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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η παρούσα εργασία είναι το προϊόν µιας πολύχρονης προσπάθειας που άρχισε µε 

την εισαγωγή µου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτι-

κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έχοντας ολοκληρώσει αυτήν την προσπά-

θεια, αισθάνοµαι τη βαθιά ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εκείνους που µε βοήθησαν και 

µου συµπαραστάθηκαν.  

 Το πρώτο ευχαριστώ ανήκει στον επόπτη αυτής της εργασίας, τον Καθηγητή και 

Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη. Με την επιστηµονική 

του κατάρτιση και την πλατιά ερευνητική του εµπειρία µε καθοδήγησε από τα πρώτα 

µου βήµατα και βοήθησε ώστε να συντελεστεί η παρούσα µελέτη. 

 Ευχαριστώ, επίσης θερµά, τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Κανάκη ο οποίος υπήρξε 

πάντα πρόθυµος να µε συµβουλεύσει, να µου δώσει λύσεις και να συµβάλει µε τις παρα-

τηρήσεις του στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 

 Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Eπίκουρο Καθηγητή κ. Ζαχαρία Παληό ο 

οποίος µου προσέφερε συνεχή και άµεση βοήθεια κάθε φορά που την είχα ανάγκη. Ήταν 

εκείνος που µε ενθάρρυνε κάθε φορά που πίστευα ότι έφτανα σε αδιέξοδο και µε ανα-

τροφοδοτούσε για να συνεχίσω. Με την ουσιαστική του συµπαράσταση, η εκπόνηση της 

εργασίας έγινε πολύ ευκολότερη. 

 Θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω όλους τους ανώνυµους συντελεστές της εργα-

σίας αυτής, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που έλαβαν µέρος στις συνεντεύξεις και 

µε βοήθησαν στη διεξαγωγή της έρευνας. 

 Ευχαριστώ τους φίλους µου που µε στήριξαν ηθικά αλλά και πρακτικά σε κάθε 

βήµα: το Νίκο, που ήταν πάντα το τρίτο µάτι και προλάβαινε ατοπήµατα και γλωσσικά 

σφάλµατα, µικρά ή µεγάλα. Τις δυο Μαρίες, που µε διευκόλυναν στην ανεύρεση της 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Τη Νίκη, που ανεχόταν αδιαµαρτύρητα και πάντα µε πνεύ-

µα πραγµατικής κατανόησης και συµπαράστασης την κούραση και την απογοήτευση που 

αντιµετώπισα σε ορισµένες φάσεις της εργασίας. 

 Ευχαριστώ τέλος, την αδελφή µου για τη βοήθειά της στη χρήση του Ηλεκτρονι-

κού Υπολογιστή και τους γονείς µου που µε στήριξαν οικονοµικά και ηθικά  κατά τη 

διάρκεια αυτής της πορείας. Σε όλους τους παραπάνω αφιερώνω την εργασία µου.  

Ηράκλειο, Φεβρουάριος 1999     

Κατερίνα Λιοντάκη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το ενδιαφέρον των γονιών για τη  µόρφωση των παιδιών ανεξάρτητα από 

τις µορφές που παίρνει ιστορικά, είναι τόσο παλιό όσο και η ιστορία του ανθρώ-

που. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση η ανάγκη για µόρφωση ικανοποιείται µε 

τη θεσµοποίηση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Σταδιακά ο ρόλος της εκπαίδευσης 

αναβαθµιζόταν όλο και περισσότερο. Ιδιαίτερα µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο η 

ζήτηση για εκπαίδευση αυξήθηκε δραστικά. Οι σηµαντικές αλλαγές που παρατη-

ρήθηκαν µεταπολεµικά στην κοινωνικοοικονοµική ζωή αποτυπώθηκαν στο θεσµό 

της οικογένειας και του σχολείου. ∆ιάφοροι λόγοι, όπως οι µεταβολές στις επαγ-

γελµατικές δοµές, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η µείωση του αριθµού των 

παιδιών, έκαναν τους γονείς να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη µόρφωση των 

παιδιών.  

 Η αύξηση της ζήτησης για την εκπαίδευση οδήγησε µε τη σειρά της στον 

εκσυγχρονισµό και στο άνοιγµα του σχολείου σε πλατύτερες µάζες ανθρώπων. 

Κατά συνέπεια, δυο θεσµοί της κοινωνίας που µέχρι το πρόσφατο παρελθόν υ-

πήρχαν και λειτουργούσαν σχεδόν ανεξάρτητα, αρχίζουν να αισθάνονται την ανά-

γκη της µεταξύ τους προσέγγισης.  

 Άλλωστε, η οικογένεια και το σχολείο εξακολουθούν και σήµερα να απο-

τελούν τους βασικούς κοινωνικοποιητικούς φορείς για το νέο άτοµο.  Κοινός τους 

στόχος είναι η αγωγή του παιδιού. Η αγωγή όχι µε τη στενή έννοια της παροχής 

γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά µε την ευρύτερη έννοια της κοινωνικοποίησης. 

Αναρρωτιέται κανένας σε ποιο βαθµό η αγωγή  που αποκτάται µέσα από το σχο-

λείο βρίσκεται σε  συνέχεια µε την κοινωνικοποίηση που προέρχεται από το οικο-

γενειακό περιβάλλον.  

 Επίσης, στις µέρες µας διακηρύσσεται από τους παιδαγωγούς ότι δεν µπο-

ρεί να είναι αρκετά αποτελεσµατική οποιαδήποτε αγωγή προσφέρει το σχολείο 

χωρίς τη συµπαράσταση της οικογένειας1. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο έχει συ-

                                                           
1 Οι σύγχρονες οικογένειες είναι διαφοροποιηµένες. Τα περισσότερα παιδιά ζουν µε τουλάχιστον ένα γο-
νέα. Για ορισµένα παιδιά, ο ρόλος του γονέα µπορεί να φέρεται από συγγενείς, µεγαλύτερα αδέρφια ή 
άλλους κηδεµόνες. Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιούµε τους όρους «οικογένεια» και «γονείς» µόνο 
για χάρη συντοµίας. Σε καµιά περίπτωση δεν αποκλείονται τα άλλα άτοµα που ενδεχοµένως να ασχολού-
νται µε το παιδί κσι την εκπαίδευσή του.  
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νειδητοποιηθεί και από τα συµβαλλόµενα µέρη, εκπαιδευτικούς και γονείς, η ανά-

γκη για µια διαρκή επικοινωνία και συνεργασία2 µεταξύ τους.  

 Τα παραπάνω αποτέλεσαν µέρος του προβληµατισµού που διέπει την πα-

ρούσα εργασία. Θα ελεγχθεί σε ποιο βαθµό η οικογένεια και το σχολείο αποτε-

λούν δυο συµβατούς χώρους, αν υπάρχει επικοινωνία και ουσιαστική συνεργασία 

µεταξύ τους.  

 Συγκεκριµένα η εργασία αποτελείται από δυο µέρη. Το πρώτο µέρος συνι-

στά τη θεωρητική θεµελίωση της εργασίας και αποτελείται από δυο κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται πολύ συνοπτικά η έννοια της κοινωνικοποίησης. Μο-

λονότι το θέµα  αυτό µπορεί να φαίνεται κοινότοπο και η προσφορά πρωτότυπης 

γνώσης µάλλον δύσκολη, η αναφορά σε αυτό κρίθηκε αναγκαία δεδοµένου ότι η 

εργασία επικεντρώνεται στη θεσµική περιοχή του σχολείου και της οικογένειας. 

τους δυο κατεξοχήν φορείς κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Γίνεται αναφορά 

και στην έννοια των στρατηγικών η οποία εισάγεται στην Κοινωνιολογία της Εκ-

παίδευσης από το Γάλλο Κοινωνιολόγο P. Bourdieu. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στις οικογενειακές εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι οποίες  συνδέονται 

άρρηκτα µε την οικογενειακή κοινωνικοποίηση και καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό  

το µέλλον του παιδιού στο σχολείο. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνώνται οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ 

των δύο θεσµών. Η οικογένεια και το σχολείο αντιµετωπίζονται όχι µόνο ως δυο 

θεσµοί που έχουν κοινούς στόχους, αλλά δυο θεσµοί που αναπτύσσουν ένα πο-

λυεπίπεδο δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας προκειµένου να διευκολυνθεί το 

έργο και των δύο και να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Το κεφάλαιο αυτό ολοκλη-

ρώνεται µε την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και την παρουσίαση ερευνητικών 

δεδοµένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία συµβάλλουν στη διαµόρ-

φωση του προβληµατισµού της δικής µας έρευνας. 

