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ΕΝΟΤΗΤΑ 2  

 

Σχέζεις γονέων και ζχολείου 

Σχκθσλα κε ηνλ Coleman, φζνλ αθνξά ζηε κάζεζε παηδηψλ, κεγαιχηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη ζην νηθνγελεηαθφ θεθάιαην παξά ζην ζρνιηθφ. Βαζηθά, 

κεξηθά, φρη βέβαηα φια ηα παηδηά, καζαίλνπλ ηηο ζηάζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο αμίεο, θαη 

ηηο ζπκπεξηθνξέο απφ ην ζπίηη ηνπο, πνπ ηα πξνεηνηκάδεη θαιά γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ (Sloane, 1991). Τν επίπεδν ηεο αθαδεκατθήο, θνηλσληθήο, θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ ή λα 

ελζαξξπλζεί κε ηελ εληφπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα ή ην 

ζρνιείν, αλ ιείπεη κηα εζηίαζε ζηε δπλακηθή επηξξνή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ (Christenson, 2002, ζει. 29). 

1.1 Πποζέγγιζη: Το πλαίζιο για ηην αλληλεπίδπαζη με ηην οικογένεια 

Οη Pianta θαη Walsh (1996) ππνγξακκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ, 

πνπ αληηπξνζσπεχεηαη ζην ζρέδην ησλ αιιειεπηδξάζεσλ νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ππφ ηελ θνηλή έλλνηα πνπ δεκηνπξγείηαη κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ, ζεψξεζαλ φηη ηα παηδηά εθπαηδεχνληαη ζηηο 

ρακεινχ θηλδχλνπ πεξηζηάζεηο, εάλ ηα ζπζηήκαηα παηδηά/νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν 

δξνπλ ιεηηνπξγηθά. Τν ζπίηη θαη ην ζρνιείν επηθνηλσλνχλ, παξέρνληαο ζηα παηδηά 

θνηλά κελχκαηα γηα ηε κάζεζή ηνπο. Αληίζεηα, νη πςεινχ θηλδχλνπ πεξηζηάζεηο 

εκθαλίδνληαη, εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο είηε απφ ην ζπίηη είηε απφ ην ζρνιείν 

πξνμελνχλ ζηα παηδηά ζπγθξνπφκελεο ζπγθηλήζεηο, θίλεηξα ή ζηφρνπο. 

Σχκθσλα κε έξεπλεο ησλ Christenson et. al. (1992), Goldring θαη Shapira 

(1993), Haynes, Comer, θαη Hamilton-Lee (1989) θαη Maddaus (1990) ζρεηηθά κε ην 

επίπεδν ηεο γνλετθήο εκπινθήο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν απφ ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ πςειή βαζκνινγία, φπσο θαη γηα ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπο θαηά θχξην ιφγν, επζχλεηαη ην ζρνιείν. 

 



1.2 Εςκαιπίερ ζσεηικά με ηη διαδικαζία ζύνδεζηρ οικογένειαρ-ζσολείος 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, 

απαηηείηαη κηα λέα θνηλσληθή ζχκβαζε – πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ζπλεξγαζία (Lewis & Henderson, 1997). Καηά ηνπο Christenson θαη Sheridan (2001), 

φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ζηεξηδφκαζηε ζε κηα 

καζεηνθεληξηθή θηινζνθία, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη νηθνγέλεηεο ζπλεξγάδνληαη 

ζπληνληζκέλα γηα λα εληζρχζνπλ ηηο επθαηξίεο κάζεζεο, ηελ εθπαηδεπηηθή πξφνδν θαη 

ηε ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ ζηηο ηέζζεξηο γλσζηέο πεξηνρέο: ζηελ αθαδεκατθή, 

θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο: 

 Η πίζηε ζηελ θνηλή επζχλε, ηφζν ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε, είλαη 

νπζηαζηηθή θαη παξέρεη ηα εθφδηα γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ 

ζην ζρνιείν θαη φρη κφλν. Έηζη, άιισζηε, δεκηνπξγνχληαη νη επηινγέο γηα 

ελεξγφ θαη ξεαιηζηηθή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία. 

 Η έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο θαη ηεο ζπλερνχο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ζε 

πξνηεξαηφηεηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία κηαο εηιηθξηλνχο 

επνηθνδνκεηηθήο ζρέζεο (πψο νη νηθνγέλεηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη 

καδί κε νπζηαζηηθνχο ηξφπνπο) ζην λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ξφινπο ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 

ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ εθήβσλ. 

 Μηα πξνιεπηηθή εζηίαζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ιχζε, φπνπ 

νη νηθνγέλεηεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο 

φξνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε, ηε δέζκεπζε θαη ηελ εμέιημε ησλ 

καζεηψλ, θξίλεηαη αξθεηά σθέιηκε. 

Σχκθσλα κε ηελ Christenson (2002, ζει. 19) ηέζζεξηο είλαη νη 

αληηπξνζσπεπηηθνί φξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνηνηηθέο αιιειεπηδξάζεηο 

νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ: πξνζέγγηζε, ζηάζεηο, πεξηβάιινλ θαη ελέξγεηεο. Έλαο ζηφρνο 

ζηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα εληζρπζεί ε αθαδεκατθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ είλαη λα επηδηψθεηαη 

ελαξκφληζε θαη θαιή πξνζαξκνγή φισλ ησλ θνξέσλ: γνλέα, δαζθάινπ, καζεηή. 



Οη Fantuzzo, Tighe, θαη Childs (2000) ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε 

ππεχζπλε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. Οη Ysseldyke θαη Christenson (2002) 

έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη ε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε, ε ππνζηήξημε ζην ζπίηη θαη ε 

ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ εληζρχνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα ζεκεηψζνπλ νη 

καζεηέο επηηπρία ζην ζρνιείν ή/θαη λα δεζκεχνληαη σο καζεηεπφκελνη, φηαλ νη γνλείο 

εκπιέθνληαη ζηε κάζεζή ηνπο. 

Αιιά ελψ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

αθαδεκατθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ είλαη αλακθηζβήηεηε, γηα πνιινχο ιφγνπο είλαη 

δχζθνιν λα δνπιεχεη θαλείο, θαη κάιηζηα πξνιεπηηθά, κέζα ζηε δνκή ηεο. Τν 

ζρνιείν πξέπεη λα βξίζθεηαη δίπια ζηελ νηθνγέλεηα, γηαηί είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Έλα ππνζηεξηθηηθφ 

θαη ελδηαθέξνλ ζρνιείν είλαη πηζαλφ λα εμαζθαιίδεη ηελ πγεία, ηε δηακφξθσζε, ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηελ επηηπρία ηνπ καζεηή. Τα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία βξίζθνπλ 

πξαθηηθέο απζεληηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη ελδπλάκσζεο 

(Comer et al, 1996, ζει. 17). 

Τν ζρνιείν, αλ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

γνλείο θαη λα δηνξγαλψλεη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη γνλείο κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, ζα αλνίμεη πξννπηηθέο γηα κηα ζεηηθή, νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία, 

θαζψο νη γνλείο ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζα ηνλ αηζζάλνληαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σπλεπψο, θαη ε εκπινθή 

ζα είλαη νπζηαζηηθφηεξε, κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη πην απνηειεζκαηηθή. 

1.3 Σηάζειρ: Οι επικπαηούζερ αξίερ και ανηιλήτειρ για ηιρ ζσέζειρ 

οικογένειαρ-ζσολείος 

Η δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο είλαη ζηάζε θαη φρη απιψο κηα 

επηδησθφκελε δξαζηεξηφηεηα. Σρεκαηίδσ δεζκνχο ζεκαίλεη θαιιηεξγψ θαη 

αλαπηχζζσ κηα ζθφπηκε, ακνηβαία θαη εηιηθξηλή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα λα εληζρπζεί, θαηά ην δπλαηφλ, άκεζα ή έκκεζα ε κάζεζε θαη ε 

εμέιημε ησλ παηδηψλ, αθνχ εμεηαζηνχλ θαη αληηκεησπηζηνχλ φια φζα ηελ εκπνδίδνπλ 

(Christenson & Sheridan, 2001). Οη δάζθαινη νθείινπλ λα έρνπλ ηζρπξή ζέιεζε θαη 

ζεηηθή άπνςε γηα ηε γνλετθή εκπινθή. Μεξηθνί, κάιηζηα, πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα 



είλαη πην απνηειεζκαηηθνί αλ εμαζθαιίζνπλ ηε γνλετθή βνήζεηα ζηηο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο, θπξίσο ζην ζπίηη. 

Οη επδηάθξηηνη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ επηηπγράλνληαη πην απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά, φηαλ νη δάζθαινη δηαηεξνχλ γεληθά, ηα επαγγεικαηηθά ηνπο 

πξφηππα θαη ηηο θξίζεηο ηνπο γηα ηα παηδηά ησλ ηάμεψλ ηνπο αιιά θαη φηαλ νη γνλείο 

δηαζέηνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο, έζησ θαη εγσθεληξηθά πξφηππα θαη θξίλνπλ ηα παηδηά 

ηνπο ζην ζπίηη κε ζηνηρεηψδε ακεξνιεςία (Epstein, 1985). 

