
ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

Πολλές φορές οι δάσκαλοι ευρισκόμενοι στο σχολείο, αντιμετωπίζουν πλήθος 

προβλημάτων συμπεριφοράς, σχολικής ένταξης, διαφορετικότητα στις 

κοινωνικές τάξεις ή και στις εθνικότητες, αντιδράσεις μαθητών ή γονέων 

άλλοτε ήπιου και άλλοτε έντονου χαρακτήρα. Το σύγχρονο σχολείο, η 

αλματώδης ανάπτυξη της κοινωνίας σε βιοτικό και τεχνολογικό επίπεδο, οι 

απαιτήσεις, η ταχύτητα των γνώσεων, οι προκλήσεις που δέχονται οι μαθητές, 

οι υποχρεώσεις της οικογένειας απέναντι στο σύνολο, η αρρώστια της εποχής 

μας το άγχος, είναι στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος 

ενημερωμένος δάσκαλος και να πράττει ανάλογα με την παιδαγωγική του 

κατάρτιση. Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες που διαχέονται,  τα κίνητρα που 

δίνει η οικογένεια, η κοινωνική τάξη, είναι μερικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

όχι μόνο την σχολική επίδοση των μαθητών, αλλά όλο το profile τους, την 

μελλοντική τους αποκατάσταση, την τοποθέτησή τους απέναντι στην κοινωνία 

που τους περιμένει για να προσφέρουν. 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, οι ενισχύσεις των γονέων καθορίζουν 

αποκλειστικά τη μάθησή του, γιατί συνήθως η επιθυμητή συμπεριφορά του 

παιδιού ενισχύεται θετικά με την εκδήλωση της αγάπης των γονέων. Έχοντας 

το παιδί σαν πρότυπο συμπεριφοράς τους γονείς του οικειοποιείται ολόκληρο 

το σύστημα αξιών της οικογένειας. Οικειοποιείται τις φιλοδοξίες, τα 

ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες, τον τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων καλών 

ή κακών, κερδίζοντας έτσι την αγάπη τους. Και οι έρευνες του D.Mc.Clelland 

συντείνουν στο συμπέρασμα πως η μητέρα που φροντίζει να κάνει το παιδί 

ανεξάρτητο και το παρακινεί να κάνει μόνο του τις διάφορες εργασίες, 

δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των κινήτρων επίδοσης 

στο παιδί Βασική όμως προϋπόθεση για την ανάπτυξη των κινήτρων 

απόδοσης, είναι οι απαιτήσεις των γονέων να ανταποκρίνονται στο επίπεδο 

των δυνατοτήτων του παιδιού. Οι γονείς που έχουν ψηλά κίνητρα επίδοσης, 

θέτουν υψηλότερες απαιτήσεις στα παιδιά τους, παρά οι γονείς με ασθενή 

κίνητρα. Ο πατέρας γενικά είναι πιο συγκρατημένος γονιός. Αφήνει 

μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στο παιδί του που έχει ψηλές αποδόσεις. 

Αντίθετα ο πατέρας παιδιών με ασθενή κίνητρα επίδοσης κατευθύνει 

αυταρχικά τη συμπεριφορά του παιδιού.  Τα παιδιά με ισχυρά κίνητρα 

επίδοσης, θεωρούν ως αίτιο επιτυχίας τον εαυτό τους και της αποτυχίας την 

τύχη. Αντίθετα τα παιδιά με ασθενή κίνητρα επίδοσης θεωρούν ως αίτιο 

επιτυχίας την τύχη και ως αίτιο αποτυχίας τον εαυτό τους. Εδώ η επίδραση 



του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι μεγάλη γιατί όταν το παιδί 

αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, αποκτά 

αυτοπεποίθηση, αντιμετωπίζει με θετική διάθεση καταστάσεις ή περιστάσεις 

επίδοσης, γιατί ελπίζει ότι έτσι θα του δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσει τις 

ικανότητές του. Αν τις περισσότερες φορές αποτυγχάνει, φυσικό είναι να 

αμφιβάλλει για τις ικανότητές του και να αποφεύγει έτσι τις ευκαιρίες επίδοσης 

γιατί τις θεωρεί αποτυχία .  

Η οικογένεια πρέπει να ενεργοποιεί τις πνευματικές αξίες, τις πολιτιστικές 

εσωτερικές αξίες, γεγονός που ξυπνά την πνευματική ζωή στο παιδί και 

διαμορφώνει μαζί με τις εσωτερικές δυνάμεις τον χαρακτήρα του παιδιού. 

 

Η αποτελεσματικότητα της ανατροφής στο σπίτι εξαρτάται:  

1. Από το ύφος της ανατροφής  Η οικογένεια πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές 

ψυχικές ανάγκες του παιδιού: την αξίωση για αγάπη, ασφάλεια, προσοχή, 

ελευθερία, καθοδήγηση, κίνητρα, ισότητα. Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών 