 Ακολουθεί το δεύτερο µέρος το οποίο και αποτελεί τον κύριο κορµό της 

εργασίας. Χωρίζεται επίσης σε δυο κεφάλαια. Στο πρώτο, το τρίτο της εργασίας, 

παρουσιάζεται ο προβληµατισµός που απορρέει από τα δυο προηγούµενα κεφά-

λαια και η οριοθέτηση του ερευνητικού πεδίου. Μέσα από την ερευνητική µας 

                                                           
2 Ο όρος συνεργασία λαµβάνεται ως όρος ευρύτερος της επικοινωνίας. 
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προσπάθεια θα εξεταστούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ σχολείου και 

οικογένειας σε µικροκοινωνιολογικό επίπεδο3, δηλαδή οι σχέσεις µεταξύ των 

προσώπων που πραγµατώνουν τους δυο θεσµούς, οι γονείς από τη µια µεριά και 

οι εκπαιδευτικοί από την άλλη. Γίνονται γνωστοί οι ειδικότεροι στόχοι της έρευ-

νας και οι υποθέσεις της και παρέχονται απαραίτητα στοιχεία για το δείγµα,  τη 

µέθοδο  και την τεχνική της συλλογής των δεδοµένων. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους και το τελευταίο της εργασίας, 

γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η εργασία ολοκληρώνε-

ται µε την προσπάθεια να διατυπωθούν ορισµένες προτάσεις που ενδεχοµένως θα 

βελτιώσουν τις υπάρχουσες σχέσεις µεταξύ σχολείου και οικογένειας.  

                                                           
3 Η µικροκοινωνιολογία εξετάζει αυτό καθαυτό το σύστηµα του σχολείου και αναλύει τις αλληλεπιδράσεις 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε αντίθεση µε την µακροκοινωνιολογία η οποία δίνει έµφαση στις ευρύτε-
ρες κοινωνικές διαδικασίες και εξετάζει το σχολείο όπως συνδέεται µε την οικονοµία και τις υπόλοιπες 
κοινωνικές δοµές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: To σχολείο και η οικογένεια ως θεσµοί κοινωνικοποίησης 

1.  Η έννοια της κοινωνικοποίησης και η αναγκαιότητα της 

 

 Ο όρος κοινωνικοποίηση καθιερώθηκε στην ειδική παιδαγωγική γλώσσα 

στις αρχές του 20ού αιώνα από τον E. Durkheim. Την ίδια περίπου εποχή (τέλη 

του 19ου και αρχές του 20ού αι.) οι Αµερικανοί εισήγαγαν στις έρευνές τους τον 

όρο αυτό ως έννοια επιστηµονική κι ανέπτυξαν για πρώτη φορά µια επιστηµονική 

θεωρία της κοινωνικοποίησης4. 

 Η κοινωνικοποίηση συνιστά µια πολυδιάστατη διαδικασία µάθησης και 

κοινωνικής ένταξης, η οποία επιτελείται σε όλη τη διάρκεια συγκρότησης και εξέ-

λιξης της προσωπικότητας του ατόµου. Οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την 

κοινωνικοποίηση συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό θέµα και αποτελούν συχνά αντι-

κείµενο ποικίλων ερευνών, καθώς αφορούν στην «επιβίωση» τόσο του κάθε ατό-

µου χωριστά όσο και του κοινωνικού συνόλου. Αφενός δηλαδή, τα άτοµα µέσα 

από µια διαβίου διαδικασία µάθησης γίνονται παραγωγικά, οικειοποιούνται διά-

φορους ρόλους, αποκτούν την ατοµική και συλλογική τους ταυτότητα, χαρακτη-

ριστικά απολύτως απαραίτητα για να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο που υπάρ-

χει πριν από αυτά. Αφετέρου, εξασφαλίζεται  η κοινωνική συνοχή και η πολιτι-

σµική συνέχεια από τη µια γενιά στην άλλη5, δεδοµένου ότι τα συστατικά στοιχεία 

του ανθρώπινου πολιτισµού (γλώσσα, ιστορία, επιστήµη, τέχνη κ.τ.λ.), δεν κληρο-

νοµούνται βιολογικά, αλλά εγχαράσσονται στο άτοµο κατά την αναστροφή του µε 

τα άλλα µέλη της κοινωνίας6. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο ∆. Τσαούσης, ο άν-

                                                           
4 Το έδαφος στην Αµερική ήταν πρόσφορο την εποχή εκείνη για τη διερεύνηση κοινωνικοποιητικών διαδι-
κασιών καθώς η συγκέντρωση µεταναστών από πολλές χώρες του κόσµου ήταν µεγάλη γεγονός που προ-
καλούσε διάφορα κοινωνικά προβλήµατα. Βλ. Κ. Muhlbauer, Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα, 
(µτφρσ. ∆. ∆ηµοκίδη) Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 6 κ.εξ, ∆. Τσαρδάκη, ∆ιαδικασίες κοινωνι-
κοποίησης, εκδ. Σκαραβαίος, Αθήνα 1984, σ. 22. 
5 Βλ. Γ. Φλουρή Α. Κουλοπούλου, Ι. Σπυριδάκη, Το αυτοσυναίσθηµα και η παιδαγωγική του αντιµετώπι-
ση, εκδ. Αλκυών, Αθήνα 1981, σ. 29. 
6 Χρ. Νόβα-Καλτσούνη, Κοινωνικοποίηση, η γένεση του κοινωνικού υποκειµένου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 
1995, σ. 11, Γ. Πιπερόπουλο, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 
1990, σ. 124. 
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θρωπος δεν γεννιέται αλλά γίνεται «άνθρωπος»7, δηλαδή, εξελίσσεται σε κοινωνι-

κό ον. Το έµφυτο περιορίζεται στην κληροδότηση κάποιων δυνατοτήτων οι οποίες 

γίνονται ικανότητες µόνο υπό προϋποθέσεις. Και η βασική προϋπόθεση είναι η 

αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα.  

 Για να κατανοηθεί και να ερµηνευθεί το πολύπλοκο φαινόµένο της κοινω-

νικοποίησης, έχουν αναπτυχθεί πολλές αναλυτικές προσεγγίσεις, καθεµιά από τις 

οποίες δίνει έµφαση και σε κάποιο διαφορετικό στοιχείο της έννοιας της κοινωνι-

κοποίησης8. Συνήθως, κάθε προσπάθεια περιορισµού κι ορισµού της διαδικασίας 

της κοινωνικοποίησης αντανακλά µια από αυτές τις προσεγγίσεις. Οι θεωρητικές 

οπτικές που περισσότερο έχουν επηρεάσει την κοινωνιολογική σκέψη όσον αφορά 

το θέµα της κοινωνικοποίησης, είναι: 

- Η Κανονιστική προσέγγιση η οποία συνδέεται µε τη ∆οµολειτουργική θεωρία και 

υπερτονίζει το ρόλο της κοινωνίας στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Σε αυ-

τήν την περίπτωση η κοινωνικοποίηση είναι χειραγωγική9  και  

- η Ερµηνευτική προσέγγιση η οποία απορρέει από τη θεωρία της Συµβολικής Αλ-

ληλεπίδρασης και επιµένει στις δυνατότητες αυτονοµίας του ατόµου. Σε αυτήν την 

περίπτωση η κοινωνικοποίηση ονοµάζεται χειραφετιτική10.  