Γεληθά, νη ζηάζεηο είλαη νη εκθαλέζηεξνη θαη ηζρπξφηεξνη πξνάγγεινη γηα 

πγηείο ζπλεξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο. Οη ζηάζεηο κπνξεί λα είλαη ζεηηθέο 

θαη λα ζπκβάιινπλ ζε πην απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο, αιιά ελδέρεηαη λα είλαη θαη 

αξλεηηθέο θαη λα καηαηψλνπλ ηηο επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο (Christenson & Sheridan, 

2001). Σηελ θαιή ζπλεξγαζία πεξηιακβάλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο – ε 

πξνζπκία λα αθνχζεη, λα ζεβαζηεί, θαη λα κάζεη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, ηεο ηζνηηκίαο 

– θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηδεψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρπζνχλ ηφζν ε ζρέζε φζν θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά.  

Υπάξρεη, σζηφζν, κηα δέζκεπζε γηα ηελ αιιειεμάξηεζε: ηφζν νη γνλείο φζν 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο αιιεινεμαξηψληαη ζρεδφλ εμίζνπ θαη 

ακνηβαία (Welch & Sheridan, 1995). Έλα άηνκν δελ κπνξεί λα επηηχρεη ην θαιχηεξν 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νχηε λα ζπκβάιεη πιήξσο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ρσξίο ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ άιινπ. Γειαδή, νη δάζθαινη δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ εμ νινθιήξνπ 

ηελ επζχλε γηα λα κνξθψζνπλ ηα παηδηά ζηνλ θαιχηεξν βαζκφ, αλ δελ έρνπλ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ νηθνγελεηψλ, φπσο θαη αληίζηξνθα (Christenson, 2004).  

Σηα ζπλεξγαηηθά κνληέια ηεο αιιειεπίδξαζεο, ππάξρνπλ ζαθή θαη 

εχθακπηα φξηα. Κάζε ππεχζπλν άηνκν (γνλέαο, δάζθαινο, ζρνιηθφο ςπρνιφγνο) 

ζέβεηαη ηελ αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα ηνπ άιινπ, ελψ ζπλεξγάδνληαη κε ηξφπν 

ακνηβαίν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ, επηθξνηψληαο ν έλαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ άιινπ 

(Power & Bartholomew, 1987). Τα ηξία ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαζίαο, 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο Power θαη Bartholomew, πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ 

θαηαλφεζε ησλ έκθπησλ πεξηνξηζκψλ ησλ ζπζηεκάησλ (β) ηελ έιιεηςε άθακπησλ 

ξφισλ θαη επζπλψλ αιιά εληφο ζαθψο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ θαη (γ) ηελ επθαηξία λα 

εθθξαζηνχλ νη αλεζπρίεο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεσξεζεί σο "πξφβιεκα" απφ ηα άιια 



ζπκβαιιφκελα κέξε. Σηελ πξάμε, νη επνηθνδνκεηηθέο ζηάζεηο θαηαδεηθλχνληαη θαη 

δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηαλ απηνί: (α) πξνζέρνπλ 

ν έλαο ηελ πιεπξά ηνπ άιινπ (β) βιέπνπλ ηηο δηαθνξέο σο δχλακε (γ) εζηηάδνπλ ζε 

ακνηβαία ζπκθέξνληα (δ) κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα λα δψζνπλ απφ θνηλνχ 

εξκελείεο θαη λα θάλνπλ παξεκβάζεηο (ε) ζέβεηαη ν έλαο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

γλψζεηο ηνπ άιινπ, δεηψληαο ηηο ηδέεο ή ηηο απφςεηο ηνπ (ζη) ζρεδηάδνπλ καδί θαη 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο φισλ (γνλέσλ, δαζθάισλ θαη 

ησλ καζεηψλ) (δ) κεηέρνπλ ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ 

παηδηψλ (ε) κνηξάδνληαη ηηο πεγέο γηα λα εξγάδνληαη πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

(ζ) παξέρνπλ έλα θνηλφ κήλπκα γηα ηε ζρνιηθή εξγαζία θαη ηε ζπκπεξηθνξά (η) 

θαηαδεηθλχνπλ πξνζπκία λα δηεπζεηεζεί θάπνηα ζχγθξνπζε (θ) απέρνπλ απφ ηελ 

εζθεκκέλε αλαδήηεζε ηνπ ζθάικαηνο θαη (ι) δεζκεχνληαη ζηε δηαλνκή ησλ 

επηηπρηψλ (Christenson & Sheridan, 2001). 

1.4 Πεπιβάλλον: Το κλίμα ζηα ζσολεία για ηιρ οικογένειερ και ηοςρ 

εκπαιδεςηικούρ 

Έλα πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαηηθή ζρέζε νηθνγέλεηαο- 

ζρνιείνπ είλαη απηφ πνπ δηαπλέεηαη απφ εκπηζηνζχλε, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

θαη έλαλ ακνηβαίν πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Christenson, 

1995). Οη πνηνηηθέο αιιειεπηδξάζεηο νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ νδεγνχλ φινπο ηνπο 

θνξείο λα αηζζάλνληαη ζπλδεδεκέλνη θαη αηζηφδνμνη κε ακνηβαία εθηίκεζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα ελδπλακσκέλνη απφ ην ζεβαζκφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γεληθήο 

καζεζηαθήο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή (Core Model), (Minke, 2000, ζει. 382). Δίλαη 

επζχλε θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ λα επηθνηλσλνχλ άλεηα θαη εηιηθξηλά, 

γηα λα δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα πνπ ζα βειηηψλεη ηηο ζεκαληηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο γηα ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ. Δληνχηνηο, ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο 

είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εμεηάζεη ην ζρνιηθφ θιίκα, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ φ,ηη είλαη ρξήζηκν θαη ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

νηθνγέλεηεο. Αιιά, ελψ ηα ζρνιεία ζέινπλ ηνπο γνλείο λα εκπιέθνληαη, ε ζπκκεηνρή 

ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ πξφζθιεζε θαη ηελ έθθιεζε πνπ δέρνληαη, απφ ηελ 

ελεκέξσζε θαη ην αίζζεκα ηνπ ρξένπο. Γπζηπρψο, νη ζρνιηθέο πξαθηηθέο δελ 

πξνζθαινχλ νχηε ελεκεξψλνπλ ηηο νηθνγέλεηεο - εηδηθά κάιηζηα φζεο δε δηαζέηνπλ 



θαζφινπ ή έρνπλ ρακειφ πνιηηηζηηθφ θεθάιαην (δειαδή γλψζε ησλ ζρνιηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ) (Christenson, 2002). 

Σε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα, φκσο, λα κπεζνχλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 

γνλείο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο πξνυπφζεζε είλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε (Haynes, et al., 1996).  

Πνιχ ζπρλά, βέβαηα, ε γνλετθή εκπινθή αξρίδεη ζηε κέζε κηαο θξίζηκεο 

θαηάζηαζεο, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ ζην ζρνιείν 

θαζίζηαηαη αλεμέιεγθηε. Η εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ ζε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ηδηαίηεξα δσηηθήο ζεκαζίαο θαη απνθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ην καζεηή (π.ρ., ε αληίιεςε θαη ε εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ 

επέκβαζεο πνπ ζα ρεηξηζηεί ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο αλεζπρίεο). Δάλ ε εκπηζηνζχλε 

κεηαμχ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ δελ έρεη θαζηεξσζεί έγθαηξα, νη πξνζέζεηο, ε 

επηθνηλσλία, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην καζεηή ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη πνιχ 

ιίγν επλντθά. 

Τα ζηνηρεία απφ δχν κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο δηαθνξέο γνλέσλ θαη 

δαζθάισλ, σο πξνο ην ραξαθηεξηζηηθφ «εκπηζηνζχλε», είλαη θαηαηνπηζηηθά φζνλ 

αθνξά ζην ξφιν ησλ ζηάζεσλ ησλ δαζθάισλ κέζα ζηε ζρέζε νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ 

(Adams & Christenson, 1998, 2000). Δπεηδή νη πξαθηηθέο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ 

ζρνιείσλ έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ (Dauber & Epstein, 1993), κηα έληνλε αλεζπρία πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο έγθεηηαη ζην πψο ε ζηάζε ησλ δαζθάισλ 

κπνξεί λα απνβεί απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο.  

Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ελλνείηαη απφ πνιινχο σο ζεκέιην φιεο ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε, ζέηεη ηνλ ηφλν γηα πην ζεηηθφ 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ «νηθνδφκεζε θιίκαηνο» κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ.  

Ωο επηθνηλσλία ελλνείηαη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο ζεσξίεο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ησλ ζρνιείσλ, γηα ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο φιεο 

αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπο.  



