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 •  3η χιλιετία π .Χ . : θεσµός σχολείου (πολιτισµοί 
Μεσοποταµίας) Σκοπός : διδασκαλία γραφής, ανάγνωσης και 
αρίθµησης (λόγω αδυναµίας οικογένειας).  

•  Το σχολείο είχε εξ’ αρχής µια θέση υπεροχής έναντι της 
οικογένειας, θέση την οποία διατήρησε στο πέρασµα των 
αιώνων εξαιτίας της µορφωτικής ανεπάρκειας των 
περισσότερων γονιών (Ματσαγγούρας, 2003). 

•  Προοδευτικοί παιδαγωγοί του 19ου αιώνα (Pestalozzi, 
Humboldt, κ.α.): ανέδειξαν την ανάπτυξη συστηµικών 
σχέσεων µεταξύ σχολείου και οικογένειας ως παιδαγωγικό 
ζητούµενο. 

•  ΕΛΛΑΔΑ /ΑΘΗΝΑ: (1899) Περιοδικό : «Το σχολείο και η 
Οικογένεια» Σκοπός : η διευκόλυνση του έργου των  
εκπαιδευτικών, των γονέων, των µαθητών, αλλά και της 
µεταξύ τους επικοινωνίας. 

 
 



•  Μεταπολεµική Περίοδος : Επικράτηση άποψης περί 
«κλειστών θυρών» και αποκλεισµός των γονέων από το 
σχολείο, επειδή θα εµπόδιζε τους εκπαιδευτικούς να 
επιτελέσουν τα καθήκοντά τους, λόγω συναισθηµατικών 
δεσµών µε τα παιδιά τους αλλά και της έλλειψης 
επαγγελµατικής κατάρτισής τους (McGeeney, 1969). 
Αποκλειστικό καθήκον του σχολείου ήταν η διδασκαλία, άρα 
ήταν άνευ αξίας οποιαδήποτε πληροφορία των γονέων προς 
τους εκπαιδευτικούς για τους µαθητές. 

•  Θεαµατική αύξηση παρουσιάζει το ερευνητικό ενδιαφέρον 
γύρω από αυτό το θέµα τη δεκαετία του 1980, για λόγους που 
δεν είναι πλήρως γνωστοί, αλλά συνέβαλε σ’ αυτό το ολοένα 
αυξανόµενο ενδιαφέρον των εξελικτικών ψυχολόγων να 
αναζητήσουν τα αίτια της ανθρώπινης συµπεριφοράς στο 
περιβάλλον του ατόµου. 
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•  Παρατηρείται περισσότερο συνδυασµένη 
συνεργατική δράση µεταξύ σχολείου και 
οικογένειας, µε βάση σχέσεις εµπιστοσύνης και 
αλληλοϋποστήριξης.  

•  Αναγνωρίζεται πλέον ο σηµαντικός ρόλος που 
διαδραµατίζουν το είδος και το περιεχόµενο της 
συνεργασίας σχολείου – οικογένειας τόσο για τη 
συνολική πρόοδο του παιδιού – µαθητή (γνωστική 
– συναισθηµατική – ψυχοκινητική), όσο και για 
τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. 

 



•  Επικοινωνία του σχολείου µε τις οικογένειες 
(ενηµέρωση τόσο της οικογένειας για τον 
προγραµµατισµό της διδακτέας ύλης, την πρόοδο των 
µαθητών, κ.α. όσο και του σχολείου για τις συνθήκες 
που επικρατούν στην οικογένεια). 

•  Γονεϊκή µέριµνα (παροχή ενηµέρωσης, καθοδήγησης 
και βοήθειας ώστε να διευκολυνθεί η µάθηση και η 
µελέτη στο σπίτι) 

•  Συµµετοχή γονέων στη λήψη αποφάσεων σχετικών µε 
θέµατα διοίκησης του σχολείου. 

•  Εθ ε λ ο ν τ ι κ ή  σ υµ µ ε τ ο χ ή  τω ν  γ ο ν έω ν  σ ε 
δραστηριότητες του σχολείου (εορταστικές 
εκδηλώσεις, εκδροµές, κ.α.). 

•  Συνεργασία µε την κοινότητα, ώστε να ενισχυθεί το 
έργο του σχολείου. 