 

 

 

1.1  Η Κανονιστική προσέγγιση 

 

 Ο Τ.Parsons, κύριος εκπρόσωπος της Κανονιστικής προσέγγισης, είχε ανα-

πτύξει ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση κι ερµηνεία των διεργασιών 

κοινωνικοποίησης και των προϋποθέσεών τους, µέσα στο οποίο προσπαθούσε να 

εντάξει τη διαδικασία κοινωνικοποίησης ως µια γενική θεωρία  
                                                           
7 Βλ. ∆. Τσαούση, Η κοινωνία του ανθρώπου, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, 7η ανατύπωση, εκδ. Guten-
berg, Αθήνα 1991, σ. 145. 
8 Βλ. Ν. Ιντζεσίλογλου, Η κοινωνικοποίηση του ατόµου, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 65 κ.εξ., 
Ι. Πυργιωτάκη, Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, 5η ανατύπ., εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1995, 
σ. 16, Χρ. Καλτσούνη - Νόβα 1995, ό.π., σ. 188 
9 Βλ. Μ. ∆αµανάκη, Αγωγή, Κοινωνικοποίηση, Παιδεία. Προσπάθεια για µια διασαφήνιση των όρων, 
«Σύγχρονη Εκπαίδευση», τ. 43, 1988, σ.55.  
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κοινωνικής δράσης. Πίστευε ότι η διαδικασία της κοινωνικοποίησης αποβλέπει 

στην εκµάθηση, ή αλλιώς στην εσωτερίκευση, από το άτοµο των κοινωνικών ρό-

λων ώστε να είναι σε θέση και το ίδιο το άτοµο να αναλάβει σταδιακά αυτούς 

τους ρόλους. Πρέπει να επισηµανθεί ότι για το ∆οµολειτουργισµό, η συµπεριφορά 

του ατόµου καθορίζεται από κανονιστικά πρότυπα, δηλαδή, «πρότυπα που προ-

σανατολίζουν τη συµπεριφορά καθορίζοντας ποιος, πότε, πως και µε ποια σειρά 

θα ενεργήσει, για να παραχθεί ένα συγκεκριµένο και κοινωνικά αναγνωρισµένο 

αποτέλεσµα»11.  

 Η απόκλιση από αυτά τα πρότυπα, τα οποία έχουν σχέση περισσότερο µε 

αυτό που αποκαλούµε «καλούς τρόπους» ή «σεβασµό της παράδοσης», δεν επι-

σύρει κάποια άµεση κύρωση, εφαρµόζεται όµως κοινωνικός έλεγχος µε τη µορφή 

κριτικής ή χλευασµού. Στόχος δηλαδή, είναι η συµµόρφωση και η «πλήρης» κοι-

νωνικοποίηση, καθώς αυτά τα δυο στοιχεία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την κοινωνική συνοχή. Οποιαδήποτε αντίφαση κι απόκλιση από τον κανόνα 

παρουσιάζεται από τη ∆οµολειτουργική θεωρία ως φαινόµενο παθολογικό, το ο-

ποίο υπονοµεύει τη διατήρηση της ισορροπίας του κοινωνικού συστήµατος12.  

 Ο Τ. Parsons αντιλαµβανόταν την κοινωνικοποιητική διαδικασία ως µια 

προοδευτική ένταξη του ατόµου σε όλο και πιο πολύπλοκα κοινωνικά συστήµατα. 

Το πρώτο σύστηµα µε το οποίο έρχεται σε επαφή το παιδί είναι η οικογένεια η 

οποία και αποτελεί, ίσως, τη σηµαντικότερη βαθµίδα κοινωνικοποίησης. Αφενός, 

γιατί αποτελεί το µοναδικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το νέο άτοµο στη 

κρίσιµη για την εξέλιξη της κοινωνικοποίησης βρεφική και νηπιακή ηλικία. Αφε-

τέρου, γιατί από πλευράς οργάνωσης, η οικογένεια αποτελεί µια µικρογραφία του 

κοινωνικού συνόλου. Το παιδί αντιλαµβάνεται τα άλλα µέλη της οικογένειάς του 

ως «κοινωνικά αντικείµενα»13, δηλαδή, τα αντιλαµβάνεται σε σχέση µε το ρόλο 

τους κι όχι ως µεµονωµένα άτοµα. Βλέποντας πως συµπεριφέρονται, αφοµοιώνει 

πρότυπα συµπεριφοράς, αξίες και γενικά οικειοποιείται πολιτιστικά στοιχεία. 

 
                                                                                                                                                                            
10Βλ. ∆. Τσαρδάκη 1984, ό.π., σ. 37, K. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 8, Μ. ∆αµανάκη 1988, ό.π. 
11 Βλ. ∆. Τσαούση, Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1984, σ. 234. 
12 Βλ. K. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 11, Χρ. Καλτσούνη - Νόβα 1995, ό.π., σ. 204. 
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 Στη συνέχεια το παιδί εντάσσεται σε ένα περισσότερο πολύπλοκο σύστηµα, 

το σχολείο. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης στο σχολείο παίρνει, κατά τον Τ. 

Parsons, τέσσερις σηµασίες14. Η πρώτη είναι να χειραφετηθεί το παιδί από τους 

πρωταρχικούς συναισθηµατικούς δεσµούς µε την οικογένειά του. Η δεύτερη είναι 

να εσωτερικεύσει το παιδί ένα πεδίο κοινωνικών αξιών και νορµών, το οποίο βρί-

σκεται σε µια βαθµίδα υψηλότερα από εκείνες που του έχουν µεταδοθεί από την 

οικογένειά του. Η τρίτη σηµασία είναι ο διαχωρισµός της σχολικής τάξης στο 

πλαίσιο τόσο της πραγµατικής επίδοσης όσο και της διακριτικής αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων της επίδοσης. Η τέταρτη συνίσταται στην επιλογή και κατανοµή, 

από τη σκοπιά της κοινωνίας, του ανθρώπινου δυναµικού σύµφωνα µε το σύστη-

µα ρόλων των ενηλίκων. 

 Ο χώρος της εργασίας αποτελεί ένα επόµενο σύστηµα στο οποίο οι κοινω-

νικοποιητικές επιδράσεις εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την κοινωνικοποίηση 

που το άτοµο έχει δεχτεί νωρίτερα µέσα στην οικογένεια και στο σχολείο. Και 

πάλι, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης µέσα στην οικογένεια αντανακλά σε 

µεγάλο βαθµό τις επαγγελµατικές εµπειρίες των γονέων και οι παιδαγωγικοί στό-

χοι τους αποτελούν άµεση έκφραση των συγκεκριµένων συνθηκών εργασίας που 

οι ίδιοι έχουν βιώσει15.  

 Συνοψίζοντας τις θέσεις της Κανονιστικής προσέγγισης σχετικά µε τη δια-

δικασία της κοινωνικοποίησης, µπορούν να αναφερθούν κάποιοι ορισµοί οι οποίοι 

απορρέουν από τη θεώρηση αυτή. Ο ίδιος ο T. Parsons όριζε την κοινωνικοποίηση 

ως «την εσωτερίκευση της κουλτούρας µέσα στην οποία γεννήθηκε το παιδί»16. Ο 

Α. Μεταξάς θεωρεί ότι η  κοινωνικοποίηση είναι µια «διαδικασία µε την οποία οι 

άνθρωποι µαθαίνουν κοινωνικούς ρόλους»17. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των 

ορισµών είναι ότι η κοινωνικοποίηση αποτελεί µια διαδικασία µάθησης σταθερών 

κοινωνικών ρόλων µέσα από την εσωτερίκευση  

 

                                                                                                                                                                            
13 Βλ. K. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 74. 
14 Βλ. K. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 289. 
15 Βλ. K. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 355. 
16 Βλ. A. Michel, (µτφρσ. Λ. Μουσούρου), Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάµου, Αθήνα 1981, σ. 
85. 
17 Βλ. Α. Μεταξά, Πολιτική Κοινωνικοποίηση, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1976, σ. 11.  
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και αφοµοίωση πολιτιστικών στοιχείων ώστε το ίδιο το άτοµο να προσαρµοστεί 

και να γίνει ενεργό µέλος το κοινωνικού συνόλου.  

 Η επισήµανση που πρέπει να γίνει στο σηµείο αυτό είναι ότι το άτοµο µα-

θαίνει εκείνες τις αξίες, τις στάσεις, τις αντιλήψεις, τις συµπεριφορές που θεωρού-

νται σηµαντικές από τη συγκεκριµένη κοινωνική τάξη ή οµάδα στην οποία ανήκει 

η οικογένειά του. ∆ε µαθαίνουν όλα τα άτοµα τα ίδια πράγµατα δεδοµένου ότι 

ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Ο ∆. Τσαρδάκης µάλιστα, χρησιµο-

ποιεί τον όρο «στρωµατο-ειδική κοινωνικοποίηση», υποδηλώνοντας ότι η κοινω-

νικοποίηση βρίσκεται σε άµεση σχέση µε την κοινωνική θέση στην οποία ανήκει 

η οικογένεια18. Επίσης, αν δεχτούµε την κοινωνικοποίηση ως ένταξη του ατόµου 

σε ένα περιορισµένο κοινωνικό σύνολο κι όχι σε ένα ευρύ (π.χ. µια κοινωνική τά-

ξη), το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση µε άλλα, προκαλώντας κοινωνική ένταση, 

εξέλιξη, απότοµη αλλαγή κι ενδεχόµενα ρήξη στο επίπεδο του συνολικού κοινω-

νικού συστήµατος, µπορεί να ερµηνευθεί και το φαινόµενο της δυναµικής που 

εµφανίζει η κοινωνία19. Ακόµη και ο πολιτισµός θα ήταν λάθος να θεωρείται ε-

νιαίος και κοινός για όλους. Ειδικά στη σηµερινή εποχή το πολιτιστικό σύστηµα 

όλο και περισσότερο συνιστά ένα πολύχρωµο µωσαϊκό20. 