Η πηνζέηεζε ελφο ακνηβαίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή 

κηαο θνηλήο ιήςεο απφθαζεο είλαη κηα επηπιένλ επθαηξία λα επηθνηλσλήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κε ηηο νηθνγέλεηεο επνηθνδνκεηηθά, ηδηαίηεξα απφ ηελ άπνςε ηεο 

παξνρήο αηζηφδνμσλ κελπκάησλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Η 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία φρη κφλν ελεκεξψλεη, αιιά πξνθαιεί θαη πξνζθαιεί 

ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ αθφκε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη δνκέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ παξέρνπλ άιισζηε ηελ επθαηξία γηα ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, γηαηί 

ζεσξνχλ ηνπο γνλείο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ σο πεγέο γηα ηελ έθθξαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλεζπρηψλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ αηζηνδνμία γη’ απηφ πνπ νη εηαίξνη 

κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ κε εηιηθξηλή ζπλεξγαζία (Christenson, 2000). 

1.5 Ενέπγειερ: Σηπαηηγικέρ για ηην κοινή εςθύνη 

Η ζπλεξγαζία γηα λα εληζρπζνχλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη λα 

εδξαησζνχλ εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ πξνυπνζέηεη θνηλνχο ζηφρνπο, θνηλέο 

ζπλεηζθνξέο θαη ζπλππεπζπλφηεηα. Γηα λα ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία, πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο: απαηηείηαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα.  

Οη Christenson θαη Sheridan (2001) έρνπλ πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο επηά 

γεληθέο ελέξγεηεο γηα λα εληζρπζνχλ ηφζν νη ζρέζεηο νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ φζν θαη ε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ:  

α) δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζην ζρνιείν 

β) ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο ζπλεγφξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

γ) ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο (βνήζεηα κε ηηο εξγαζίεο ησλ 

παηδηψλ ζην ζπίηη, απφ θνηλνχ ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ) 

δ) επηηπρήο επίιπζε πξνβιεκάησλ κεηαμχ νηθνγέλεηαο – ζρνιείνπ 

ε) πξνζδηνξηζκφο θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 

ζη) ππνζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο 

δ) βνήζεηα πξνο ηνπο δαζθάινπο γηα βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

νηθνγέλεηα.  



Σχκθσλα κε ηελ Ferguson (2008, ζει. 116-118), ε ζπλεξγαζία Σρνιείνπ-

Οηθνγέλεηαο-Κνηλφηεηαο πξνσζεί ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο κεραληζκνχο, πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

βνεζνχληαη ηα παηδηά ησλ αζηηθψλ ζρνιείσλ γηα λα μεπεξλνχλ πνιιά εκπφδηα θαη 

θηλδχλνπο.  

Η ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο-θνηλσλίαο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα 

πνιινχο ιφγνπο. Δληζρχεη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη βειηηψλεη ην ζρνιηθφ 

θιίκα, παξέρεη νηθνγελεηαθέο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε, θαιιηεξγεί ηηο δεμηφηεηεο 

ησλ γνλέσλ θαη ηηο αξρεγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ζπλδέεη ηηο νηθνγέλεηεο κε άιια άηνκα 

ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία θαη βνεζάεη ηνπο δαζθάινπο ζηελ εξγαζία ηνπο. Ο 

θχξηνο ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο είλαη ε βνήζεηα πξνο ηνπο 

λένπο κε ζθνπφ ηελ επηηπρία ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. Όηαλ νη 

γνλείο, νη δάζθαινη, νη καζεηέο θαη άιινη αληηκεησπίζνπλ σο ζπλεξγάηεο ν έλαο ηνλ 

άιινλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηφηε γχξσ απφ ηνπο καζεηέο, αλαπηχζζεηαη κηα θνηλσλία 

θξνληίδαο, ε νπνία αξρίδεη λα πξνζθέξεη (Epstein, 1995, ζει. 701).  

Οη Ferguson, Kozleski θαη Smith (2005, ζει. 69) δηακφξθσζαλ ην Πιαίζην 

Σπζηεκηθψλ Αιιαγψλ, ην νπνίν αλαπαξηζηά ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο ζπλεξγαζίαο 

πνπ επηδξνχλ ζηε καζεηηθή επίδνζε θαη ζηε κάζεζε. Τα πέληε επίπεδα ηνπ Πιαηζίνπ 

(Κνηλσλία-Πεξηνρή-Σρνιείν-Τάμε-Μαζεηέο) είλαη αιιειέλδεηα. Ό,ηη ζπκβαίλεη ζην 

έλα επίπεδν επεξεάδεη ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν θαη’ επέθηαζε επεξεάδεη ηε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ. Φπζηθά, φια απηά ηα επηκέξνπο επίπεδα επεξεάδνληαη ζηαζεξά 

απφ ηηο πξαθηηθέο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ εληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Τα αζηηθά ζρνιεία δε ρξεηάδνληαη ηνπο γνλείο κφλν γηα λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζρνιείνπ εθηφο ησλ ππιψλ ηνπ. Πην ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε πξνζθνξά ηνπο ζηα θαζήθνληα θαη ηηο ελέξγεηεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ 

(Fine, 1994). Δίλαη αλάγθε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δπλακηθή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

ησλ καζεηψλ θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πιενλέθηεκα γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηάδξαζε κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε (Nieto, 1996). 

1.6 Η αναγκαιόηηηα ηηρ ζςνεπγαζίαρ ζσολείος-οικογένειαρ 

Τν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ απνηειεί αζθαιψο έλα μερσξηζηφ θνκκάηη θαηά 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. Γξα ζπλδπαζηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, κέζα 



ζην νπνίν ην παηδί εμαθνινπζεί λα δεη θαη λα αλαπηχζζεηαη. Οη πξνζιακβάλνπζεο 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο βξίζθνληαη άκεζα ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηηο 

πξνζιακβάλνπζεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζπλεπηδξνχλ θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή ηφζν απφ άπνςε ζπκπεξηθνξάο φζν 

θαη απφ εθπαηδεπηηθή άπνςε.  

Αλ θαη ππάξρνπλ έξεπλεο απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ άκεζα 

απνηειέζκαηα απφ ηα πξνγξάκκαηα γνλετθήο παξέκβαζεο (White, Taylor & Moss, 

1992), εληνχηνηο νη πεξηζζφηεξεο αλαδεηθλχνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ. Τα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ ππνζηεξίμεη 

φηη νη αλεζπρίεο θαη ε φιε ζπκπεξηθνξά πνιιψλ παηδηψλ νδεγνχλ ζε θαιχηεξε 

επηηπρία φηαλ εμεηάδνληαη ζπλδπαζηηθά ζηα πεξηβάιινληα ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο 

(August, Anderson, & Bloomquist, 1992. Webster-Stratton, 1993) θαη φηη νη έθεβνη 

εκθαλίδνπλ ρακειφηεξε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, εάλ ζρνιείν θαη νηθνγέλεηα 

ζπλεξγάδνληαη (Resnick et al., 1997, ζει. 829). Τα παηδηά θαη νη έθεβνη ηα 

θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζην ζρνιείν, εάλ έρνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο επθαηξίεο 

κάζεζεο θαη απφ ηα δχν πιαίζηα αλάπηπμεο, ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα 

(Christenson & Sheridan, 2001).  

Η δηεζλήο έξεπλα θαη εκπεηξία απνθαιχπηεη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

νηθνγέλεηαο θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιε θαη πξνβιεκαηηθή, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

(ILCΑ, 1996. Lacey 2001, φπ. αλαθ. ζην Πνιπρξνλνπνχινπ, ζει. 36). Η πξαγκαηηθή 

πξφθιεζε ηεο ζρνιηθήο αλαλέσζεο επηβάιιεη ηελ αλαηξνπή ησλ παιηψλ αληηιήςεσλ 

θαη πξαθηηθψλ γηα αλαδφκεζε ησλ ζρνιείσλ, αθνχ θάπνηεο απιέο αιιαγέο ή 

ζπκπιεξψζεηο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πξαθηηθέο ζεσξνχληαη πιένλ αλεπαξθείο ή 

επηβιαβείο (Abrams & Gibbs, 2000).  

 Σην λέν ηχπν ζρνιείνπ, νη γνλείο θαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

ππεξεηνχλ ηελ νηθνδφκεζε ή ηελ εγεηηθή εθπαηδεπηηθή νκάδα. Σπκβάιινπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ζηηο απμαλφκελεο εξγαζίεο κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ηαιέληνπ θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο. Τα ζρνιεία αλνίγνπλ ηηο πφξηεο 

ηνπο κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, έηζη ψζηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρνιηθφ θηήξην θαη ηα κέζα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερίζνπλ ηε κάζεζή ηνπο κέζα απφ ηα καζήκαηα ελειίθσλ, κε πξφζβαζε ζε 



δξαζηεξηφηεηεο πγείαο θαη δηάθνξεο άιιεο ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. 

Τέινο, κεξηθά πνιπζέζηα εληαία ζρνιεία ζπγθεληξψλνπλ πιήζνο θαη άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πεγψλ, εμαζθαιίδνληαο έλα ρψξν γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη ζηνλ νπνίν ζπγθεληξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηεο θνηλσλίαο (Abrams & Gibbs, 2000). 

