεργασίας του

εκπαιδευτικού και του διευθυντή ηγέτη με τους γονείς τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο

και στην εκπαίδευση των μαθητών .

Η επικοινωνία του σχολικού ηγέτη με τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την έρευνά μας  δεν

είναι φιλική, ούτε τυπική, ούτε και άριστη,  αλλά επαγγελματική, ανοιχτή και ειλικρινής  και

διακατέχεται από αμοιβαία εκτίμηση.  Όταν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας με τους

γονείς μειώνονται οι εκατέρωθεν στερεότυπες αντιλήψεις και οι απαξιωτικές στάσεις. 

Παράλληλα,  διευκολύνονται  οι  γονείς  παιδιών με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  να έχουν

πρόσβαση  στο  σχολείο,  να  βοηθηθούν  να  αντιμετωπίσουν  τα  προβλήματα,  αλλά  και  να
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συνεργαστούν καλύτερα με το σχολικό ηγέτη.  Η αποδοχή ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί

είναι  κάτοχοι  γνώσεων  και  πληροφοριών  για  το  παιδί,  με  μόνη  διαφορά  τον  τομέα  της

εξειδίκευσής τους μπορεί να αποτελέσει  προϋπόθεση για την επιτυχημένη συνεργασία τους

(Phtiaka, 1999).  Και αυτό διότι οι γονείς έχουν την πλήρη γνώση του παιδιού τους, ενώ οι

εκπαιδευτικοί έχουν πληρέστερη και συγκριτική εικόνα για θέματα ανάπτυξης των παιδιών

γενικότερα.

Συγκλίνουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, σε ποσοστό 100%, ότι επιβάλλεται να υπάρχει η

συνεργασία μεταξύ “σχολικής ηγεσίας” και γονέων, διότι αυτή συντελεί σ ένα καλό κλίμα

προς  όφελος  των  μαθητών,  όταν  είναι  αμφίδρομη  και  ειλικρινής  προστατεύει  όλη  την

εκπαιδευτική κοινότητα και οδηγεί στην εξέλιξή της.  

Το μέγιστο  ποσοστό (90%) των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι πρέπει  να είναι ουσιαστική,

άριστη και ειλικρινής, και να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, γιατί η  σχολική ηγεσία

είναι αυτή που θα διευθετήσει τυχόν δυσκολίες. Ένα μικρό ποσοστό (της τάξεως του  5%)

θεωρεί  ότι   η  συνεργασία  είναι  τυπική  σε  επαγγελματικά πλαίσια  και  γίνεται  μόνο  όταν

προκύπτουν προβλήματα. 

 Για να είναι επιθυμητή και εποικοδομητική, είναι απαραίτητο να είναι οριοθετημένη και μέσα

σ αυτό το πλαίσιο να τηρούνται οι κανονισμοί  του σχολείου.  Το  40% των ερωτηθέντων

εκπαιδευτικών,  δηλώνουν  ότι  στη  συνεργασία  μεταξύ  σχολικής  ηγεσίας  και  γονέων

επιβάλλεται  να  υπάρχουν  όρια   μεταξύ  τους.  Η  “σχολική  ηγεσία”  να  μην  επιτρέπει  την

παρέμβαση των γονέων σε οτιδήποτε αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και τις αποφάσεις

του συλλόγου διδασκόντων, αλλά να περιορίζεται στην ενημέρωσή τους  από τους σχολικούς

ηγέτες για τις τυχόν παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών τους και να αναζητούνται τρόποι

αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτές. 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι κάποιες φορές συμβαίνει οι γονείς να αρνούνται

να δεχτούν κανόνες και να υιοθετήσουν αξίες που προωθεί το σχολείο.   Οι παρεμβατικοί

γονείς, υποστηρίζει το 5% των εκπαιδευτικών,  δεν έχουν καλή σχέση με τη σχολική ηγεσία

και δεν συμμορφώνονται με τους  κανονισμούς  του σχολείου. 