 Η κριτική που έχει ασκηθεί στην Κανονιστική προσέγγιση είναι έντονη. Σε 

µεγάλο βαθµό η κοινωνικοποίηση παρουσιάζεται ως µια στατική και ισοπεδωτική 

για την προσωπικότητα του ατόµου διαδικασία µάθησης κατά την οποία το άτοµο 

µένει παθητικό και δε λαµβάνονται σοβαρά υπόψην οι ατοµικές του ανάγκες. 

Κατ� αυτόν τον τρόπο, η κοινωνικοποιητική διαδικασία αποτελεί µια µονόπλευρη 

σχέση εξάρτησης της νέας γενιάς από την παλαιότερη, µέσα από την οποία  η νέα 

γενιά µαθαίνει όχι µόνο τι είναι αποδεκτό ώστε να το εκτελεί, αλλά και ότι αυτοί 

είναι οι «σωστοί» και «κατάλληλοι» τρόποι σκέψης και συµπεριφοράς21. Αυτό 

που προέχει είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνέχειας, δηλαδή, η κοινωνική 

αναπαραγωγή και η σταθεροποίηση του εκάστοτε κοινωνικού συστήµατος22.  

                                                           
18 Βλ. και ∆. Τσαρδάκη 1984 ό.π., σ.54 κ.εξ. 
19 Βλ  Ν. Ιντζεσίλογλου χ.χ., ό.π., σ. 38. 
20 Βλ  Ν. Ιντζεσίλογλου χ.χ., ό.π., σ. 132. 
21 Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 17, Γ. Φλουρή, Α. Κουλοπούλου, Ι. Σπυριδάκη 1981, ό.π., σ. 
27.   
22 Βλ. ∆. Τσαρδάκη 1984, σ. 24, Ι Πυργιωτάκη 1995, σ. 19. 
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 ∆εν υπάρχει αντίρρηση ότι κάθε κοινωνικό σύστηµα για να µπορέσει να 

επιζήσει, πρέπει να επιδιώκει µια ορισµένη οµοιογένεια, δηλαδή, τα µέλη του 

πρέπει να συνδέονται µε κοινά σύµβολα όπως η γλώσσα, η θρησκεία, η παράδοση 

κ.τ.λ.23. Η Κανονιστική όµως, προσέγγιση φτάνει στο ακραίο σηµείο να θεωρεί 

εφικτή την παραγωγή απόλυτα κοινωνικοποιηµένων ατόµων και για αυτό το λόγο 

το συγκεκριµένο µοντέλο χαρακτηρίζεται ως συντηρητικό και κοµφορµιστικό. 

Όµως, αφενός απόλυτα κοινωνικοποιηµένα άτοµα δεν υπάρχουν ούτε και πρέπει 

να υπάρχουν, καθώς οι τέλεια προσαρµοσµένοι άνθρωποι, οι οποίοι στερούνται 

ευελιξίας, χειραγωγούνται και υποτάσσονται ευκολότερα στην οποιαδήποτε εξου-

σία24. Αφετέρου, το κοινωνικό σύστηµα χρειάζεται  κι ένα ορισµένο βαθµό ετερο-

γένειας, δηλαδή µέλη µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, επιδιώξεις, τοποθετήσεις, 

στόχους, τα οποία να συµπεριφέρονται κριτικά κι ενεργητικά. Η ύπαρξη τέτοιων 

ατόµων συνεπάγεται συχνά συγκρούσεις και  διαφωνίες  µέσα  στην κοινωνία, 

καθώς τα συµφέροντα κάποιων οµάδων θα συγκρούονται µε αυτά άλλων, στοιχείο 

που συµβάλλει στην κοινωνική δυναµική, χωρίς την οποία δεν υπάρχει εξέλιξη 

στο κοινωνικό σύνολο. Στα ερµηνευτικά κενά25 που αφήνει η Κανονιστική 

προσέγγιση έρχεται να απαντήσει η Ερµηνευτική προσέγγιση την οποία θεωρούµε 

πληρέστερη και προοδευτικότερη από την προηγούµενη θεώρηση.  

 

1.2  Η Ερµηνευτική προσέγγιση 
 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η προσέγγιση αυτή της κοινωνικοποίησης απορ-

ρέει από την ευρύτερη θεωρία της Συµβολικής Αλληλεπίδρασης η οποία δίνει ι-

διαίτερη έµφαση στην ταυτότητα και τον αυτοπροσδιορισµό του ατόµου κι έχει 

συνδεθεί περισσότερο µε το όνοµα του G. Mead. Στο Mead ανήκουν οι  

 

έννοιες του «Εαυτού»  και του Γενικευµένου Άλλου». Ο «Εαυτός» συνιστά µια 

δισυπόστατη έννοια και αποτελείται από το «I» (εγώ) και το «Me» (εµένα). Το 

«Me» αντιπροσωπεύει τις αντιλήψεις των άλλων όπως έχουν εσωτερικευθεί από 
                                                           
23 Βλ. ∆. Τσαρδάκη 1984, σ. 25. 
24 Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 62. 
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το άτοµο. Τις προσδοκίες, των άλλων ατόµων όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από 

ένα συγκεκριµένο πρόσωπο. Το «Ι», από την άλλη, είναι η απάντηση του ανθρώ-

πινου οργανισµού στις προσδοκίες αυτές, είναι η έκφραση του «Me» στην πράξη. 

Κατ� αυτήν την έννοια, ο «Εαυτός» έχει τη συλλογική πλευρά, η οποία λίγο πολύ 

είναι ορατή και προβλέψιµη (το «Me») και µια δεύτερη, την ατοµική, η οποία εί-

ναι υποκειµενική και απρόβλεπτη (το «I»)26. Μια συγκεκριµένη συµπεριφορά που 

εκδηλώνει το άτοµο είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού της συλλογικής και της 

ατοµικής άποψης για τη συγκεκριµένη συµπεριφορά27. Το «I» και το «Me» βρί-

σκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση καθώς το πρώτο εκπροσωπεί τον αυθορµητι-

σµό του «Εαυτού», ενώ το δεύτερο τις προσδοκίες και τον έλεγχο της κοινωνίας28. 

 Η ανθρώπινη δράση ορίζεται από το Mead ως το άθροισµα των αντιδράσε-

ων προς το περιβάλλον, όρος µε τον οποίο νοείται και το φυσικό και το κοινωνικο 

- πολιτιστικό περιβάλλον. Οι αντιδράσεις αυτές, εξαρτώνται από το χαρακτήρα 

του περιβάλλοντος το οποίο όµως µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να θεωρείται δεδο-

µένο, αλλά είναι αποτέλεσµα της δράσης των ατόµων που κι αυτή µε τη σειρά της 

είναι βασισµένη σε σύµβολα29. Τα σύµβολα αυτά τα αφοµοιώνει το άτοµο κατά τη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης και παράλληλα µαθαίνει να τα ερµηνεύει ανά-

λογα µε τη συγκεκριµένη πραγµατικότητα ή το πρόσωπο µε το οποίο βρίσκεται 

αντιµέτωπο κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό, σύµφωνα µε το G. Mead, ο άνθρωπος 

παράγει τον ίδιο του τον κόσµο. Η έννοια δηλαδή, που θα λάβει η κοινωνική 

πραγµατικότητα εξαρτάται από  τον τρόπο µε τον οποίο θα την ορίσουν τα υπο-

κείµενα που την απαρτίζουν κάθε φορά, είναι εποµένως ευµετάβλητη και συνεχώς 

επαναπροσδιοριζόµενη30.  

 Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια αυτής της θεωρίας, η κοινωνικοποίηση γί-

νεται αντιληπτή ως διαδικασία διαπραγµάτευσης ανήλικου και ενήλικου, ατόµου 

                                                                                                                                                                            
25 Βλ. Κ. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 94 κ.εξ. 
26 Βλ. ∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ. 151, Γ. Πιπερόπουλο 1990, ό.π., σ.132. 
27 Βλ. Κ. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 105. 
28 Η κοινωνία και οι γενικοί κανόνες τους οποίους θέτει, βάσει των οποίων διαµορφώνονται οι προσδοκίες 
για κάθε ρόλο, αποτελούν το «Γενικευµένο Άλλο» του G. Mead. Βλ. Κ. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 106 και 
∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ. 153. 
29 Η γλώσσα, για παράδειγµα, αποτελεί ένα σύστηµα συµβόλων µε το οποίο συνδέται άρρηκτα και η ανά-
πτυξη της προσωπικότητας καθώς αποτελέι το σηαντικότερο ίσως µέσο µετάδοσης εννοιών, γνωµών, α-
πόψεων κ.τ.λ. των άλλων προσώπων. Βλ. Κ. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 106 και ∆. Τσαρδάκη 1984, σ. 42. 
30 Βλ. Κ. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 9, Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 205. 
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και κοινωνίας, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή τροποποίηση της συµπεριφοράς των 

συµβαλλόµενων µελών. ∆εδοµένου, βέβαια, ότι οι τροποποιήσεις είναι πιο έντο-

νες στο παιδί, συγκεντρώνεται σε αυτές περισσότερη προσοχή31.  

 Όπως στην Κανονιστική προσέγγιση έτσι και στην Ερµηνευτική δίνεται 

έµφαση στις διαδικασίες που επιτελούνται µέσα στην οικογένεια. Η αλληλεπίδρα-

ση αρχίζει αµέσως µε τη γέννηση του παιδιού, το οποίο βρίσκεται εξαρχής µέσα 

σε ένα πολιτισµικό σύστηµα κι έρχεται αντιµέτωπο µε ένα πλέγµα κοινωνικών 

σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές έχουν διαµορφωθεί εκ των προτέρων και η σηµασία 

τους  είναι αυτονόητη για τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας όχι όµως και για το 

ίδιο το παιδί. Οι δραστηριότητές του περιορίζονται αρχικά σε τυχαίες, αδιαφορο-

ποίητες κινήσεις, στις οποίες οι ενήλικοι (συνήθως οι γονείς), απαντούν µε αντί-

στοιχες ενέργειες, οι οποίες υπακούουν λιγότερο ή περισσότερο στην αρχή της 

«δοκιµής και του λάθους». Βέβαια, δεν πετυχαίνει η καθεµιά από τις ενέργειες 

αυτές το στόχο, την ικανοποίηση δηλαδή, ή τον καθησυχασµό του παιδιού. Θα 

υπάρχει όµως ανάµεσά τους και κάποια που θα είναι επιτυχής. Με τον τρόπο αυ-

τό,  η ενέργεια του παιδιού, που προκάλεσε µια ικανοποιητική αντίδραση από την 

πλευρά των γονέων, αποκτά µια συγκεκριµένη σηµασία και µε βάση τη σηµασία 

αυτή ενεργεί ο ενήλικος. Συγχρόνως, επιβεβαιώνονται και για το παιδί οι ενέρ-

γειές του κι επιπλέον µαθαίνει και το ίδιο να ερµηνεύει µορφασµούς, χειρονοµίες, 

διαφοροποιήσεις στον τόνο της φωνής κ.τ.λ. Όσο µεγαλώνει το παιδί µαθαίνει όλο 

και περισσότερο διαφοροποιηµένες σηµασίες, καθώς διαφοροποιείται και διευρύ-

νεται και το περιβάλλον του. Με παρόµοιο τρόπο µαθαίνεται και η γλώσσα. Το 

παιδί παράγει φθόγγους και ανάλογα µε τις αντιδράσεις των άλλων τους διατηρεί 

και τους επαναλαµβάνει. Το παιδί µέσα από την αλληλεπίδραση µαθαίνει πώς 

συνδέονται αντικείµενα ή καταστάσεις µε διακριτικά γλωσσικά σύµβολα.  ∆εν 

µαθαίνει, δηλαδή, ένα αφηρηµένο γλωσσικό σύστηµα αλλά τη συµβολική σηµα-

σία των πραγµάτων, καθώς έρχεται σε επαφή µε αυτά.   

 Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στη διαµόρφωση του «Εαυτού». Όπως το παι-

δί µαθαίνει τη σηµασία µιας λέξης µέσα από τις αντιδράσεις και τις απαντήσεις 
                                                           
31 Βλ. H.R. Schaffer, The Child�s Entry into a Social World, Academic Press, London, 1984, σ. 160. Παρ� 
όλ� αυτά η αλληλεπίδραση τροποποιεί και τη συµπεριφορά του ενηλίκου. Το γεγονός για παράδειγµα, ότι, 
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των άλλων, µαθαίνει και πως είναι το ίδιο µέσα από τις αντιδράσεις τους32. Καθώς 

έρχεται σε επαφή µε ολοένα και περισσότερα άτοµα, τόσο πιο πολύπλοκες γίνο-

νται οι καταστάσεις που αντιµετωπίζει κι έτσι διαφοροποιείται ο «Εαυτός»33.  

 Συνοψίζοντας τις θέσεις της Ερµηνευτικής προσέγγισης οφείλουµε να επι-

σηµάνουµε ότι αυτό που είναι σηµαντικό και διαφοροποιεί τη θεώρηση αυτή από 

την Κανονιστική προσέγγιση είναι ότι παρουσιάζει το άτοµο ενεργητικό και µάλι-

στα σε µια συνεχή αλληλεπίδραση µε τον περιβάλλοντα χώρο. Το άτοµο είναι 

συγχρόνως δέκτης και ποµπός κοινωνικο - πολιτιστικών µηνυµάτων. Στη δεύτερη 

περίπτωση τα µηνύµατα απορρέουν τόσο από τις γενετικές του καταβολές όσο και 

από το πολιτισµικό απόθεµα που µε το πέρασµα του χρόνου συσσωρεύεται στη 

µνήµη του34.   

 Και στη θεωρία αυτή η κοινωνικοποίηση αντιµετωπίζεται ως διαδικασία 

οικειοποίησης ρόλων µε τη διαφορά ότι η οπτική είναι διαφορετική. Το άτοµο δεν 

µαθαίνει απλά να ανταποκρίνεται µηχανιστικά στις προσδοκίες που απορρέουν 

από το ρόλο του, αλλά τηρεί µια απόσταση από αυτές35. Με αυτόν τον τρόπο, η 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης δε συνιστά µονόδροµη σχέση αλλά αντιµετωπί-

ζεται ως σχέση ανταλλαγής όπου το κοινωνικοποιούµενο άτοµο έχει τη δυνατότη-

τα να επηρεάσει τη συµπεριφορά του περιβάλλοντός του. Έτσι, στο επίκεντρο της 

προσοχής δεν είναι µόνο το κοινωνικό σύστηµα και η διατήρηση της ισορροπίας 

του, όπως συµβαίνει στο  Κανονιστικό µοντέλο, αλλά και το ίδιο το άτοµο.  