Αιιά ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ είλαη πξφζπκε 

λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιεία, ζπρλά νη γνλείο δε γλσξίδνπλ κε 

πνηνλ ηξφπν πξέπεη λα ελεξγήζνπλ. Δίλαη, πάλησο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, νη γνλείο, 

αλεμαξηήησο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ, θπιεηηθνχ, εζληθνχ ή πνιηηηζηηθνχ επίπεδνπ 

ηνπο λα ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ γηαηί κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά. 

Πάξα πνιχ ζπρλά, φκσο, νη νκάδεο απηέο ππνεθπξνζσπνχληαη ζηα πξνγξάκκαηα γηα 

ηνπο γνλείο επεηδή πξνθχπηνπλ: 

α) Γηαθνξέο ζηε γιψζζα θαη ην πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο πξαγκαηηθφ θαη δηαθξηηφ εκπφδην ζηε ζπκκεηνρή. 

β) Δπαγγεικαηηθνί πεξηνξηζκνί, πεξηνξηζκνί εμαηηίαο ηεο θξνληίδαο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ αιιά θαη εκπφδηα ζηε κεηαθνξά πνπ θάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθή. 

γ) Η ρξήζε δπζλφεησλ ελλνηψλ θαη ε πνιπζπλζεηφηεηα ηεο γιψζζαο πνπ 

θάλεη ηνπο γνλείο λα απνκαθξχλνληαη, θπξίσο φζνη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο 

γξακκαηηζκνχ. 

δ) Σπρλέο κεηαθηλήζεηο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε καθξνρξφλησλ 

εκπηζηεπηηθψλ ζρέζεσλ. 

Παξφια απηά, ε έξεπλα θαηαιήγεη ζηελ πξφηαζε φηη ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα 

αληηπαξέξρνληαη απηά ηα εκπφδηα κε: 

α) Τελ απνηίκεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ γνλέσλ θαη ηελ 

απαζρφιεζή ηνπο κε ην ζρεδηαζκφ επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή. 

β) Τελ πξφζιεςε ζπληνληζηψλ γνλέσλ, ρξεζηκνπνηψληαο γνλείο γηα λα 

ελεκεξψζνπλ άιινπο γνλείο ή δεκηνπξγψληαο θέληξα γνλέσλ ζηα ζρνιεία. 



γ) Τε κεηάθξαζε έληππνπ πιηθνχ ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ γνλέσλ ή κε 

δηαζέζηκνπο κεηαθξαζηέο, αλ ρξεηάδεηαη, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 

επηθνηλσλία ζηηο ζπλαληήζεηο. 

δ) Δμππεξεηψληαο ην εξγαζηαθφ πξφγξακκα ησλ γνλέσλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν θαη ξπζκίδνληαο ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ αθφκα θαη κεηαθέξνληαο ην 

ζρνιείν ζηελ θνηλσλία θαη 

ε) Παξέρνληαο ζηνπο γνλείο αμία γηα ζπκκεηνρή κε ίζε θσλή, 

δεκηνπξγψληαο θιίκα εηιηθξίλεηαο θαη ζεβαζκνχ, θαζψο θαη επθαηξίεο γηα πιήξε 

ζπκκεηνρή. 

1. Τύποι γονεϊκής εμπλοκής 

Τα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη εθηεηακέλεο έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα ηεο 

γνλετθήο εκπινθήο κε πξνζπάζεηεο απφ ηνπο εξεπλεηέο λα πξνζεγγίζνπλ θαηά ην 

δπλαηφλ νιφπιεπξα ην ζέκα απηφ, αιιά θαη λα δψζνπλ νινθιεξσκέλα κνληέια 

παξέκβαζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ γνληψλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Σχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο απφ ηελ Diaz (2003, ζει. 47), ν 

ηχπνο γνλετθήο εκπινθήο επηδξά ζηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ αιιά θαη 

ζηηο ζρέζεηο νηθνγέλεηαο – ζρνιείνπ. Απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ 

θαζνξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ παξάγνληα ε αθαδεκατθή επίδνζε 

θαη εμέιημε θάζε αλζξψπνπ (Elias, 2006, ζει. 74).  

Οη Grolnick θαη Slowiaczek (1994) έδσζαλ 3 επίπεδα, ζηα νπνία νη γνλείο 

κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

α) Τν πξνζσπηθφ επίπεδν: αλαθέξεηαη ζηε ζπδήηεζε θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ 

έρεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γνληνχ γηα ην ζρνιείν θαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

β) Τε ζπκπεξηθνξά: ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο «αλνηθηφ ζπίηη» (open 

house) ή ζπγθέληξσζε γνλέσλ-δαζθάισλ, είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ επηδεηθλχνπλ 

ηφζν ζην παηδί φζν θαη ζην δάζθαιν φηη ην ζρνιείν είλαη έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο. Οη 

Epstein θαη Becker (1982) βξήθαλ φηη νη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ, φπνπ νη γνλείο ηνπο 



παξαθνινπζνχζαλ ηα «αλνηρηά ζπίηηα» (open houses), έπαηξλαλ πςειφηεξε 

βαζκνινγία απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο.  

γ) Τν γλσζηηθφ/ δηαλνεηηθφ επίπεδν: ζθνπφο είλαη ε έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε 

δηαλνεηηθά θαηαζθεπαζκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Όηαλ ηα ηξία απηά επίπεδα ελεξγνπνηνχληαη, ηφηε ππάξρεη ζχλδεζε αλάκεζα 

ζηε γνλετθή εκπινθή θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε.  

Η ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά, φκσο, ζηνλ ηνκέα ηεο γνλετθήο εκπινθήο έρεη 

γίλεη απφ ηε Joyce Epstein (1986, 1995). Η Epstein δεκηνχξγεζε ην κνληέιν ησλ 

ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ. Ωο εμσγελείο παξάγνληεο νξίδεη ην ζρνιείν 

θαη ην ζπίηη, ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ζπλδεηηθέο ζθαίξεο αιιεινθαιππηφκελεο ή 

μερσξηζηέο πνπ εμαξηψληαη απφ ην ππάξρνλ πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Σηνπο ελδνγελείο δηαθξίλεη 6 ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάζε θαηεγνξίαο:  

α) Δμαζθάιηζε ελφο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξέρεη ζην παηδί 

απηέο θαη κε αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεηηθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Π.ρ. δηαβεβαίσζε φηη ην παηδί ζηηίδεηαη ληχλεηαη, θνηκάηαη θαιά, αιιά 

έρεη θαη ην ρψξν ηνπ γηα δηάβαζκα.  

β) Σπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο πξνφδνπ ηνπ.  

γ) Οη γνλείο εξγάδνληαη εζεινληηθά κέζα ζηελ ηάμε. 

δ) Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη. Ο 

δάζθαινο κπνξεί λα ζηέιλεη δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη γηα ηελ νηθνγέλεηα, 

ζηνρεχνληαο γεληθά ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο. 

ε) Σρνιηθέο απνθάζεηο, φπνπ νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο, φπσο ηηκσξίεο-επαίλνπο θιπ.  

ζη) Δπηκήθπλζε ησλ νξίσλ ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. Δδψ γίλεηαη άλνηγκα ζηηο 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ νηθνλνκηθά, λα δηαζέηνπλ ηελ ψξα θαη ηηο 



γλψζεηο ηνπο ζ’ έλα ηνπηθφ ζρνιείν. Οη γνλείο παίξλνπλ κέξνο ζε ηππηθέο ή άηππεο 

νξγαλψζεηο ή ζπκβνχιηα ζην ζρνιείν, ζηελ πεξηθέξεηα ή ζε επίπεδν θξάηνπο, κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο γηα ηα παηδηά.  

Η εξγαζία θαη’ νίθνλ - ζηφρνη πνπ νη δάζθαινη νξίδνπλ ζηνπο καζεηέο θαη νη 

νπνίνη πξννξίδεηαη λα νινθιεξσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμσζρνιηθψλ σξψλ – 

ζχκθσλα κε ηελ De Carvalho (2000, ζει. 133), σο παηδαγσγηθή πξαθηηθή, παίδεη 

έλαλ ζεκαληηθφ, καθξνρξφλην ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλήηξσλ ηνπ παηδηνχ. 

Παξέρεη ζηα παηδηά ην ρξφλν θαη ηελ εκπεηξία λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ 

επίδνζε, θαζψο επίζεο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ιαζψλ, ησλ δπζθνιηψλ 

θαη ησλ απνηπρηψλ.  