Ένας εκπαιδευτικός  υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει συνεργασία ουσιαστική μεταξύ “σχολικού

ηγέτη” και γονέων και  αρκετοί εκπαιδευτικοί κρατούν απόσταση από τους γονείς με μια

τυπική  σχέση, επειδή οι γονείς εκφράζουν αρκετές φορές αρνητική κριτική σε περίπτωση
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λάθους  του  εκπαιδευτικού,  κυρίως  όμως,  θεωρεί,  ότι  οι  ίδιοι  εκπαιδευτικοί  νιώθουν

ανεπαρκείς, μη έχοντας την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση. 

Βέβαια η συνεργασία εξαρτάται  και από τις ηγετικές ικανότητες του σχολικού ηγέτη ο οποίος

καθοδηγεί με τη στάση του, εμπνέει και διαμορφώνει το κλίμα και τις στάσεις.

Ο σχολικός  ηγέτης,  με την ευρεία έννοια του όρου,  χαρακτηρίζεται  ως το πιο σημαντικό

μέλος  του  σχολείου  για  την  υλοποίηση  της  αμφίδρομης  επικοινωνίας  μέσα  στη  σχολική

μονάδα. Φροντίζει  να επικοινωνεί  με σαφή τρόπο με όλα τα μέλη της  σχολικής μονάδας

(μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) εφόσον  ασκεί μετασχηματιστική ηγεσία και επιρροή η οποία

ασκείται  από  βαθιά  ανθρώπινες  σχέσεις  και  όχι  από  θέσεις  εξουσίας. Το  ενδιαφέρον

αναφέρεται στην εξατομικευμένη επαφή του ηγέτη με κάθε γονέα, στην προσωπική προσοχή,

στην  προσωπική  επικοινωνία  και  στήριξη  και  στην  εμπιστοσύνη.  Είναι  απαραίτητο  να

διαθέτει  αυτοεκτίμηση,  αυτοπεποίθηση,   αυτοπειθαρχία  αλλά  και  ικανότητες  επίλυσης

προβλημάτων,  συναισθηματικής  νοημοσύνης  και  λήψης  αποφάσεων,  σύμφωνα  με  την

Μπρίνια (2008). 

 Σε μεγαλύτερο βαθμό ο ηγέτης- διευθυντής του σχολείου,  είναι απαραίτητο κάθε χρονική

στιγμή να ακούσει, να δεχθεί, να κρίνει, να προβληματιστεί, να κατευθύνει τους διδάσκοντες

και  εκείνοι  με  τη  σειρά  τους  θα  δημιουργήσουν  τις  κατάλληλες  συνθήκες  για  ανάπτυξη

θετικής αυτοαντίληψης και ενθάρρυνσης των μαθητών. Τα προαναφερόμενα με τη σειρά τους

έρχονται  περισσότερο κοντά στον αμοιβαίο σεβασμό και  στην αναγνώριση του άλλου ως

ξεχωριστή οντότητα. Οι εκπαιδευτικοί που κατανοούν τα συναισθήματά τους απέναντι στα

παιδιά  με  ειδικές  ανάγκες  και  αναπηρίες  και  στους  γονείς  τους,   μπορούν  και  είναι  πιο

ικανοποιημένοι  από  τη  συνεργασία  τους  με  αυτούς.  Τα  ευρήματα  της  έρευνας  βρίσκουν

απήχηση στην έρευνα των Law, K. S., Wong, C. & Sand, L. J. (2004),  που στηρίζουν ότι οι

εκπαιδευτικοί  με  υψηλά  επίπεδα  συναισθηματικής  νοημοσύνης  είναι  πιο  ικανοί  στο  να

αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 

Ο σχολικός ηγέτης είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και της

κοινωνίας. Είναι αυτός που καθοδηγεί, εμπνέει και διαμορφώνει το κλίμα με τη στάση του. .

Δυστυχώς όμως σήμερα στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα,  δεν μπορεί  να ανταπεξέλθει

επαρκώς  στον  ηγετικό  του   ρόλο,  διότι  είναι  υποχρεωμένος  να  ασχοληθεί  με  θέματα

διοικητικά, οικονομικά, διαχειριστικά που απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του και

της ενέργειάς του. 
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5.1. Προτάσεις

Διαπιστώνοντας ότι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ σχολικού ηγέτη και των γονέων

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες είναι ελλιπής, καταθέτουν και τις

προτάσεις τους, τονίζοντας την επιθυμία να είναι ουσιαστικότερη και πιο τακτική. 