 
 
 
 



Γενικά, η επικοινωνία σχολείου – οικογένειας δεν 
χαρακτηρίζεται από οµοιοµορφία, αφού τόσο οι 
οικογένειες διαφέρουν αναφορικά µε την επικοινωνία 
που διατηρούν µε το σχολείο, όσο και οι εκπαιδευτικοί 
αναφορικά µε την ανοχή που δείχνουν στην εµπλοκή 
των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία . 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  

ΤΗΝ   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 



 
o Φύλο (οι µητέρες πατροπαράδοτα υπερέχουν όσον αφορά τη βοήθεια 
µε τα µαθήµατα στο σπίτι αλλά και την επικοινωνία µε τους 
εκπαιδευτικούς). 
o Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας (µαζική έξοδος 
γυναικών στην αγορά εργασίας, τα διαζύγια, οι µονογονεϊκές οκογένειες, 
αλλοδαποί και µετανάστες, κ.α.). 
o Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας (το χαµηλό επίπεδο 
λειτουργεί ανασταλτικά, οι γονείς νιώθουν παρείσακτοι). 
o Το µορφωτικό επίπεδο των γονιών (γονείς υψηλού µορφωτικού 
επιπέδου, εµπλέκονται περισσότερο). 
o Ψυχολογικοί παράγοντες (αν οι γονείς έχουν αρνητική προσωπική 
εµπειρία από το σχολείο, νιώθουν συστολή και ανασφάλεια στο χώρο του 
σχολείου). 
o Στάσεις και προσδοκίες των γονιών (υψηλές προσδοκίες των γονιών 
για επιτυχία και υψηλές επιδόσεις των παιδιών τους 
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ü Η ηλικία: οι γονείς των µικρότερων µαθητών είναι 
περισσότερο αναµεµειγµένοι στην εκπαιδευτική διαδικασία από 
ότι των µεγαλύτερων (ίσως η παρουσία τους να µη θεωρείται 
τόσο απαραίτητη όσο µεγαλώνουν τα παιδιά). 

ü Το φύλο: οι γονείς των αγοριών εµπλέκονται περισσότερο 
από τους γονείς των κοριτσιών (ίσως επειδή τα αγόρια 
παρουσιάζουν πιο καθυστερηµένη έναρξη στη σχολική 
εργασία, είναι λιγότερο υπεύθυνα και γενικά η σχολική τους 
επίδοση είναι χαµηλότερη των κοριτσιών). 

ü Η επίδοση: οι γονείς των οποίων τα παιδιά παρουσιάζουν 
χαµηλότερες επιδόσεις, έχουν περισσότερο άγχος και 
εµπλέκονται περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 



Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η αποτελεσµατική 
συνεργασία σχολείου-οικογένειας συµβάλλει: 
•   στη σχολική επίδοση των µαθητών (Laloumi-Vidali, 1997. 
Coleman, 1998),  
•  στην αποτελεσµατική επικοινωνία και συµµετοχή των 
µαθητών στη σχέση σχολείου-οικογένειας (Beveridge, 2004),  
•  στην αυξηµένη παρακολούθηση στο σχολείο (Greenwood & 
Hickman, 1991),  
•  στη συνεργασία των γονέων µε τα παιδιά για τις εργασίες 
που γίνονται στο σπίτι (Epstein & Lee, 1995), 
•   στη βελτίωση της συµπεριφοράς, κινητοποίησης και 
αυτοεκτίµησης των µαθητών (Haynes, Comer & Hamilton-Lee, 
1989) και  
•  στην ικανοποίηση των γονέων για το ρόλο των 
εκπαιδευτικών (Rich, 1988).  



Τα βασικά οφέλη που αποκοµίζει το παιδί είναι τα εξής: 
• Μεγαλύτερη συνέπεια και σταθερότητα στους δύο πιο 
σηµαντικούς χώρους όπου ζει και κινείται, δηλαδή, στο 
σχολείο και στο σπίτι.  
• Αυξηµένες ευκαιρίες για µάθηση και εξέλιξη. 
• Πρόσβαση σε περισσότερες πηγές και υπηρεσίες.  
• Υγιές ψυχολογικό κλίµα. 
 