Οη Ryan θαη Adams (1995, ζει. 7) πξνηείλνπλ έλα κνληέιν 6 παξαγφλησλ, 

κε ηε κνξθή ζηφρνπ. Σχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ζην επίπεδν 0 θαη ζην θέληξν ηνπ 

ζηφρνπ βξίζθεηαη ε επίδνζε ηνπ παηδηνχ. Σην επίπεδν 1 εληάζζνληαη ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Πξνρσξψληαο πξνο ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηφρνπ, ζην επίπεδν 2 ζέηνπλ 

νη εξεπλεηέο ηε δηάδξαζε γνλέα-παηδηνχ, εζηηαζκέλε φκσο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Σην επίπεδν 3 ηνπνζεηνχλ ηε γεληθφηεξε δηάδξαζε γνλέα-παηδηνχ. Σην πέκπην 

επίπεδν εληάζζνπλ ηηο γεληθφηεξεο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηέινο ζην 5
ν
 

επίπεδν θαηαηάζζνπλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ. Ωο εμσηεξηθφ 

παξάγνληα, έθην, ηνπνζεηνχλ ηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά θαη βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ.  

Σχκθσλα κε ηνπο Christenson et al. (1992) ην  κνληέιν πνπ πξνηείλνπλ 

πξνζδηνξίδεη 5 πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

επίδνζε ηνπ παηδηνχ. Τηο πξνζδνθίεο θαη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ, ηε δνκή ηεο 

κάζεζεο, ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην ζπίηη, ηελ πεηζαξρία θαη ηε γνλετθή 

εκπινθή. Οη Hoover-Dempsey et al. (1987) αλαθέξνπλ φηη νη ηχπνη γνλετθήο 

εκπινθήο εζηηάδνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, 

ηε δηδαζθαιία ζην ζπίηη, ηελ νινθιήξσζε ησλ ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη 

ηνλ εζεινληηζκφ.  

H Berger (1995) αλέθεξε 6 ξφινπο ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ ή ζα έπξεπε λα 

αλαιακβάλνπλ νη γνλείο, φηαλ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα, ηνπνζεηεί ηνπο γνλείο ζε ξφιν δαζθάινπ γηα ηα παηδηά ηνπο, ηνπο 



γνλείο σο ζεαηέο ησλ παηδηψλ ηνπο, γνλείο ζην ξφιν ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ γηα ην 

παηδί, γνλείο σο πξνζσξηλνχο εζεινληέο ή σο πεγέο εζεινληηζκνχ, θαζψο θαη γνλείο 

σο ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο.  

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη γνλείο ζηελ 

αθαδεκατθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ηνπο, νη Chavkin θαη Williams (1987, φπ. αλαθ. ζην 

Bauch, 1994, ζει. 55-56) φξηζαλ εθηά ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο: α) σο ακεηβφκελν 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, β) σο αθξναηήξην, γ) σο ζπκκεηέρνληεο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, δ) σο εληζρπηέο πξνγξακκάησλ, ε) σο ζπλεγφξνπο, ζη) σο δαζθάινπο 

ζην ζπίηη θαη ηέινο δ) σο καζεηεπφκελνπο. Οη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

δήισζαλ φηη πεξηζζφηεξν αλαιακβάλνπλ ην ξφιν σο δάζθαινη ζην ζπίηη κε ηα παηδηά 

ηνπο θαη σο εληζρπηέο πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζρνιείν. 

Ο Ira Gordon (1979, ζην Bauch 1994, ζει. 53-54) παξνπζίαζε ην 1979 ηελ 

«πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ», βάζεη ηεο νπνίαο νξίδεηαη θαη ν ξφινο πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη γνλείο ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Έηζη, θαηά ηνλ Gordon, 

ππάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε γνλετθή εκπινθή. Απηφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο γνλείο, εθείλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζρνιείν θαη ηέινο ην κνληέιν 

πνπ απνδίδεηαη ζηελ θνηλφηεηα. Μέζα ζηα ηξία απηά κνληέια νη γνλείο, εθφζνλ 

αιιειεπηδξνχλ κε ην ζρνιείν, δηαδξακαηίδνπλ ηνπο εμήο ξφινπο: α) ηνπ δαζθάινπ 

ηνπ παηδηνχ ηνπο, β) ηνπ αηφκνπ πνπ ιακβάλεη απνθάζεηο, γ) ηνπ εκη-επαγγεικαηία, 

δ) ηνπ ελήιηθα εθπαηδεπηή θαη ε) ηνπ ελήιηθα καζεηεπφκελνπ. Μέζα απφ απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε σθεινχληαη θαη ηα ηξία εκπιεθφκελα ζπζηήκαηα.  

Ο Γεσξγίνπ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο ζεηξάο εξεπλψλ (Georgiou, 

1996, 1997, 1999), αλαθέξεη ηνπο 5 πην ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο.  

α) Δπνπηεία ζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο γνληφο ζηελ πεξίπησζε απηή 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα ξπζκίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπ 

πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή ηνπ εξγαζία, αιιά πνπ εθδειψλεηαη ζην ζπίηη. 

β) Έιεγρνο εμσζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο γνληφο ειέγρεη ζέκαηα πνπ δελ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ζρνιείν, αιιά πνπ ζηε ζπλείδεζή ηνπ κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε απηφ. Τέηνηα ζέκαηα κπνξεί λα είλαη ε δηαηξνθή, ε εκθάληζε θαη ε 

επηινγή ησλ θίισλ.  



γ) Βνήζεηα ζηελ θαη’ νίθνλ εξγαζία. Δίλαη ν πην γλσζηφο ηξφπνο 

ζπκκεηνρήο ηνπ γνληνχ ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνχ. Οη γνλετθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αλήθνπλ ζ’ απηφλ ηνλ ηχπν γνλετθήο εκπινθήο είλαη: ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ 

ηεηξαδίσλ θαη ησλ άιισλ εξγαζηψλ ηνπ καζεηή. Δπαθή κε ηελ πνξεία θάιπςεο ηεο 

χιεο. Βνήζεηα απφ κέξνο ηνπ γνληνχ λα ιχζεη ηηο απνξίεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην παηδί 

κε ηα καζήκαηά ηνπ. 

δ) Αλάπηπμε ελδηαθεξφλησλ. Ο ηχπνο απηφο ηεο εκπινθήο ζρεηίδεηαη κε ηε 

γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ο γνληφο ζηέιλεη ην παηδί ζε 

ηδηαίηεξα καζήκαηα γηα λα βειηηψζεη ηελ επίδνζή ηνπ ή γηα λα θαιιηεξγήζεη ηα 

ππάξρνληα ηαιέληα ή ελδηαθέξνληα ηνπ. Φξνληίδεη γηα επηζθέςεηο ζε ρψξνπο 

πνιηηηζηηθνχο θαη εθδειψζεηο, θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο αηκφζθαηξαο, σο ηδέαο κέζα ζην ζπίηη. 

ε) Δπαθή κε ην ζρνιείν. Δπηζθέςεηο ηνπ γνληνχ ζην ζρνιείν γηα ελεκέξσζε, 

παξαθνινχζεζε ζρνιηθψλ γηνξηψλ, ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, πξνζθνξά εζεινληηθψλ ππεξεζηψλ, πξνζσπηθή επηθνηλσλία 

κε ην Γ/ληή ή ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Η ζρέζε ηνπ γνληνχ κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδεηαη είηε απφ παζεηηθφ είηε απφ ελεξγφ ηξφπν.  

Τν 1998 απφ ηε κειέηε ηεο Catsambis αλαδείρζεθαλ νη αθφινπζεο 

ηππνινγίεο γνλετθήο εκπινθήο αιιά κφλν γηα ηελ φγδνε θαη δσδέθαηε ηάμε: 

α) Γνλετθφο ξφινο (Parenting). Έθθξαζε πξνζδνθηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ. Πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ησλ παηδηψλ κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε. 

Δπνπηεία ρξφλνπ θαη ζπκπεξηθνξάο. 

β) Δπηθνηλσλία (Communicating). Ξεθίλεκα ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο γηα 

ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Ξεθίλεκα επαθψλ κε ην ζρνιείν γηα ην αθαδεκατθφ 

πξφγξακκα ησλ καζεηψλ (ζεηξά καζεκάησλ, θαηάηαμε).  

γ) Υπνζηήξημε ζην ζρνιείν (Supporting School). Δζεινληηζκφο ζην ζρνιείν 

θαη αχμεζε ησλ ηακείσλ. 



δ) Μάζεζε ζην ζπίηη (Learning at Home). Αθαδεκατθά καζήκαηα εθηφο 

ζρνιείνπ, κνπζηθή ή καζήκαηα ρνξνχ, ζπδεηήζεηο γηα ην ζρνιείν θαη ζρέδηα γηα ην 

κέιινλ. 

ε) Σπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσλία (Collaborating with Community). Φξήζε 

ησλ πεγψλ κάζεζεο ηεο θνηλσλίαο π.ρ. επηζθέςεηο ζε κνπζεία. Σπκκεηνρή ζε 

θνηλνηηθέο νκάδεο (εξεπλεηηθέο, αζιεηηθέο) (ζει.12). 