Να γίνονται συχνές συναντήσεις για συζήτηση και οργάνωση δραστηριοτήτων, στις οποίες θα

εμπλέκονται γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί. 

Κατά την Epstein (2001), το μέλλον στη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων έγκειται στη

βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης  και  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών (Epstein,

2001). Μάλιστα, η άποψη πολλών ειδικών ότι αποτελεί  χρέος του σχολείου να κάνει την

πρώτη  κίνηση  προσέγγισης  της  οικογένειας  (Harris,  Kagay  &  Ross,  1987),  κάνει  πιο

επιτακτική την ανάγκη εμπλουτισμού των προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα που αφορούν

στις  σχέσεις  σχολείου-οικογένειας  και  την  καλλιέργεια  της  “κοινωνικής  εμπιστοσύνης”

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς (Bryk & Schneider, 2002).

Οι  τρέχουσες  μεταρρυθμίσεις  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  παρέχουν  ευκαιρίες  για  τη

συνεργασία  γονέων-σχολείου.  Έτσι,  είναι  απαραίτητο  οι  εκπαιδευτικοί  να  μαθαίνουν,  όχι

μόνον τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται από τα αναλυτικά προγράμματα στα

διάφορα  μαθήματα,  αλλά  και  τις  στρατηγικές  και  τις  δραστηριότητες  εκείνες,  οι  οποίες

συνδέουν  το  σχολείο  με  την  οικογένεια  (Chrispeels,  1996).  Επιπρόσθετα,  απαιτούνται

νομοθετικές  ρυθμίσεις  που  να  αναφέρονται  στα  προγράμματα  επιμόρφωσης  των

εκπαιδευτικών, ώστε να αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών

τους, επειδή τα υπάρχοντα νομικά πλαίσια αφήνουν εκτεθειμένους τους εκπαιδευτικούς στην

υπερπροστατευτικότητα και τις υπερβολές των γονέων.

Σε επίπεδο επιμόρφωσης και εκπαίδευσης είναι σημαντικό ο σχολικός ηγέτης να μυηθεί σε

μεθόδους και τεχνικές της συμβουλευτικής ψυχολογίας, να αναπτύξει τις διαπροσωπικές του

ικανότητες και,  κυρίως,  η  εκπαίδευση του να βασίζεται  σε μία βιωματικού,  και  όχι  μόνο

ακαδημαϊκού, τύπου επιμόρφωση, η οποία θα λαμβάνει βεβαίως υπόψη τα νέα επιστημονικά

δεδομένα  και,  κυρίως  ,την  σχέση  της  παιδαγωγικής  με  την  ψυχολογία  (κλινική,

συμβουλευτική,  εξελικτική,  νευροψυχολογία,  ψυχολογία  /δυναμική  ομάδων,  κλπ.)

(Κουρκούτας, 2003).

Στο πλαίσιο αυτό, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό  να τους παρέχει την

ικανότητα να κατανοούν την αξία ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος, το οποίο υποστηρίζει
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την εκμάθηση μοντέλων ηγεσίας, ώστε να επιδιώκουν την ανάληψη ηγετικών ρόλων εντός

μιας  νέας  σχολικής  κουλτούρας.  Αυτό  που  χρειάζονται  οι  εκπαιδευτικοί  είναι  αξιοπιστία,

εκπαίδευση, διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η

επαγγελματική  ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών  και  η  επιθυμία  για  αλλαγή  της  δημόσιας

αντίληψης ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υφιστάμενοι των κρατούντων την εξουσία, συνεισφέρουν

στην  επιθυμία  για  εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών  σε  θέματα  άσκησης  ηγεσίας.  Η

επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτικών προωθεί ακολούθως μια νέα προοπτική σχολικής

ηγεσίας (Pounder, 2006). 

Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην έρευνα θα μπορούσε επίσης να εντοπίσει τις ιδιαίτερες

ανάγκες  των  μαθητών  τους,  καθώς  και  τα  κοινωνικο-πολιτιστικά  χαρακτηριστικά  των

οικογενειών τους, προκειμένου να προσδιορισθούν πιο αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας

μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. 