Η αυτοεκτίµηση, ο αµοιβαίος σεβασµός στην 
ανθρώπινη ύπαρξη και η αλληλοκατανόηση γονέων και 
εκπαιδευτικών εδραιώνουν το ευνοϊκό ψυχολογικό κλίµα, 
το οποίο  σχετίζεται θετικά µε την  αυτοεκτίµηση των 
µαθητών και επιδρά θετικά στη γενικότερη επίδοσή τους 
στο σχολείο. 



Η γόνιµη συνεργασία σχολείου – οικογένειας 
επηρεάζει θετικά τους γονείς, οι οποίοι: 

 
•  συναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους, 
•  τα γνωρίζουν καλύτερα, 
•  κατανοούν τις αδυναµίες τους και τις ικανότητές 
τους,  
•  µαθαίνουν κάποιες τεχνικές αντιµετώπισης 
προβληµάτων και καλύτερης επικοινωνίας µε τα 
παιδιά τους στο σπίτι,  
•  ισχυροποιούν και ενθαρρύνουν τις προσπάθειες 
των παιδιών,  
•  αξιολογούν πιο θετικά τους εκπαιδευτικούς.  



Η αποτελεσµατική συµµετοχή της οικογένειας στη 
σχολκή εκπαίδευση των παιδιών θεωρείται ως µια 
πολύ σηµαντική ένδειξη  για την πρόβλεψη της 
σχολικής επιτυχίας.  

 
Ερευνητικά δεδοµένα αναδεικνύουν ότι η 

επιτυχηµένη συνύπαρξη σχολείου – οικογένειας, 
συµβάλλει στην ενίσχυση της σχολικής επιτυχίας 
(Becher, 1984. Walberg, 1984. Stevenson & Baker, 
1987. Fruchter, Galleta & White, 1992. Wang et al., 
1993. Hara & Burke, 1998. Redding, 2000. Henderson 
& Mapp, 2002.  Hoover – Dempsey et al., 2005. Weiss 
et al., 2005). 



Τα παιδιά των οποίων οι γονείς συµµετέχουν 
ενεργά στα σχολικά τους θέµατα παρουσιάζουν 
σηµαντική βελτίωση στη σχολική τους επίδοση. 

 
Όσο καλύτερη σε ένταση και ποιότητα είναι η 

σχέση των γονιών µε το σχολείο , τόσο 
βελτιώνονται οι δείκτες επίδοσης των µαθητών 
(Banks – McGee, 1993. Keith et al., 1986. 
Fehrmann et al., 1987. Stevenson & Baker, 1987. 
Gonzalez & Blanco, 1991. Johnson, 1992.) 



ΟΜΩΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ  

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Η γονεϊκή απόδοση της επίδοσης του 
παιδιού, δηλαδή ο τρόπος που ο γονιός 
ερµηνεύει τις επιτυχίες ή αποτυχίες του 
παιδιού του στο σχολείο, επηρεάζει τη 
γονεϊκή εµπλοκή, που µε τη σειρά της 
επηρεάζει την επίδοση.  



•  Όσοι γονείς πιστεύουν ότι ο ρόλος τους είναι πολύ σηµαντικός 
στη σχολική επίδοση των παιδιών τους συµµετέχουν 
υπερβολικά ενεργά στη σχολική διαδικασία, για να παίξουν 
όσο το δυνατόν καλύτερα το ρόλο που αναθέτουν οι ίδιοι στον 
εαυτό τους, µε αµφίβολα αποτελέσµατα. 

 
•  Αντίθετα, όσοι γονείς πιστεύουν ότι η επίδοση των παιδιών 
οφείλεται στην προσπάθεια των ίδιων των παιδιών, δεν 
συµµετέχουν τόσο υπερβολικά, είναι λιγότερο αγχώδεις και τα 
παιδιά τους παρουσιάζουν υψηλότερη επίδοση. 

 
 

é 
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Έρευνες (Campbell & Mandel, 1990. Halle et al., 
1997. Georgiou 1997, κ.α), έδειξαν ότι όταν οι γονείς 
αφιερώνουν πολλές ώρες για να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους στα µαθήµατα η επίδοση του παιδιού είναι 
χαµηλή. Δεν είναι απόλυτα σαφές αν η γονεϊκή βοήθεια 
είναι η αιτία ή το αποτέλεσµα της χαµηλής επίδοσης. 