Ο Ellis (2005, ζει. 17-19) αλαθέξεηαη ζηνπο ηχπνπο γνλέσλ κε βάζε ηελ 

αλαθαηάηαμε ηεο ηππνινγίαο ησλ ηχπσλ γνλέσλ ηεο Baumrind (1967) απφ ηνπο 

Maccoby θαη Martin (1983). Έηζη, ζχκθσλα κε απηνχο ππάξρνπλ 4 ηχπνη γνλέσλ: Ο 

απζεληηθφο (authoritative - πςειή ππεπζπλφηεηα θαη κεγάιεο απαηηήζεηο), ν 

απηαξρηθφο (authoritarian - πςειέο απαηηήζεηο αιιά ρακειή ππεπζπλφηεηα), ν 

αλεθηηθφο (permissive - ρακειέο απαηηήζεηο θαη πςειή ππεπζπλφηεηα) θαη ν 

αδηάθνξνο (neglectful - ρακειέο απαηηήζεηο θαη ρακειή ππεπζπλφηεηα) ηχπνο γνλέα. 

Σχκθσλα κε απηή ηελ θαηάηαμε, ν θαιχηεξνο ηχπνο γνλέα είλαη ν απζεληηθφο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν πνζνζηφ επζχλεο θαη απαίηεζεο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

ειέγρνπ, ηεο επίβιεςεο θαη ησλ ψξηκσλ απαηηήζεσλ απφ ην παηδί ηνπ. Η πιεηνλφηεηα 

ησλ εξεπλψλ αλαθέξεηαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ απζεληηθνχ ηχπνπ γνλέα, 

ζπγθξηηηθά βέβαηα κε ηνπο άιινπο, ηφζν ζηε δηαρείξηζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φζν θαη ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ. Τα παηδηά ησλ γνλέσλ, 

νη νπνίνη πηνζεηνχλ ηνλ απζεληηθφ ηχπν, παξνπζηάδνληαη αξθεηά επηεηθή, αλεμάξηεηα, 

θηιηθά, ελεξγεηηθά θαη αθαδεκατθά πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ αθαδεκατθή δηαδηθαζία.   

Οη Aunola, Stattin, θαη Nurmi (2000, ζει. 218) απφ ηελ έξεπλά ηνπο ζε 354 

έθεβνπο καζεηέο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο γηα ηνλ ηχπν γνλετθήο εκπινθήο πνπ 

εθαξκφδνπλ νη γνλείο αιιά θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε κάζεζε 

ησλ παηδηψλ, θαηέιεμαλ ζηε δηαπίζησζε φηη γνλείο, πνπ πηνζεηνχλ ην ζπλεξγάζηκν 

ηχπν γνλέα, εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο, κε απνηέιεζκα ηα 

παηδηά ηνπο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειά επίπεδα πξνζδνθηψλ απνηπρίαο, άκεζε 

ζχλδεζε ζπκπεξηθνξάο θαη ζηφρνπ απφδνζεο θαζψο θαη ρακειά πνζνζηά 

παζεηηθφηεηαο. Αληίζεηα παηδηά, πνπ νη γνλείο ηνπο πηνζέηεζαλ ηνλ αδηάθνξν ηχπν 

γνλέα, εθδήισζαλ πςειά επίπεδα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

παζεηηθή ζηάζε θαη ακέιεηα λα εληζρχνπλ ηελ απφδνζή ηνπο.   



Οη Ponsford θαη Lapadat (2001, ζει. 141) αλαθέξνπλ φηη ε νηθνγελεηαθή 

ππνζηήξημε θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηνξγή θαη ην ελδηαθέξνλ 

(ζηνξγηθνί-δηαιεθηηθνί ηχπνη γνλέσλ), είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ζεηηθή 

θνηλσληθή αιιά θαη αθαδεκατθή εμέιημε ησλ παηδηψλ. Έπεηηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αιιειεπηδξνχλ νη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο θαη ηα δηαπαηδαγσγνχλ επεξεάδεη ηφζν ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν φζν θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε (Lamborn, 

Mounts, Steinberg, &  Dornbush, 1991, ζει. 1051. Shucksmith, Hendry, & 

Glendinning, 1995, ζει. 255). 

Οη Lamborn, Mounts, Steinberg, θαη Dornbush (1991, ζει. 1052) 

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε 10.000 καζεηέο 9
εο
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 ηάμεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ην γνλετθφ ηχπν. Δπίζεο, εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ 

γηα ηε ζπζρέηηζε ηνπ ηχπνπ γνλέα πνπ πηνζεηνχλ θαη ηελ εκπινθή ηνπο κε ην παηδί, 

ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ ζ’ απηφ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο, θαζψο επίζεο 

θαη γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ απζηεξφηεηά ηνπο πξνο ζην παηδί. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο αλαθέξνπλ φηη νη γνλείο πνπ πηνζέηεζαλ ηνλ απζεληηθφ ηχπν ήηαλ θαη απηνί 

πνπ δήισζαλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ηφζν ζηελ απνδνρή ησλ παηδηψλ ηνπο φζν 

θαη ζηελ εκπινθή καδί ηνπο, θαζψο θαη εθείλνη, πνπ δήισζαλ ηελ πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ επίβιεςε θαη ηελ απζηεξφηεηα πξνο ηα παηδηά. Τα παηδηά ησλ 

γνλέσλ απηψλ είραλ ηελ πςειφηεξε αθαδεκατθή επίδνζε, πςειά επίπεδα ηθαλφηεηαο 

θαη ρακειά επίπεδα πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, νη αδηάθνξνη γνλείο 

ήηαλ εθείλνη, πνπ είραλ ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία ελψ, θαηά ζπλέπεηα, θαη ηα παηδηά 

ηνπο παξνπζίαζαλ ηε ρακειφηεξε επίδνζε ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο. Οη απηαξρηθνί 

γνλείο είραλ πςειή βαζκνινγία ζηελ επίβιεςε θαη ηελ απζηεξφηεηα πξνο ηα παηδηά 

ηνπο, ελψ δήισζαλ πνιχ ρακειά ζηελ εκπινθή καδί ηνπο. Τα παηδηά, ηέινο, ησλ 

αδηάθνξσλ γνλέσλ είραλ ηα πιένλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο 

(αθαδεκατθή επίδνζε, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ςπρνινγηθή αλάπηπμε θαη 

εζσηεξηθεπκέλν θίλδπλν).   

Σηνλ ειιαδηθφ ρψξν ν Παξαζθεπφπνπινο (1984) δηαθξίλεη ηέζζεξηο ηχπνπο 

γνλέσλ: 

α) Τνπο «απνξξηπηηθνχο – αδηάθνξνπο» γνλείο. 

β) Τνπο «ζηνξγηθνχο – δηαιεθηηθνχο» γνλείο. 



γ) Τνπο «ππεξπξνζηαηεπηηθνχο» ηχπνπο γνλέσλ. 

δ) Τνπο «ερζξηθνχο – θαηαπηεζηηθνχο» ηχπνπο γνλέσλ. 

Απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο γνλέσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπιν, σο 

θαιχηεξνο ηχπνο ζεσξείηαη ν «ζηνξγηθφο – δηαιεθηηθφο», γηαηί ζπλδπάδεη 

ηαπηφρξνλα: α) έθδειε ζηνξγή, β) απηνλνκία κέζα ζε φξηα θαη γ) απαίηεζε γηα 

σξηκφηεξε ζπκπεξηθνξά. «Τν θιεηδί έγθεηηαη ζηνλ ειεπζεξφθξνλα έιεγρν θαη ηε 

ζπνπδάδνπζα αδηαθνξία».  

Οη δηάθνξνη ηχπνη γνλέσλ ζπλδένληαη ζηελά θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθείλνη αληηκεησπίδνπλ ηελ αθαδεκατθή πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο. Έηζη, νη ζηνξγηθνί-

δηαιεθηηθνί ηχπνη γνλέσλ, πνπ ζεσξνχληαη θαη «ηδαληθνί γνλείο» βνεζάλε ην παηδί λα 

επηηχρεη πςειή επίδνζε θαη θαιχηεξα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα απφ φινπο ηνπο 

άιινπο ηχπνπο γνλέσλ (απνξξηπηηθνχο, ππεξπξνζηαηεπηηθνχο ή θαηαπηεζηηθνχο) 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1984, ζει. 177-182. Baumrind, 1991, ζει. 60). 

2. Ανηιλήψεις ηων γονέων για ηη γονεϊκή εμπλοκή 

Οη Hoover-Dempsey θαη Sandler (1997) αλαγλψξηζαλ 3 παξάγνληεο πνπ 

σζνχλ ηνπο γνλείο ζην λα εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο: 

 Τα πηζηεχσ ηνπο γηα ην ηη είλαη ζεκαληηθφ, αλαγθαίν θαη επηηξεπηφ γη’ 

απηνχο 

λα θάλνπλ κε θαη ππέξ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. 

 Η χπαξμε πξφζθιεζεο ή απαίηεζεο γηα εκπινθή απφ ην παηδί θαη ην 

ζρνιείν. 