 Στην κριτική για την Ερµηνευτική προσέγγιση έχει αναφερθεί ότι αποτελεί 

πληρέστερη και προοδευτικότερη οπτική από την Κανονιστική, δεδοµένου ότι και 

                                                                                                                                                                            
κατά κανόνα, παρατηρείται µια αλλαγή στον τρόπο ανατροφής του δεύτερου παιδιού, δείχνει ότι και οι 
γονείς τροποποιούν έστω κι ασύνειδα  τη συµπεριφορά τους. 
32 Ο Cooley, θεµελιωτής µαζί µε το Mead της θεωρίας της Συµβολικής Αλληλεπίδρασης, υποστήριζε ότι οι 
Άλλοι αποτελούν τον καθρέπτη του κάθε ατόµου, το οποίο αποκτά την ταυτότητά του παρατηρώντας τις 
αντιδράσεις τους απέναντί του. Έτσι έκανε λόγο για τον «κατοπτρικό» Εαυτό. Βλ. ∆. Τσαούση 1991, ό.π., 
σ. 150  και Γ. Πιπερόπουλο 1990, ό.π., σ. 131.   
33 Βλ. Κ. Muhlbauer 1985, ό.π., σ. 113 και ∆. Τσαρδάκη 1984, σ. 42 κ.εξ.. 
34 Βλ. Ν. Ιντζεσίλογλου χ.χ., ό.π., σ. 65. 
35 Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 65. Με τον όρο απόσταση ρόλων νοείται ο βαθµός διαφορο-
ποίησης του ατόµου από τις προσδοκίες οι οποίες εγείρονται από την ανάληψη ενός ρόλου. Για να υπάρξει 
απόσταση πρέπει το άτοµο να γνωρίζει καλά ποιες υποχρεώσεις απορρέουν από το ρόλο, ποιες είναι οι 
προσδοκίες των προσώπων αναφοράς, και ποιες οι ατοµικές του ανάγκες. Ένα παράδειγµα δηλωτικό του 
φαινοµένου αυτού είναι ότι ενώ συνήθως οι γονείς προσπαθούν να µεταδώσουν συγκεκριµένες κοινωνικο-
πολιτισµικές αξίες στα παιδιά τους, αυτά, στην προσπάθεια διατήρησης της εσωτερικής τους αυτονοµίας 
και ισορροπίας, αποδέχονται ή απορρίπτουν εκείνες τις αξίες που προσπαθούν να τους µεταδώσουν οι 
γονείς τους. Βλ. ∆. Τσαρδάκης 1984, ό.π., σ. 44. 
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το ίδιο το κοινωνικοποιούµενο άτοµο αναπτύσσει αυτοτελή δράση. Όµως, η δεύ-

τερη αυτή προσέγγιση της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας δείχνει να υποβαθµίζει 

ή ακόµη και να  αγνοεί την επίδραση των θεσµικών και οργανωτικών σχηµάτων 

καθώς και των σχέσεων εξουσίας, οι οποίες τις περισσότερες φορές όχι µόνο επη-

ρεάζουν αλλά και καθορίζουν την ανθρώπινη δράση. Κατά συνέπεια, οι απόπειρες 

ερµηνείας των κοινωνικών φαινοµένων µε αφετηρία τις αρχές της θεωρίας της 

Συµβολικής Αλληλεπίδρασης αποκτούν «ένα ιδεαλιστικό τόνο»36. 

 Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις επικρατέστερες θεωρητικές προσεγγί-

σεις για την κοινωνικοποίηση, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι και οι δυο έχουν συµ-

βάλει ώστε να αναγνωρισθούν οι δύο διαστάσεις στη διαδικασία της κοινωνικο-

ποίησης: Την κοινωνιοκεντρική και την ατοµοκεντρική. Η πρώτη διάσταση περι-

λαµβάνει τις προσπάθειες της κοινωνίας ή των κοινωνικών οµάδων να µεταβιβά-

σουν στα µέλη τους την πολιτισµική κληρονοµιά και να πετύχουν µια όσο το δυ-

νατό µεγαλύτερη οµοιοµορφία και κανονικότητα στη συµπεριφορά τους, γεγονός 

που οδηγεί στην κοινωνική αναπαραγωγή της κοινωνίας. Η δεύτερη αναφέρεται 

στο ίδιο το άτοµο και ειδικότερα στη διαδικασία µε την  οποία αποκτά  την κοινω-

νική του ταυτότητα ενώ παράλληλα «απαντά» στις προσπάθειες της κοινωνίας 

που προαναφέρθηκαν37. 

                                                           
36 Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 215. 
37 Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 17 κ. έξ., ∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ, 146. 
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1.3  Η οικογένεια και το σχολείο ως κοινωνικοί θεσµοί 
 

 Ο άνθρωπος από την εποχή ακόµη που εµφανίστηκε στη γη συµβιούσε σε 

οµάδες για να εξυπηρετεί µε τον τρόπο αυτό τις ανάγκες του για επιβίωση και 

διαιώνιση του είδους του. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, µολονότι η συλλογική δια-

βίωση συναντάται και σε άλλα έµβια όντα, υπάρχει στην ανθρώπινη κοινωνία ένα 

σηµαντικό διαφοροποιό στοιχείο: η παραγωγή πολιτισµού, κι εννοούµε εδώ και 

τον υλικό και τον πνευµατικό πολιτισµό38. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο όρος κοινω-

νία ορίζεται πολύ απλά ως  ένα σύνολο ανθρώπων που ζουν σε ένα τόπο, αλληλε-

ξαρτώνται κι αλληλεπιδρούν, αναπτύσσοντας µεταξύ τους ποικίλες σχέσεις έτσι 

ώστε να επιτευχθούν συγκεκριµένοι σκοποί. Όταν αυτοί οι σκοποί παύουν να εί-

ναι ατοµικοί κι επιδιώκονται από ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, τότε αυτοί απο-

τελούν τις λειτουργίες του κοινωνικού συνόλου. Ως τέτοιες αναφέρονται η επικοι-

νωνία, συστατικό στοιχείο του ορισµού της κοινωνίας, η κοινωνικοποίηση, διαδι-

κασία που καθιστά δυνατή την κοινωνική συµβίωση, ο κοινωνικός έλεγχος, διαδι-

κασία που θέτει φραγµούς στη συµπεριφορά των ατόµων ώστε αυτά να µην οδη-

γούνται σε παρεκτροπές κ.τ.λ.39 

 Τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι σκοποί ή οι λειτουργίες του κοινω-

νικού συνόλου είναι οι κοινωνικοί θεσµοί. Ο κοινωνικός θεσµός ορίζεται ως «ένα 

σταθερό πλέγµα σχέσεων µεταξύ (κοινωνικά προσδιορισµένων) ρόλων, ένα σύνο-

λο τυποποιηµένων τρόπων ατοµικής και / ή οµαδικής δράσης»40. Υπάρχουν θε-

σµοί που καλύπτουν συγχρόνως πολλούς σκοπούς κι άλλοι που είναι περισσότερο 

εξειδικευµένοι και εξυπηρετούν λίγους ή και µόνο ένα41. Σε µια πολύπλοκη κοι-

                                                           
38 Στην Κοινωνιολογία έχει αναπτυχθεί µεγάλη συζήτηση για τον προσδιορισµό της έννοιας πολιτισµός, ο 
οποίος για ορισµένους  µελετητές ταυτίζεται µε τον όρο κουλτούρα, ενώ για άλλους η κουλτούρα συνδέε-
ται µε τα επιτεύγµατα του πνεύµατος και ο πολιτισµός µε τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, εξειδικεύοντας µε 
αυτόν τον τρόπο τη σηµασία των δυο όρων. Για τη σχετική συζήτηση βλ. ∆. Τσαούση1991, ό.π., σ. 117 
κ.εξ. , Γ. Πιπερόπουλο 1990, ό.π., σ. 85 κ.εξ. Κατά την προσωπική µας άποψη, ο όρος πολιτισµός είναι 
έννοια ευρύτερη από την κουλτούρα και περιλαµβάνει και τα τεχνολογικά και τα πνευµατικά επιτεύγµατα. 
Άλλωστε και για τς δυο κατηγορίες επιτευγµάτων, ο ανθρώπινος νους είναι κοινός παράγοντας.  
39 Βλ. Γ. Πιπερόπουλο 1990, ό.π., σ. 92. 
40 Βλ. Λ. Μουσούρου, Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994, σ. 14. 
41 Βλ. Λ. Μουσούρου 1994, ό.π., σ. 14. 
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νωνία όπως η σύγχρονη, η τάση που επικρατεί είναι να εξειδικεύονται οι θεσµοί ή 

τουλάχιστον, κάποιες από τις επιδιώξεις τους να θεωρούνται κύριες και οι υπόλοι-

πες δευτερεύουσες.  