Όσον αφορά, ειδικότερα, τις συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων αυτές αναφέρονται στη

βασική  υποχρέωση  του  σχολείου  για  προκαθορισμένη  τακτική  επικοινωνία  ανάμεσα  στο

σχολικό  ηγέτη  με  τους  γονείς  των  μαθητών  με  ειδικές  ανάγκες  και  αναπηρίες..  Στην

περίπτωση αυτή, η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων επιτυγχάνεται μέσα

από την παροχή βοήθειας  προς  όλους  τους  γονείς,  ώστε να διαμορφώσουν στο σπίτι  ένα

υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά τους, την τακτική ενημέρωσή τους για τη

σχολική  επίδοση  των  παιδιών,  την  παροχή  πληροφοριών  αναφορικά  με  τις  σχολικές

δραστηριότητες και τις εργασίες (Sheldon & Van Voorhis, 2004)

Όλα τα παραπάνω ενθαρρύνουν τη διαθεματική συνεργασία μεταξύ του σχολικού ηγέτη με

τους γονείς, καθιστώντας το σχολείο, πρότυπο αξιών και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους τους

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Τα  ευρήματα  που  εξήχθησαν  από  την  παρούσα  έρευνα  μπορούν  να  είναι  χρήσιμα  στην

προσπάθεια για βελτίωση της  επικοινωνίας και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους

γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες  με κυρίαρχο ρόλο αυτόν του

σχολικού ηγέτη.  

5.2. Περιορισμοί της έρευνας.

Έχοντας ολοκληρώσει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των πρωτογενών

δεδομένων, στη συνέχεια εξετάζονται οι περιορισμοί της έρευνας. Αναμφισβήτητα, υπάρχει

μία  σειρά  περιορισμών  που  εντοπίστηκαν  τόσο  κατά  τη  διεξαγωγή,  όσο  και  κατά  τη
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συγγραφή, αλλά και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης,   η οποία αποτελεί μια

προσπάθεια διερεύνησης της συμβολής της σχολικής ηγεσίας  στην ανάπτυξη συστήματος

επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και των γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

και αναπηρίες, με απώτερο στόχο την ολική ανάπτυξη των παιδιών. 

Το δείγμα προήλθε από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής από

σχολεία δύο νομών, του  Ν. Έβρου και του Ν.  Ροδόπης. Η δειγματοληψία που εφαρμόστηκε

ορίζεται ως δειγματοληψία ευκολίας ή ευκαιριακή,  ή διαθέσιμου δείγματος  και αναφέρεται

στην επιλογή των πλησιέστερων και πιο εύκαιρων, δηλαδή των πιο εύκολα προσβάσιμων

ατόμων  στον  ερευνητή  ή  αλλιώς  των  ατόμων  που  είναι  διαθέσιμα  για  την  έρευνα.  Το

“δεσμευμένο  κοινό”  όπως   οι  εκπαιδευτικοί,  συχνά  συμμετέχει  σε  βολική  δειγματοληψία

(Κυριαζή, 2000). Αυτό το είδος δειγματοληψίας δε διασφαλίζει δείγμα αντιπροσωπευτικό του

πληθυσμού και δεν οδηγεί σε γενίκευση των συμπερασμάτων.  Η πλειονότητα των ερευνών,

βέβαια,  στηρίζονται σε βολικό ή διαθέσιμο δείγμα και σχεδόν όλες οι διπλωματικές εργασίες

και διατριβές αντλούν δεδομένα από διαθέσιμο δείγμα (Murray, 2003).  Η μελέτη πάσχει από

το μικρό και τοπικής εμβέλειας μέγεθος του δείγματος. Απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα για να

ερευνηθεί αντιπροσωπευτικά. Η έρευνα των απόψεων  μεγαλύτερης  κλίμακας εκπαιδευτικών,

γενικής και κυρίως Ειδικής Αγωγής, θα μπορούσε να συμπληρώσει την παρούσα εργασία.

Επίσης, η έρευνα, για να είναι πιο ολοκληρωμένη, θα ήταν χρήσιμο να επεκταθεί και στη

διερεύνηση  των απόψεων  και των γονέων, σχετικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία

τους με τη σχολική ηγεσία  αλλά και των διευθυντών για τη συνεργασία τους με τους γονείς

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.  Κατά συνέπεια, τα πορίσματα

της έρευνας πρέπει να χρησιμοποιηθούν με προσοχή.