Οη γνλείο είλαη νη πξψηνη θαη δηαξθείο εθπαηδεπηέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Η ζέζε 

ηνπο θαηά ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη φηη αζθεί δπλαηή επηξξνή ζηε 

λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Η αθαδεκατθή πνξεία ηνπο θαη ε πλεπκαηηθή ηνπο 



εμέιημε είλαη ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

ηνπο επίπεδν, ηε κφξθσζε ή ην βαζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Απηφ ζην νπνίν 

ίζσο πζηεξεί ε πιεηνλφηεηα ησλ γνληψλ είλαη ν ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

Οη γνλείο ζέινπλ λα μέξνπλ ηη γίλεηαη ζην ζρνιείν, ηη θάλνπλ ηα παηδηά, πψο 

δνπιεχεη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη πψο κπνξνχλ λα είλαη κέιε ηνπ (Comer, 1988). 

Θέινπλ λα μέξνπλ ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ζην ζπίηη. Δπηδεηνχλ απφ 

ην ζρνιείν λα ηνπο επηδείμεη ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί 

(Brandt, 1989). 

Η αληίιεςε πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκπινθή ηνπο ή κε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Όηαλ θαηαιάβνπλ ηελ αμία ηνπο 

θαη εθηηκήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, εκπιέθνληαη 

πεξηζζφηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθά (Cochran & Dean, 1991). Όηαλ πηζηέςνπλ φηη ε 

εκπινθή ηνπο ζα’ ρεη άκεζα πιενλεθηήκαηα ζην παηδί, φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

νη δάζθαινη πηζηεχνπλ ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο θαη φηη ε βνήζεηά 

ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγή, ηφηε εκπιέθνληαη πην δξαζηηθά (Sattes, 1985).  

Τα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηηο εξγαζίεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο, επεηδή πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα εκπιέθνληαη, φηη απηή ε ελέξγεηά ηνπο 

ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη επεηδή έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη ηα παηδηά ηνπο ή νη 

δάζθαινί ηνπο ην επηζπκνχλ. Οη ελέξγεηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο έρνπλ πνιιέο κνξθέο, απφ ηε δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηελ επίβιεςε ζηηο θαη’ 

νίθνλ εξγαζίεο ησλ παηδηψλ έσο ηε δηδαζθαιία γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε 

καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηα παηδηά. Έηζη ε εκπινθή ηνπο ζηελ θαη’ νίθνλ 

εξγαζία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ, εθφζνλ ππνζηεξίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (π.ρ. απηναληίιεςε ηθαλνηήησλ, απηνξξπζκηδφκελεο 

δεμηφηεηεο), αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε (Hoover-Dempsey  et al., 2001, ζει. 206) 

 Όινη νη γνλείο ζέινπλ λα ληψζνπλ εππξφζδεθηνη θαη ρξήζηκνη. Τν ζρνιηθφ 

θιίκα είλαη απηφ πνπ ζα ηνπο απνηξέςεη ή ζα ηνπο σζήζεη ζε κηα γφληκε θαη 

νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν. Δάλ ην ζρνιείν δε δξαζηεξηνπνηείηαη λα 

θαιέζεη ηνπο γνλείο, ηφηε ζεκαληηθφ ξφιν ζην βαζκφ ηεο γνλετθήο εκπινθήο παίδνπλ 

ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδφ ηνπο (Brandt, 1989). 

Θέινπλ θαη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ 



ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ απφ ηα παηδηά. Θέινπλ μεθάζαξεο 

δηαηππψζεηο θαη έγθαηξεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο (Dauber & Epstein, 1989. Lindle, 

1989). 

Οη ιφγνη πνπ νη γνλείο απνθαζίδνπλ λα εκπιαθνχλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο έρνπλ λα θάλνπλ κε κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε θαηαλφεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, ε 

αληίιεςή ηνπο γηα ην θαζήθνλ ησλ παηδηψλ ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν, ε αίζζεζε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα επηηχρνπλ ζην ζρνιείν θαη ε απάληεζε 

ζηηο επθαηξίεο θαη απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ ηνπο (Grolnick et. al., 

1997. Hoover-Dempsey & Sandler, 1995). 

Οη νηθνγέλεηεο ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο (Christenson & 

Sheridan, 2001). Σε κηα αλαζθφπεζε 66 εξεπλψλ, νη Henderson θαη Berla (1994) 

δηαπίζησζαλ φηη σο ζεκαληηθφηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο 

επηηπρίαο θξίζεθε ε ηθαλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο κε ηε βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ (α) λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθφ θιίκα κάζεζεο ζην ζπίηη, (β) 

λα κεηαδψζνπλ πςειέο αιιά ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ηφζν γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο φζν θαη ηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη (γ) λα εκπιαθνχλ 

εχζηνρα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Σπλεπψο, φπσο φινη δίλνπλ έκθαζε ζηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο, έηζη θαη νη 

γνλείο απφ ρακειά εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα ζέινπλ λα εκπιέθνληαη, αλ ε πνιηηηθή 

ηνπ ζρνιείνπ αλαγλσξίδεη ηελ αμία ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο ππνζηεξίδεη (Lewis & 

Henderson, 1997). Η δηαθνξά, φκσο, αλάκεζα ζηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζε εθείλνπο πνπ απέρνπλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πξψηνη πηζηεχνπλ πσο ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη 

ζεκαληηθή θαη θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (Delgado-Gaitan’s, 1991). 

3. Ανηιλήψεις ηων εκπαιδευηικών για ηη γονεϊκή εμπλοκή 

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ειέγρνπλ ην 

βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ γνληψλ κε ηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Οη δάζθαινη έρνπλ απζηεξή άπνςε γηα ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ. Αξθεηνί 



εθηηκνχλ φηη νη γνλείο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθνί κφλνλ φηαλ εμαζθαιίζνπλ 

ζηελ θαη’ νίθνλ εξγαζία ησλ παηδηψλ ηε δηθή ηνπο βνήζεηα. Αληίζεηα, άιινη 

θνβνχληαη φηη, φηαλ νη γνλείο εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ησλ δαζθάισλ, εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ην επαγγεικαηηθφ ηνπο θχξνο.  

Απηέο νη δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο ή αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αληαλαθινχλ ηηο δχν θχξηεο αληίζεηεο ζεσξίεο γηα ηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ θαη 

νηθνγέλεηαο. Η κηα νπηηθή δίλεη έκθαζε ζηελ έκθπηε αζπκβαηφηεηα, ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη είλαη 

ππνζηεξηθηήο ηεο δηάζηαζεο ησλ δχν απηψλ θνξέσλ (Parsons, 2008. Waller, 1932, 

φπ. αλαθ. ζην Lareau, 1987. Weber, 1947, φπ. αλαθ. ζην Knoke, 1990). Η αληίζεηε 

νπηηθή δίλεη έκθαζε ζην ζπληνληζκφ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη γη’ απηφ ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δχν θνξείο. 

Οη Grolnick, Benjet, Kurowski, θαη Apostoleris (1997) απέδεημαλ φηη φζεο 

πξαθηηθέο ησλ δαζθάισλ ζηνρεχνπλ λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο, αζθνχλ ηζρπξφηεξε 

επίδξαζε, αλ ελεξγνχλ ζσζηά θαη άιινη παξάγνληεο. Κνληνινγίο, φηαλ νη γνλείο 

ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ σο δάζθαιν απνηειεζκαηηθφ θαη φηη ην γεληθφ πιαίζην είλαη γη’ 

απηνχο ηδαληθφ. Τε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηελ φξηζαλ σο αθηέξσζε πφξσλ απφ ην 

γνλέα ζην παηδί φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά (δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη θαη ζην 

ζρνιείν), ζην γλσζηηθφ- πλεπκαηηθφ επίπεδν (πλεπκαηηθή ππνθίλεζε, εκπινπηηζκφο 

πεξηβάιινληνο) θαη ζην πξνζσπηθφ (γλψζε γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ, ζρεηηθνί κε 

ην ηη θάλεη ην παηδί).  

Γεληθά, πάλησο, νη δάζθαινη έρνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα (Becker & 

Epstein, 1982). Θεσξεηηθά επηζπκνχλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, αιιά φηαλ 

θάπνηνη δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά, ηνπο δεκηνπξγείηαη άγρνο θαη αλαζθάιεηα, αλ 

θαη νξηζκέλνη, κεκνλσκέλνη, πξνζηαηεχνπλ ην ξφιν ηνπο σο «επαγγεικαηίεο» 

δάζθαινη. Έηζη απνζηαζηνπνηνχληαη θαη ελεξγνχλ απφ ηνπο γνλείο απηφλνκα 

(Sonnenschein, 1981). Οξηζκέλνη πάιη ππνινγίδνπλ ην ρξφλν πνπ ζα ράζνπλ ή 

θνβνχληαη ηηο δπλάκεηο ηνπο φηαλ βξεζνχλ κε «δχζθνινπο» γνλείο (Bauch & 

Goldring, 1994. Μπφληα, Μπξνχδνο, & Κνζζπβάθε, 2007). Δδψ, πάλησο, πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο δελ είλαη ε θαηάιιειε, αθνχ δελ πεξηέρεη 

ζέκαηα γηα δεκηνπξγία γνλετθήο ζπλεξγαζίαο. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Μπφληα, 



Μπξνχδνο, & Κνζζπβάθε (2007) νη ζεηηθά δηαθείκελνη εθπαηδεπηηθνί εληνπίδνπλ ηα 

εκπφδηα ζηε γνλετθή εκπινθή ζηελ ειιηπή ηνπο θαηάξηηζε. Η Epstein (1992) 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη, ελψ νη δάζθαινη ιέλε φηη ζέινπλ ηε γνλετθή εκπινθή, 

φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ν εζεινληηζκφο ζηελ ηάμε,  εθλεπξίδνληαη αδηθαηνιφγεηα 

ζπλήζσο. 