 Έτσι, για να αναφέρουµε δυο παραδείγµατα, ο θεσµός της οικογένειας α-

ποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην εξασφάλιση της βιολογικής και κοινωνικής ανα-

παραγωγής της κοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός από τη γέννηση των νέων µε-

λών, είναι αναγκαίο να µεταβιβαστούν πολιτιστικά στοιχεία, µεταξύ των οποίων, 

τρόπος ζωής, κοινωνικές θέσεις κ.τ.λ., γεγονός που συντελείται µέσω της διαδικα-

σίας της κοινωνικοποίησης του νέου ατόµου. Ο Μ. Κελπανίδης γράφει χαρακτη-

ριστικά ότι «η οικογένεια είναι το µικροκοινωνικό υποσύστηµα, το οποίο στην 

πορεία της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης διαµορφώνει από τα κοινωνικά άµορ-

φο και συγκεχυµένο υπόβαθρο των ανθρωπίνων παρορµήσεων, συγκεκριµένα κί-

νητρα και κοινωνικά συναισθήµατα στο αναπτυσσόµενο άτοµο, και συγχρόνως 

επιτελεί την εξισορρόπηση των απαιτήσεων του θεσµικού πλαισίου της κοινωνίας 

µε τις ανάγκες της ψυχικής δοµής των ατόµων»42. 

 Ο θεσµός του σχολείου αποβλέπει στη µετάδοση γνώσεων και στη µεταβί-

βαση της παγιωµένης κοινωνικής κληρονοµιάς από τη µια γενιά στην άλλη. Πρό-

κειται στην ουσία για δυο θεσµούς οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοι-

νωνικοποίηση του ατόµου. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα αν σκεφτούµε ότι η οικο-

γένεια και το σχολείο είναι τα δυο σχεδόν µοναδικά περιβάλλοντα του παιδιού 

στην κρίσιµη περίοδο για την κοινωνικοποίησή του, παιδική ηλικία43.  

                                                           
42 Βλ. Μ. Κελπανίδη, Ο θεσµός της οικογένειας και το Κράτος Πρόνοιας, στο: Οικογένεια - Παιδική προ-
στασία - Κοινωνική πολιτική (επιµ. Ελ. Αγάθωνος-Γεωργοπούλου), εκδ. Ινστιτούτο υγείας του παιδιού, 
Αθήνα 1993, σ. 38. 
43 Βλ. Μ. Τζάνη, Σχολική επιτυχία: Ζήτηµα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, Αθήνα 1983, σ. 15. 
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1.3.1  Η οικογένεια ως θεσµός κοινωνικοποίησης 
 

 Η οικογένεια αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς της κοινω-

νίας του ανθρώπου από τη στιγµή που ο τελευταίος άρχισε να ζει συλλογικά. Εξυ-

πηρετεί τη βασική ανάγκη του κοινωνικού συνόλου για αναπαραγωγή και διαιώ-

νιση, µέσα από τη γέννηση, την ανατροφή, την αγωγή και την προστασία που πα-

ρέχει στους νέους απογόνους. Στο πέρασµα των αιώνων ο θεσµός αυτός εµφανίζει 

ποικιλοµορφία ως προς τα διάφορα χαρακτηριστικά του44. Η ποικιλοµορφία που 

εµφανίζει ο θεσµός της οικογένειας τόσο στη συγχρονία όσο και στη διαχρονία 

του δεν είναι ανεξάρτητος από την εξέλιξη του κοινωνικού συστήµατος του οποί-

ου και βασική µονάδα αποτελεί. Η οικογένεια προσαρµοζόταν στις ανάγκες που 

κάθε φορά καλούνταν να καλύψει45, ασκώντας διαφορετικές επιδράσεις στην κοι-

νωνικοποίηση των παιδιών. Έτσι, η εκτεταµένη οκογένεια, η πυρηνική και η µο-

νογονεϊκή οικογένεια, θεωρούνται ότι δηµιουργούν διαφορετικά συγκείµενα µά-

θησης46.  

 Ένα µόνο παράδειγµα, είναι εδώ αρκετό. Πριν τη βιοµηχανική επανάσταση 

η οικογένεια αποτελούσε αυτόνοµη µονάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Επειδή 

ολόκληρη σχεδόν η οικονοµία στηριζόταν στη γεωργία και µηχανές δεν χρησιµο-

ποιούνταν, ήταν απαραίτητο να υπάρχουν πολλά εργατικά χέρια. Η ανάγκη αυτή 

αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εκτεταµένη οικογένεια. 

Τα παιδιά στο πλαίσιο αυτό, βίωναν από πολύ νωρίς το αίσθηµα της ευθύνης ανα-

λαµβάνοντας ρόλους που ξεκινούσαν από τη φύλαξη των µικρότερων αδερφών κι 

έφταναν  ως και σε σκληρή εργασία στον αγρό47. Έτσι, αβίαστα και χωρίς κάποιες 

                                                           
44 Βλ. για µεγαλύτερη ανάλυση, ∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ. 439 κ. εξ, Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 36 κ.εξ. 
45 Βλ. Μ. Τζάνη 1983, ό.π., σ. 16. 
46 Βλ. Μ. Bacon & R. Ashmore , The role of Categorization in the Socialization Process, στο: L. Laosa  
&Irv. Sigel, Families as learning Environments for  Children, Plenum Press, New York and London 1982, 
σ. 301, Κ. Ζαχαρενάκη 1995, ό.π., σ. 48 κ.εξ. 
47 Αναφερθήκαµε στην αγροτική οικογένεια γιατί αυτή κυριαρχεί στον πληθυσµό. Στα στρώµατα των τε-
χνιτών όµως η παραγωγική διαδικασία είναι διαφορετική. Υπάρχουν κλειστές συντεχνίες, χρειάζονται 
ειδικές γνώσεις για να ενταχθεί κανείς σε αυτές. Αυτό σηµαίνει πως ο ρόλος του είναι µειωµένος σε σχέση 
µε το αγροτόπαιδο. Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 91.  Και πάλι όµως ο πατέρας θα είναι αυτός 
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σκόπιµες ενέργειες των ενηλίκων «µάθαιναν» τους ρόλους των τελευταίων και 

εντάσσονταν στο κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια, η ανάληψη και εκτέλεση κά-

ποιου ρόλου από τα ίδια τα παιδιά γινόταν ως κάτι το φυσιολογικό κι αυτονόητο. 

Αυτή δε, η αντιγραφή δραστηριοτήτων και ρόλων βάδιζε παράλληλα µε τη σωµα-

τική και διανοητική ωρίµανση των παιδιών48. Η καθηµερινή αλληλεπίδραση µε τα 

υπόλοιπα µέλη της οικογένειας οδηγούσαν στην εγχάραξη στο νέο άτοµο των α-

ξιών, των στάσεων και των πεποιθήσεων της οικογένειάς του. Καθώς µάλιστα η 

επαφή µε άλλα άτοµα και διαφορετικές κοσµοθεωρίες ήταν περιορισµένη, η αµ-

φισβήτησή αυτών, η οποία θα οδηγούσε πιθανότατα σε ιδεολογικές συγκρούσεις 

µεταξύ µεγαλύτερων και µικρότερων, θα ήταν σχεδόν µηδενική49.  

 Μετά όµως τη βιοµηχανική επανάσταση ακολούθησαν αλυσιδωτά αλλαγές 

και στο θεσµό της οικογένειας. Οι νέοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο για να εγκα-

τασταθούν πιο κοντά στη βιοµηχανική περιοχή κι αυτό σηµαίνει ότι η οικογένεια 

συρρικνώνεται, για να φτάσει τελικά στη σηµερινή της µορφή, την πυρηνική50.  

Χάνει την προηγούµενή της αυτάρκεια ως προς την παραγωγή και κατανάλωση 

αγαθών, και συγχρόνως υφίσταται τη λεγόµενη «λειτουργική απώλεια»51, δηλαδή, 

πολλές λειτουργίες της µετατίθενται πλέον σε περισσότερο  

 

 εξειδικευµένους θεσµούς όπως για παράδειγµα το σχολείο52.  