 
 Ένας υπερπροστατευτικός γονιός, µε τη βοήθεια 

που προσφέρει µπορεί να ενισχύσει την ανευθυνότητα 
του παιδιού και να συµβάλλει έτσι στη χαµηλή του 
επίδοση. Όταν η επίβλεψη του γονιού αποκτά τη µορφή 
αυστηρού ελέγχου, επίσης καταλήγει σε χαµηλές 
επιδόσεις και συνοδεύεται από έλλειψη εσωτερικών 
κινήτρων (Ginsburg & Bronstein, 1993. Γεωργίου, 
2000). 

ê 
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Η γονεϊκή συµπεριφορά ως προς τη σχολική εργασία 
του παιδιού στο σπίτι µπορεί να µεταβάλλεται µεταξύ δυο 
ακραίων και το ίδιο κακών συµπεριφορών.  

 
Στο ένα άκρο βρίσκονται οι γονείς που αδιαφορούν 

πλήρως και δεν γνωρίζουν τίποτα για τα µαθήµατα και τις 
υποχρεώσεις του παιδιού. Στο άλλο άκρο τοποθετούνται οι 
γονείς που είναι υπερπροστατευτικοί και επωµίζονται οι ίδιοι 
όλη την ευθύνη των σχολικών εργασιών του παιδιού.  

 
Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος χειρισµού του παιδιού 

σχολικής ηλικίας είναι η «εποπτευόµενη αυτονοµία», όπου ο 
γονιός δηλώνει παρών, αλλά αφήνει στο παιδί τον πρώτο 
ρόλο. 





Η σχέση εκπαιδευτικών και γονιών 
είναι ιδιαίτερα εύθραυστη εφόσον και οι 
δυο οµάδες ατόµων αντιµετωπίζουν 
διαρκή προβλήµατα στη διαπραγµάτευση 
των ορίων τους.  

Αν και τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και 
οι γονείς συµφωνούν ότι η καλή σχέση 
µεταξύ σχολείου και οικογένειας, ευνοεί 
την επίδοση του παιδιού, διαφωνούν στον 
τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν την έννοια 
της «καλής σχέσης» (Lightfoot, 1978). 



Γονείς:  δένονται µε το παιδί 
τ ο υ ς  µ ε  έ ν α  ι δ ι α ί τ ε ρ α 
συναισθηµατικό τρόπο, πράγµα 
π ο υ  δ ε ν  ι σ χ ύ ε ι  γ ι α  τ ο υ ς 
εκπα ιδευτ ικούς , όσο κ ι αν 
ενδιαφέρονται για το µαθητή τους 
(Blamires, Robertson και Blamires 
(1997).  



 
ΓΟΝΕΙΣ: Για λόγους πρακτικούς, 
πολιτισµικούς και ψυχολογικούς, όπως οι 
υποχρεώσεις τους προς τα άλλα παιδιά της 
οικογένειας , η δυσκολία τους να 
απουσιάσουν από την εργασία τους, 
αισθήµατα µειονεξίας εξαιτίας δικής τους 
αρνητικής σχολικής εµπειρίας, κ.α., 
αισθάνονται αµηχανία µπροστά στην 
εξουσία του σχολείου, εκδηλώνουν 
αντίσταση στη συχνή επαφή µε το σχολείο 
και διατηρούν µια σχετική απόσταση 
από το σχολείο για να µην αποκαλυφθούν 
οι αδυναµίες τους και οι µάλλον «κακές 
επιδόσεις τους» στο ρόλο του γονιού 
(Brice-Heath & McLaughlin, 1987). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Τείνουν 
να θεωρούν προβληµατικές 
τις οικογένειες αυτές, επειδή 
δεν ταιριάζουν µε το πρότυπο 
της τέλειας οικογένειας  που 
έ χο υ ν  σ τ ο  µ υ α λ ό  τ ο υ ς 
(διαζευγµένοι γονείς, χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο γονέων, 
ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά  ε υ ά λ ω τ ε ς 
οικογένειες, κ.α.). 



