
ΓΟΝΕΪΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ

Σημείο αναφοράς στην βιβλιογραφία για το 
τι συνιστά γονεϊκή εμπλοκή στην 
εκπαίδευση, ώστε να λειτουργεί θετικά, 
αποτελούν οι έρευνες της Joyce Epstein 
(Epstein 1997, Epstein & Jansorn 2004, 
Epstein & Salinas 2004) και συνοψίζεται στις 
παρακάτω 6 κατηγορίες:



1) Διαμόρφωση 
κατάλληλου 

περιβάλλοντος 
(Parenting)

Η δημιουργία μέσα στο 
σπίτι της οικογένειας των 

συνθηκών εκείνων που 
διευκολύνουν τα παιδιά 

στις σχολικές 
υποχρεώσεις τους και 

γενικότερα ενός κλίματος 
που ευνοεί τη μάθηση.

Η γονεϊκή μέριμνα αναφέρεται στην 
ικανότητα των γονέων να καλύψουν 
τις βασικές ανάγκες των παιδιών, να 
τα επιβλέψουν και να τα 
πειθαρχήσουν, καθώς και να 
δημιουργήσουν ένα οικογενειακό 
περιβάλλον, το οποίο επιδρά θετικά 
στη μάθηση των παιδιών.



2) Επικοινωνία σχολείου-
οικογένειας (Communicating)
Οι αποτελεσματικοί τρόποι 

μεταφοράς πληροφοριών από το 
σχολείο στην οικογένεια (και 
αντιστρόφως) για τα σχολικά 
προγράμματα, τις σχολικές 

εργασίες και την πρόοδο των 
παιδιών.

Η επικοινωνία με τους δασκάλους 
και το σχολείο στηρίζεται στην 

αμοιβαία πληροφόρηση και των δύο 
πλευρών για τις ανάγκες του 

παιδιού.



3) Προσφορά εθελοντικής 
εργασίας (Volunteering)
Η συμμετοχή των γονέων σε 
δραστηριότητες του σχολείο
υ 
και ενεργοποίηση τους σε 
υποστηρικτικές εργασίες που 
βοηθούν τη λειτουργία του.

Ο εθελοντισμός ενισχύει την 
άμεση και έμπρακτη εμπλοκή των 
γονέων στη μαθησιακή 
διαδικασία, παρέχοντας βοήθεια 
στους δασκάλους, τους μαθητές, 
αλλά και άλλους γονείς στο χώρο 
του σχολείου.

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/358042_sholeio-toy-fthinoporoy
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/358042_sholeio-toy-fthinoporoy


4) Μάθηση στο σπίτι 
(Learning at home)
Η βοήθεια που 
προσφέρουν οι γονείς 
στην διεκπεραίωση 
των σχολικών εργασιών 
και γενικότερα ο έλεγχος 
και η επίβλεψη της 
μελέτης των παιδιών

Η παροχή βοήθειας από τους 
γονείς στα παιδιά με τις κατ` 
οίκον εργασίες αναφέρεται 
στη καθημερινή μαθησιακή 
υποστήριξη των παιδιών στο 
σπίτι, με την καθοδήγηση των 
δασκάλων. 



5) Συμμετοχή σε 
αποφάσεις που 

αφορούν το 
σχολείο 

(Decision Making)
Η συμμετοχή των 

γονέων σε όργανα 
που παίρνουν 

αποφάσεις για τη 
λειτουργία 

του σχολείου.

Η συμμετοχή των γονέων στις 
αποφάσεις που αφορούν στο 
σχολείο, πραγματοποιείται μέσα 
από τους εκπροσώπους των 
γονέων. 



6) Συνεργασία με την κοινότητα 
(Collaborating with the 

community)
Η εξεύρεση και αξιοποίηση 
κοινωνικών και κοινοτικών 

υπηρεσιών για την ενίσχυση και 
βελτίωση των σχολικών 

προγραμμάτων.

Η συνεργασία με την κοινωνία 
αφορά στη συμμετοχή των γονέων 

σε διάφορα κοινωνικά 
προγράμματα σχετικά με την 

υγεία, την εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό, που αφορούν στα 

παιδιά τους.
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