πρέπει να διατηρεί τη χρυσή τομή ανάμεσα στα άκρα του πάρα πολύ και του 

πάρα πολύ λίγου, αλλιώς δημιουργούνται ελλιπείς μορφές ανατροφής στο 

σπίτι, όπως: το παιδί να κακομαθαίνει, να είναι ανυπάκουο,  να αποκρούει, να 

μη συμβιβάζεται, να προκαλεί σύγχυση στον εαυτό του και στο περιβάλλον 

του 

2. Από τον αριθμό των αδερφών και τη θέση του παιδιού στη σειρά των 

αδερφών.  Η ψυχοπνευματική εξέλιξη του παιδιού δεν διαπλάθεται μόνο από 

τους γονείς αλλά και από τα αδέρφια. Το μοναχοπαίδι δεν έχει τα ερεθίσματα 

που προέρχονται από άλλα αδέρφια και έτσι απειλείται η φυσιολογική 

προσαρμογή του με άλλους ανθρώπους. Αν όμως το παιδί έχει ένα ή δύο 

αδερφάκια, είναι ευνοϊκότερα για τη σωστή ανάπτυξή του. Οι αξίες και τα 

ενδιαφέροντα μοιράζονται εξίσου και έτσι το παιδί δεν γίνεται ούτε 

κακομαθημένο, ούτε σκληρό. Όταν το παιδί είναι μεγαλύτερο από ένα 

αδερφάκι του παίρνει τα πάντα στα σοβαρά, ταιριάζει λιγότερο με τους 

συνομηλίκους του και περισσότερο με τους μεγάλους. Το μικρότερο παιδί 

αντίθετα είναι ενεργητικό, ανοιχτό, εύθυμο και δεν παίρνει τίποτα στα 

σοβαρά.  

3. Από την οικονομική θέση της οικογένειας Η οικονομική θέση της 

οικογένειας έχει σχέση με το ντύσιμο, την περιποίηση του σώματος, τη 

διατροφή, την πνευματική καλλιέργεια, τη διαπαιδαγώγηση, την ανάλογη 

κοινωνική τάξη . Αντίθετα η φτώχεια δημιουργεί προβλήματα κυρίως στα 

αγόρια παρά στα κορίτσια. Αυτή η θέση ταυτίζεται και με την ανεργία των 

γονέων 



4. Από την ατελή και διαταραγμένη οικογένεια Όταν η οικογένεια είναι ατελής 

ή διαταραγμένη (διαζύγια, φασαρίες, κ.α), τότε πολλοί παράγοντες 

παρακάμπτονται. Η συναναστροφή μόνο με τον πατέρα αναπτύσσει τη 

θέληση, το σεβασμό στην αυθεντία, την επιδίωξη κύρους και αυτοκυριαρχίας 

κ.α. Η συναναστροφή μόνο με τη μητέρα αναπτύσσει τη συναισθηματική 

πλευρά του παιδιού, το αίσθημα, την αγάπη, την πίστη. Βλέπουμε ότι η 

σωστή εξισορρόπηση των γονέων δημιουργεί σωστή προσωπικότητα στο 

παιδί,  αφού ο ένας γονέας καλύπτει τον άλλο στη διάπλαση του χαρακτήρα 

του παιδιού.  Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες επηρεάζουν άμεσα την σχολική 

επίδοση των μαθητών γιατί έστω και ο ένας από τους παράγοντες αυτούς 

παρουσιάζει κάποια αδυναμία θα παρουσιαστούν προβλήματα στην μετέπειτα 

σχολική προσαρμογή και επίδοση του μαθητή. 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Πολύς λόγος γίνεται καθημερινά στα σχολεία μας για τη βαθμολογία, η οποία 

έχει 

οδηγήσει τους μαθητές στον αυτοσκοπό του μεγάλου βαθμού ξεχνώντας ότι 

απλά 

πρόκειται για μία ένδειξη προόδου με βάση τα κριτήρια που θέτουμε στο 

σχολείο 

μας. Η άνιση όμως σχολική επίδοση δεν οφείλεται στις ατομικές διαφορές 

ικανοτήτων, αλλά στην κοινωνική προέλευση. Η άνιση επίδοση επιβιώνει σε 

όλο τον 

κόσμο και μετά την άρση των οικονομικών και κοινωνικών εμποδίων. Η 

αξιολόγηση 

αναπαράγει την ταξική διαστρωμάτωση. Οι εκπαιδευτικοί συναντούν πολύ 

συχνά 

διάφορα είδη τύπου γονέων. Κάποιοι γονείς άλλοτε ενδιαφέρονται για την 

πρόοδο 

των παιδιών τους άλλοι πάλι όχι τόσο.  

Μεγάλη έρευνα που διεξάχθηκε στις Η.Π.Α με χιλιάδες στοιχεία προς σύγκριση 

και 

ανάλυση έδειξε πως οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες έχουν στενή 



συνάφεια με την επίδοση. Τέτοια στοιχεία ήταν το είδος του σχολείου, η 

χωρητικότητα του, η ποιότητα των κτιρίων, ο τεχνικός εξοπλισμός, ο αριθμός 

των 

εκπαιδευτικών και οι δημόσιες δαπάνες. Σχετικά με τους μαθητές τα στοιχεία 

αφορούσαν τη σχολική επίδοση, την κοινωνική και οικονομική προέλευση, το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τις προσδοκίες των μαθητών και τη διάθεση 

τους για 

το σχολικό μέλλον. Στην επίδοση των μαθητών επιδρούν οι διαφορές 

περισσότερο σε 

παιδιά μειονοτήτων, η ποιότητα των εκπαιδευτικών, η μόρφωση της 

οικογένειας και 

οι σχολικές προσδοκίες της πλειοψηφίας των συμμαθητών. 

 