ΓΟΝΕΙΣ: Θεωρούν ως επακόλουθο 
τ ο υ  ρ ό λ ο υ  τ ο υ ς  ό τ ι  ε ί ν α ι 
υποχρεωµένοι να βοηθούν τα παιδιά 
τους στις σχολικές τους εργασίες, 
όµως είναι απροετοίµαστοι γι’ αυτό 
το ρόλο , εξα ι τ ία ς χαµηλού 
µ ο ρ φω τ ι κ ο ύ  ε π ι π έ δ ο υ  κ α ι 
περιορισµένων γνώσεων, έλλειψης 
χρόνου λόγω βιοποριστ ικών 
ενασχολήσεων, κλπ, µε αποτέλεσµα 
να βιώνουν αισθήµατα αποτυχίας 
και αναποτελεσµατικότητας και να 
αποµακρύνονται από το σχολείο 
(Hoover- Dempsey, Bassler & 
Burow, 1995). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Περιµένουν από 
τους γονείς να είναι περισσότερο 
κινητοπο ιηµένο ι σχετ ικά µε την 
εκπαίδευση των παιδιών τους και όταν 
αν τ ι λαµβάνον τα ι ό τ ι αυ το ί δ ε ν 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους 
έχουν την τάση να εκλαµβάνουν τη στάση 
τους ως αδιαφορία και να τους 
ενοχοποιούν γι’ αυτό (Grossman, 1999). H 
ε ν ο χο π ο ί η σ η   α υ τ ή  δ ε ν  ε ί ν α ι 
εποικοδοµητική και ανακυκλώνει ένα 
φαύλο κύκλο που παρεµποδίζει τις 
αλλαγές και βελτιώσεις (Dowling, 2001). 



ΓΟΝΕΙΣ: Εκδηλώνουν παράπονα 
εναντίον των εκπαιδευτικών που δεν 
τους επιτρέπουν να έχουν µεγαλύτερη 
εµπλοκή στα εκπαιδευτικά δρώµενα και 
στα διάφορα επίπεδα της σχολικής ζωής 
γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α .  Γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ µ α , 
παραπονιούνται για τη συµπεριφορά των 
εκπαιδευτικών, για τις υπερβολικές 
απα ι τήσε ι ς του σχολε ί ου , που 
σχετίζονται µε το χρόνο που διαθέτουν 
για να βοηθήσουν το παιδί τους στην 
κατ΄οίκον εργασία, µε τις άβολες ώρες 
που ορίζει το σχολείο για τις επισκέψεις 
των γονιών, κλπ.. 

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι :  Ε ί ν α ι 
επιφυλακτικοί στο να ενθαρρύνουν 
την εµπλοκή των γονιών διότι είτε 
φοβούν τα ι ό τ ι ο ι γο ν ε ί ς θα 
ξεπεράσουν τα όριά τους , θα 
αµφισβητήσουν την επάρκειά τους και 
θα δηµιουργήσουν πρόβληµα αντί να 
βοηθήσουν, είτε θα χρειαστεί επί 
πλέον δουλειά εκ µέρους τους, για να 
πείσουν τους γονείς για την επάρκειά 
τους. 



ΓΟΝΕΙΣ: Αµφισβητούν την 
επαγγελµατική επάρκεια των 
εκπαιδευτικών και µάλιστα 
µπροστά στους µαθητές, µε 
αποτέλεσµα να µειώνουν το 
κύρος και την αξιοπιστία τους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Αν και πιστεύουν 
πως οι γονείς χρειάζονται εκπαίδευση και 
καθοδήγηση , επ ιφυλάσσοντα ι να 
προσφέρουν τη βοήθειά τους, µιας και οι 
γονείς δεν φαίνονται να εκτιµούν τόσο τις 
εξειδικευµένες γνώσεις τους. Έτσι 
προσπαθούν να προστατεύσουν τον 
ε πα γ γε λµα τ ι σµό τ ο υ ς , ώστ ε να 
ανακτήσουν τον κοινωνικό σεβασµό που 
απολάµβαναν στο παρελθόν, κρατώντας 
αποστάσεις από τους γονείς (Γεωργίου, 
2000). 
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