Επιπρόσθετα, ένα επιπλέον περιορισμός της παρούσας εργασίας, θα μπορούσε να αναφερθεί ο

περιορισμένος  χρόνος  τόσο  του  ερευνητή,  εξαιτίας  οικογενειακών  και  επαγγελματικών

δυσκολιών, όσο και των εκπαιδευτικών.

 Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους  (το 80% των συμμετεχόντων) ανταποκρίθηκαν με

προθυμία στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, αλλά υπήρξε και ένα ποσοστό της τάξης

του 20% που δεν ανταποκρίθηκε και εκδηλώθηκε  δισταγμός και αδιαφορία όσον αφορά τη

συμμετοχή  τους,  υποστηρίζοντας  ότι  ήταν  υποχρεωμένοι  στη  συμπλήρωση  του

ερωτηματολογίου,  μέσα  σε  ένα  περιορισμένο  χρονικό  διάστημα,   κατά  τη  διάρκεια  των

διαλειμμάτων τους από την εργασία του σχολείου, γι΄αυτό διαπιστώθηκε δυσανασχέτηση  και

άρνηση συμπλήρωσης του ερωτηματολόγιου από ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών 10% με

90



τη δικαιολογία  της έλλειψης χρόνου ή της ανάγκης τους για ξεκούραση από την εργασία

τους.  

Ακόμα ένας περιορισμός που θα μπορούσε να αναφερθεί, είναι ότι η έρευνα έγινε μόνο με

ερωτηματολόγια  και  χρησιμοποιήθηκαν  μόνο ποσοτικά στοιχεία  για  τις  αναλύσεις  και  τα

συμπεράσματα.  Η  έρευνα  σε  βάθος,  με  τη   χρήση  συνεντεύξεων,  θα  βοηθούσε  να

αποτυπώσει,  ίσως,  καλύτερα τις  απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη συμβολή της

σχολικής ηγεσίας στη συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς. Επίσης η αναλογία ανδρών

γυναικών στην έρευνα δεν ήταν αντίστοιχη με την αναλογία ανδρών γυναικών εκπαιδευτικών

στην  Ελλάδα.  Στα  σχολεία  του  Ν.  Έβρου,  ειδικότερα,   παρατηρείται  το  φαινόμενο  να

υπερτερούν σε αριθμό οι γυναίκες  από τους άντρες εκπαιδευτικούς.  

Όσον αφορά τον τρόπο  ανάλυσης του περιεχομένου  των ανοιχτών ερωτήσεων, αναφέρεται

ως  βασική  δυσκολία  στη  μελέτη  του  ερευνητικού  υλικού.  Ο  επιτυχής  καθορισμός  των

κατηγοριών και των υποκατηγοριών ανάλυσης αποτελεί την πιο σημαντική διαδικασία για την

ανάλυση του περιεχομένου, διότι επιτρέπει τη συστηματική απογραφή και ταξινόμηση του

ερευνητικού υλικού. 

Το να τηρηθεί ουδέτερη στάση εκ μέρους του ερευνητή, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής

διαδικασίας, δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα, διότι ο ερευνητής δύναται να διαστρεβλώσει

ασυνείδητα  τα  ερευνητικά  δεδομένα  και  να  μην  αξιολογήσει  σωστά  τις  πληροφορίες.  Η

προκατάληψη,  η  ιδεολογία,  οι  προσδοκίες  του ερευνητή,  η  θετική ή αρνητική  του στάση

απέναντι  σε  μια  αναπόδεικτη  υπόθεση  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  εγκυρότητα  και  την

αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  Έχοντας επίγνωση της  κατάστασης αυτής,  ο

ερευνητής πρέπει να προστατεύσει την οργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας από τον ίδιο

του τον εαυτό (Βάμβουκας,  2007).  'Εγινε προσπάθεια να τηρηθεί ουδέτερη στάση και να

αξιοποιηθούν σωστά οι πληροφορίες. 