Η κεγαιχηεξε δηαθσλία επηθεληξψλεηαη ζε 3 γλψκεο: 

 Οη γνλείο ελδηαθέξνληαη, αιιά δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηφζα ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ην ζρνιείν θαη ηελ ελεξγή κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Οη γνλείο ελδηαθέξνληαη, αιιά δελ σθειεί λα βνεζάλε ζηε ζρνιηθή 

κάζεζε. 

 Οη γνλείο ελδηαθέξνληαη θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κεγάιε βνήζεηα, εάλ 

νη δάζθαινη ηνπο δείμνπλ ηνλ ηξφπν λα ζπλδξάκνπλ (Epstein & Becker, 

1982). 

Ωζηφζν, πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ αθξαίεο ζέζεηο θαη 

ζηεξεφηππα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη πξνζθνξά ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Μεξηθνί 

πηζηεχνπλ φηη νη γνλείο απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα είλαη απξφζπκνη 

ή αλίθαλνη λα εκπιαθνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ παηδηψλ ηνπο (Shepard & 

Rose, 1995, ζει. 2). Αθφκα ρεηξφηεξα νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη είλαη αλίθαλνη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή βειηίσζε ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ηνπο (Lazar & 

Slostad, 1999). 

Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ηε γνλετθή εκπινθή κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ηνπο, νη γνλείο απμάλνπλ ηε δηάδξαζε κε ηα παηδηά ηνπο ζην 

ζπίηη, ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο ζην δεκνηηθφ θαη ζπλνιηθά αμηνινγνχλ ηνπο δαζθάινπο σο θαιχηεξνπο. Έηζη, νη 

καζεηέο βειηηψλνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηελ επίδνζή ηνπο (Becker & Epstein, 1982. 

Epstein, 1986). 

Σην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ κηα δπλαηή εγεζία θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

θαίλνληαη νπζηαζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γνλετθή εκπινθήο. Τα 

ζρνιεία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ, φπσο ε δηεπθφιπλζε ζηε 



κεηαθίλεζε θαη ηελ παηδηθή κέξηκλα, αλαθέξνπλ ηα πην πςειά επίπεδα γνλετθήο 

ζπκκεηνρήο. Δπηπιένλ, φζνη εθπαηδεπηηθνί, είλαη θηιηθνί θαη θαινζπλάηνη πξνο ηνπο 

γνλείο δειψλνπλ θαη ηε κεγαιχηεξε επηηπρία ζην πξφγξακκα εκπινθήο (Berninger & 

Rodriguez, 1989. Haynes, Comer, & Hamilton-Lee, 1989).  

Δλδεηθηηθά, ε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ζα κπνξνχζε λα παξέρεη νδεγίεο γηα ηε 

ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, γηα ηηο ζπλαληήζεηο 

γνλέα-εθπαηδεπηηθνχ, θαη ηηο πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε άιινπο ηξφπνπο εκπινθήο 

ησλ γνλέσλ (Christenson, 2000). 

Έπεηηα, νη γνλείο απφ δηαθνξεηηθά εζληθά, πνιηηηζκηθά, 

θνηλσληθννηθνλνκηθά, γισζζηθά θαη εθπαηδεπηηθά ππφβαζξα εκπιέθνληαη ζηε δσή 

ησλ παηδηψλ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ζπκκεηέρνπλ ή φρη ηππηθά ζηε ζρνιηθή δσή 

ηνπο (Bempechat, 1998. Edwards, Fear, & Gallego, 1995). Δπηπιένλ, πνιιέο 

νηθνγέλεηεο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, αλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ κπνξεί λα κελ ελδηαθέξεηαη, επεηδή δελ είλαη νξαηά θάπνηα 

απνηειέζκαηα (Wright & Smith, 1998).  

Η εζηίαζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πεξηζζφηεξν ζε κεηαβιεηέο 

ηνπ θνηλσληθνχ ππνβάζξνπ (π.ρ. κνξθσηηθφ επίπεδν, εηζφδεκα, δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο) παξά ζηα άηνκα θαη ζηηο δξάζεηο ζπρλά νδεγνχλ πνιχ γξήγνξα ζε 

ζηεξεφηππα θαη πξνδηθαζκέλεο θξίζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί, άιισζηε, απνηπγράλνπκε 

φηαλ εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα κε βάζε φζα εκείο πηζηεχνπκε φηη ρξεηάδνληαη νη 

νηθνγέλεηεο. Μφλν εάλ ειέγρνληαη νη επηδξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ δνκηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ην θχιν, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε, ε νηθνγελεηαθή ζχλζεζε 

θαη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ γνλέσλ είλαη δπλαηφ λα θαηαζηεί ζαθήο ε αλάινγε 

ζεκαζία ησλ πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο νη γνλετθέο πξνζδνθίεο θαη ε εκπινθή 

(Pearce, 2006). Η άκεζε θαη ζπρλά θάπσο απηαξρηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο είλαη γεληθά 

αηειέζθνξε, ελψ κπνξεί λα απνβεί θαη θαηαζηξνθηθή, θπξίσο γηα ηνπο γνλείο πνπ 

αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ (Epstein & Dauber, 1991). Σπγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί ελδέρεηαη λα ζεσξήζνπλ φηη νη νηθνγέλεηεο ρξεηάδνληαη ππνζηεξηθηηθή 

βνήζεηα ζηελ θαη’ νίθνλ εξγαζία ησλ παηδηψλ ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ νη γνλείο δελ 

ρξεηάδνληαη θαζφινπ ηέηνηα κνξθή βνήζεηαο. Αληηζέησο, άιιεο κνξθέο βνήζεηαο 

κπνξεί λα είλαη αλαγθαίεο, φπσο ην πψο λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 



ηξφπν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή λα θαηαλννχλ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ 

ζρνιείνπ. Σε ηέηνηα, φκσο, ζελάξηα ηα ζρνιεία θαη φρη νη νηθνγέλεηεο, ηνπο καζεηέο 

ηνπο απνξξίπηνπλ. Η επζχλε γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ησλ 

παηδηψλ θαηαλέκεηαη, αλαιφγσο, κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη 

γνλείο ελδηαθέξνληαη - θαη πξέπεη - γηα ηελ αηνκηθή πξφνδν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνπλ - θαη πξέπεη - ζηελ πξφνδν θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ φιεο ηεο ηάμεο ή κηαο νκάδαο. Η δηαθνξά απηή επηβάιιεηαη λα ζπδεηεζεί, λα 

θαηαλνεζεί θαη λα εθηηκεζεί απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε αίζζεκα 

επζχλεο (Christenson, 2000). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Με βάςθ το μοντζλο των ενδογενϊν και εξωγενϊν παραγόντων τθσ Epstein 

περιγράψτε ζνα ςχζδιο εργαςίασ το οποίο κα βαςίηεται ςε τουλάχιςτον δφο 

(2) εςωτερικοφσ παράγοντεσ προκειμζνου να ενιςχφςετε τθ ςυνεργαςία 

ςχολείου-οικογζνειασ. (800-1000 λζξεισ) 

 

2. Σφμφωνα με τον Παραςκευόπουλο, ο καλφτεροσ τφποσ γονζων κεωρείται ο 

«ςτοργικόσ-διαλεκτικόσ». Εξθγιςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, κατά τθ 

γνϊμθ ςασ ι και με βάςθ τθ βιβλιογραφία, κεωρείται αυτόσ ο καλφτεροσ 

τφποσ γονζα και κατακζςτε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτοί οι τφποι 

γονζων μποροφν να εμπλακοφν αποτελεςματικά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

(800-1000 λζξεισ) 

 

3. Κακορίςτε τθν αναγκαιότθτα ςυνεργαςίασ ςχολείου-οικογζνειασ μζςα από 

ζνα παράδειγμα τθσ εκπαιδευτικισ ςασ εμπειρίασ. (700-800 λζξεισ) 

 

4. Ο Γεωργίου δίνει τουσ 5 πιο ςυνθκιςμζνουσ τφπουσ γονεϊκισ εμπλοκισ. Για 

κάκε ζναν από αυτοφσ δϊςτε ζνα παράδειγμα μζςα από τθν τάξθ και 

αναφζρετε με ποιον τρόπο κα αντιμετωπίηατε εςείσ ωσ εκπαιδευτικοί τισ 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που μπορεί να απορρζουν από τουσ λάκοσ χειριςμοφσ 

των γονιϊν. (800-1000 λζξεισ) 

 

 

 



 