Σχετικά  με  τα  αυτολεξεί  αποσπάσματα  έγινε  προσπάθεια  για   α)  να  σχετίζονται  με  τα

συμφραζόμενα και να συνοδεύονται από σχόλια και ερμηνείες· β) να είναι ξεκάθαρα  και

έχουν επιλεγεί, ώστε να συνιστούν το «καλύτερο» τμήμα των δεδομένων και  να εντάσσονται

στον φυσικό τρόπο με τον οποίο είναι διατυπωμένη η γραπτή αναφορά. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στο πλαίσιο της 
καθημερινής πρακτικής που αφορά στην παροχή εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 
αναπηρία.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να διερευνά τι σκέφτεστε και πώς νιώθετε αναφορικά με τις σχέσεις σας με 
τους γονείς των μαθητών σας. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Δασκάλους (ΠΕ70 και ΠΕ71).

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη. Οι πληροφορίες 
που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της διπλωματικής μου 
εργασίας με θέμα ““Η Συμβολή της σχολικής ηγεσίας στην ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας μεταξύ του 
σχολείου και των γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες”.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας.

                                                                                                             ΑΞΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ Π.Ε.70

 ΜΕΡΟΣ Α

ΝΟΜΟΣ :

ΦΥΛΟ :       α) 'Αντρας                 β) Γυναίκα
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ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

α) Μόνιμος/η                   β)   Αναπληρωτής/τρια                       γ)  Ωρομίσθιος/α     

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :  α)  ΠΕ70                         β) ΠΕ71

Να σημειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ανάλογα με τα έτη διδακτικής εμπειρίας σας:  

α) λιγότερα από 10       

β) 10-20     

γ) 21-30      

δ) πάνω από 30

Να σημειώσετε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ανάλογα με τους τίτλους σπουδών που κατέχετε:

 Δεύτερο πτυχίο                

 Μετεκπαίδευση

 Μεταπτυχιακές σπουδές

 Διδακτορικό Δίπλωμα

 Σεμινάριο ετήσιας διάρκειας

 Σεμινάριο 6/μηνης διάρκειας  

 Προϋπηρεσία  στην Ειδική Αγωγή.

 'Αλλο...........................................................

Είστε δάσκαλος /α σε:

α)   Ειδικό Σχολείο    
β)   Τμήμα Ένταξης    

γ)   Παράλληλη Στήριξη     
δ)   Άλλο 

Αν είστε εκπαιδευτικός γενικής Αγωγής (ΠΕ70), σε ποια τάξη διδάσκετε:

Α'                       Β'                     Γ'                    Δ'                  Ε'                      ΣΤ'

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ :
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Αν είστε εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής(ΠΕ71), διδάσκετε σε :
α) Ειδικό Σχολείο                       

β) Τμήμα Ένταξης
γ) Παράλληλη Στήριξη 

δ) Άλλο 

 ΜΕΡΟΣ Β

Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν πιθανές σχέσεις εκπαιδευτικών με γονείς μαθητών. Παρακαλούμε να 
συμπληρώσετε με Χ  την απάντηση που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση.

1. Να σημειώσετε τον βαθμό συμφωνίας σας με τις ακόλουθες προτάσεις.

Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ Ούτε
συμφωνώ

 ούτε
διαφωνώ

Διαφωνώ Διαφωνώ
Απόλυτα

 Πιστεύω πως οι γονείς των μαθητών μου μού δίνουν
σημαντικές πληροφορίες για τα παιδιά τους.

Οι  γονείς και εγώ έχουμε διαφορετικές απόψεις  

αναφορικά με το πώς θα ανταπεξέλθουμε καλύτερα 
στις ανάγκες των παιδιών.

Για τα προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη 

συζητάμε με τους γονείς των μαθητών

Αισθάνομαι ότι εγώ και ο γονέας έχουμε 
διαφορετικές αξίες αναφορικά με το πώς θα 
ανταπεξέλθουμε καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού.

Δίνω αξία στις απόψεις που παραθέτουν οι γονείς 
των μαθητών μου για τα περισσότερα ζητήματα που 

προκύπτουν.

Θεωρώ ότι επηρεάζεται η συμπεριφορά του 
δασκάλου προς τον μαθητή  από τη σχέση του με 

τους γονείς.

Η αμοιβαία εκτίμηση γονέα - δασκάλου είναι αρωγός
της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Δεν εγκρίνω  τις απόψεις των γονέων των μαθητών 

μου σχετικά με την ανατροφή των παιδιών,  όταν οι 
απόψεις αυτές διαφέρουν από τις δικές μου.

Θεωρώ ότι οι γονείς των μαθητών μου είναι 

πραγματικοί συνεργάτες στην προσπάθεια 
εκπαίδευσης-ανατροφής  των παιδιών τους.

Οι γονείς κάνουν σημαντικές προτάσεις αναφορικά 
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με το πώς να δουλεύω με τους μαθητές.

2. Οι ακόλουθες προτάσεις έχουν σχέση με την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων. Να σημειώσετε τον βαθμό 
συμφωνίας σας με κάθε πρόταση.

Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ Ούτε
συμφωνώ

 ούτε
διαφωνώ

Διαφωνώ Διαφωνώ
Απόλυτα

Εάν προκύψει ένα πρόβλημα, πάντα υπάρχει άμεση 
επικοινωνία μεταξύ εμού και των γονέων.

Δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση ανάμεσα σε εμένα 

και τους γονείς αναφορικά με θέματα που αφορούν 
στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Η   δημιουργία και η διατήρηση μιας 
αποτελεσματικής επικοινωνιακής σχέσης των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, προσφέρει ποικίλα οφέλη σε όλα τα μέρη 
της συνεργασίας: οικογένεια, παιδί με ειδικές 
ανάγκες και σχολείο.

Η επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών μου είναι
ανύπαρκτη.

 Η επικοινωνία μου με τους γονείς των μαθητών  μου

είναι πάντα πολύ «ανοιχτή» και ειλικρινής.

3. Οι ακόλουθες προτάσεις έχουν σχέση με τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων. Να σημειώσετε τον βαθμό 
συμφωνίας σας με κάθε πρόταση.

 Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ Ούτε
συμφωνώ

 ούτε
διαφωνώ

Διαφωνώ Διαφωνώ
Απόλυτα

Η συνεργασία με τους γονείς παιδιών με ειδικές 
ανάγκες βοηθάει στην ολική ανάπτυξη του παιδιού.

Μου αρέσει να συνεργάζομαι στενά με τους γονείς 

προκειμένου να αποκτήσω καλύτερη αντίληψη για 
τους μαθητές μου.

 Όταν χρειαστώ βοήθεια, ξέρω ότι οι γονείς των 

μαθητών μου θα καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για
την επίτευξη του στόχου.

Μπορώ να βασιστώ στη συνεργασία με τους γονείς 

των μαθητών μου.

4. Οι ακόλουθες προτάσεις αφορούν τη σχέση με τους γονείς παιδιών. Να σημειώσετε τον βαθμό συμφωνίας σας με κάθε 
πρόταση.
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 Συμφωνώ
Απόλυτα

Συμφωνώ Ούτε
συμφωνώ

 ούτε
διαφωνώ

Διαφωνώ Διαφωνώ
Απόλυτα

Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι 

φιλική.

  Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι 
τυπική.

 Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι 
επαγγελματική.

Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών μου είναι 
άριστη.

Η σχέση μου με τους γονείς των μαθητών βασίζεται 

στην αμοιβαία εκτίμηση.

Οι γονείς των μαθητών μου  ενδιαφέρονται για τις 
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου ικανότητες.

Ενδιαφέρομαι για το τι συμβαίνει στην οικογενειακή 

και επαγγελματική ζωή των γονιών των μαθητών 
μου.

5. Η παρουσία του γονέα  σας δημιουργεί άγχος στην εκπαιδευτική διαδικασία και γιατί;

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

6. Πιστεύετε ότι στην εποχή μας υπάρχει συνεργατική σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς;

Αν ναι, κατά τη γνώμη σας πού οφείλεται αυτό;

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

7. Θεωρείτε ότι οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους; 
Παρακαλούμε αιτιολογήστε την απάντησή σας.

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

8. Ποια είναι η άποψή σας γενικότερα για τη συνεργασία της “σχολικής ηγεσίας” με τους γονείς των μαθητών;

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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