                                                                                                                                                                            
που θα δείξει στο γιο την τέχνη που ο ίδιος ασκεί και µε τον τρόπο αυτό το παιδί ουσιαστικά δε φεύγει από  
το πεδίο των επιδράσεων της οικογένειάς του. 
48 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 40 κ. εξ., Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 90. 
49 Για το ρόλο που παίζει το «σόι» στη διαµόρφωση του νέου ατόµου, βλ. Θ. Μυλωνά, Μερικοί από τους 
παράγοντες που καθορίζουν την «πορεία» του µαθητή στο σχολείο, «Νέα Παιδεία», τ. 26, 1983, σ. 79. 
50 Υπάρχει και η άποψη ότι η συρρίκνωση είχε αρχίσει νωρίτερα, ήδη από το 16ο αιώνα, σε πολλές χώρες 
και ο κυρίαρχος τύπος ήταν το αντρόγυνο µε τα παιδιά. Βλ. ∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ. 450. Παρ� ολ� αυτά, 
δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς ότι η βιοµηχανική επανάσταση εντατικοποίησε το φαινόµενο και οδή-
γησε και στη γενίκευσή του. 
51 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 42, Π. Ξωχέλλη, Θεµελιώδη προβλήµατα της Παιδαγωγικής Επιστή-
µης, γ΄έκδ., εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσ/κη 1985, σ. 77 κ.εξ. Λόγω της λειτουργικής αναδιάρθρωσης του 
θεσµού της οικογένειας, ο ρόλος της περιορίζεται σε λειτουργίες όπως η αναπαραγωγή και η κοινωνικο-
ποίηση. Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 94. Λειτουργίες όπως η λειτουργία της παραγωγής, τα 
καθήκοντα πρόνοιας και περίθαλψης, ένα µέρος της σπουδαίας διαδικασίας της κοινωνικοποίησης και 
αγωγής των παιδιών και η οργάνωση του ελεύθερου χρόνου µετατίθενται σε άλλους θεσµούς. Βλ.Γ. Μορι-
χοβίτη 1982, ό.π., σ. 59. Σύµφωνα µε τον Τ. Parzons, η αφαίρεση λειτουργιών από τον πολύσκοπο θεσµό  
της οικογένειας, την αποµόνωσε από τους υπόλοιπους θεσµούς. Επρόκειτο για µια φυσική εξέλιξη καθώς η 
οικογένεια έπαψε να αποτελεί  αυτοδύναµη οµάδα µέσα σε µια πολυσύνθετη κοινωνία όπως η βιοµηχανι-
κή. Η σκοπιµότητα που εξυπηρετείται µε αυτόν τον τρόπο είναι ότι η οικογένεια προσαρµόζεται καλύτερα 
στις απαιτήσεις  της κοινωνίας. ∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ. 461. 
52 Η ύπαρξη πολλών εξειδικευµένων θεσµών για παροχή υπηρεσιών στους πολίτες είναι το χαρακτηριστικό 
του σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Για το κράτος πρόνοιας σε σχέση µε την παροχή εκπαίδευσης βλ. Μ. 
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 Παρ� όλ� αυτά, ο ρόλος της οικογένειας εξακολουθεί να παραµένει σηµα-

ντικός. Άλλωστε, η µετάθεση ορισµένων λειτουργιών σε άλλους θεσµούς δεν ση-

µαίνει κατ� ανάγκη ότι έπαψε να ασκεί επιδράσεις. Μπορεί για παράδειγµα  η εκ-

παίδευση των παιδιών να µην αποτελεί αποκλειστικά δική της αρµοδιότητα, εξα-

κολουθεί όµως να συµβάλει σε αυτήν και να την επηρεάζει καθοριστικά. Υπάρχει 

στις µέρες µας η τάση για ενδυνάµωση του θεσµού της οικογένειας, η οποία πα-

ρατηρείται σε διεθνές επίπεδο και εκπροσωπεί όλα τα πολιτικά συστήµατα53. Με-

ρικοί λόγοι που καθιστούν το θεσµό της οικογένειας σηµαντικό είναι οι ακόλου-

θοι: α) Εξασφαλίζει την επιβίωση και την οµαλή σωµατική και πνευµατική ανά-

πυξη του ατόµου µετά τη γέννησή του. β) Στη συνέχεια της ζωής του η οικογένεια 

εξυπηρετεί τον εξίσου σηµαντικό σκοπό που είναι η κάλυψη των συναισθηµατι-

κών του αναγκών54. γ) Στη φάση της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης το νεαρό 

άτοµο βρίσκεται αποκλειστικά στους κόλπους της οικογένειάς του, η οποία απο-

τελεί γι� αυτό το πρώτο και µάλιστα φυσικό σχολείο καθώς και το συνδετικό κρί-

κο µεταξύ του ατόµου και της κοινωνίας. δ) Αργότερα πάλι, όταν αρχίζει η φοίτη-

ση στο σχολείο και το παιδί κάνει την πρώτη έξοδο στην κοινωνία, εξακολουθεί 

να παραµένει για πολλές ώρες στο σπίτι και να συµµετέχει στην οικογενειακή ζω-

ή. ε) Οι γονείς είναι επίσης, εκείνοι που παίρνουν όλες τις σηµαντικές αποφάσεις 

για τη ζωή των παιδιών στην ηλικία αυτή, από το που θα µένουν µέχρι το µε 

ποιους θα έρθουν σε επαφή. Αυτό σηµαίνει ότι η στάση των γονέων απέναντι στη 

µόρφωση και στην ανατροφή των παιδιών τους επιδρά αποφασιστικά στην εξελι-

κτική τους πορεία55.  

                                                                                                                                                                            
Κελπανίδη, Εκπαίδευση και Ισότητα στο µεταπολεµικό κράτος πρόνοιας, «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», τ. 
7, 1987, Ι. Πυργιωτάκη, Κράτος πρόνοιας και εκπαιδευτική πολιτική, στο: Α. Καζαµία, Μ. Κασσωτάκη, 
Ελληνική εκπαίδευση: Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, εκδ. Σείριος, Αθήνα 1995α. 
53 Αξίζει να αναφέρουµε ότι το 1987 συναντήθηκαν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αρµόδιοι για τις κοινωνικές 
υποθέσεις και, µεταξύ των άλλων, τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της οικογένειας ως βασικής κοινωνικής 
µονάδας, άσχετα από τις τυχόν κοινωνικές και πολιτικές διαφορές ανάµεσα στις διάφορες χώρες. Βλ. Ελ. 
Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, Το κράτος ως γονιός: σύµµαχος ή αντίπαλος;, Οικογένεια - Παιδική προστασία 
- Κοινωνική πολιτική, εκδ. Ινστιτούτο υγείας του παιδιού, Αθήνα, 1993, σ. 16. Και ο Κ. Τσουκαλάς έχει 
εκφράσει παρόµοια άποψη  σύµφωνα µε την οποία «η οικογένεια αποτελεί τον αµεσότερο και υπό τις 
σηµερινές συνθήκες αναγκαίο κοινωνικό τόπο, στους κόλπους της οποίας το άτοµο κοινωνικοποιείται και 
δρα...». Βλ. Κ. Τσουκαλά, Εργασία και εργαζόµενοι στην πρωτεύουσα: αδιαφάνειες, ερωτήµατα, υποθέ-
σεις, «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», τ. 60, 1986, σ. 39. 
54 Βλ. ∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ. 448, Θ. Πυρκέττη- Χατζηλοϊζου. Η επίδραση σχολείου και οικογένειας 
στην αγωγή του παιδιού, «Οικογένεια και Σχολείο», αρ. 69, 1984, σ. 129. 
55 Βλ. Γ. Φλουρή κ. ά. 1981, ό.π., σ. 37. 
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 Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης έχει δείξει ότι χαρακτηρι-

στικά όπως η κοινωνική θέση της οικογένειας, προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη 

µορφή που θα πάρει η διαδικασία της κοινωνικοποίησης και η αντιµετώπιση του 

µέλλοντος του παιδιού. Οι επιδράσεις αυτές εκφράζονται µέσα από τους προσα-

νατολισµούς και τις παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές της οικογένειας. Ο 

όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη διαφορετική (ανάλογα µε ορισµέ-

να χαρακτηριστικά της οικογένειας) αντιµετώπιση του µέλλοντος των παιδιών και 

τους τρόπους που επιστρατεύονται από την οικογένεια για να επιτευχθούν  τελικά 

οι στόχοι, είναι οι οικογενειακές στρατηγικές. Ο όρος αυτός εισάγεται στην Κοι-

νωνιολογία της Εκπαίδευσης από τον P. Bourdieu. Μέσω των οικογενειακών 

στρατηγικών κάθε οικογένεια τείνει να µεταβιβάζει και να διαιωνίζει την πολιτι-

στική της κληρονοµιά και την κοινωνική της υπόσταση. 

 Οι οικογενειακές στρατηγικές υπεισέρχονται σε πολλούς τοµείς. Υπάρχουν 

στρατηγικές κοινωνικής επένδυσης οι οποίες, σύµφωνα µε διατύπωση του P. 

Bourdieu, «έχουν συνειδητά ή ασύνειδα κατευθυνθεί προς τη θέσπιση ή την ανα-

παραγωγή κοινωνικών σχέσεων που µπορούν άµεσα να χρησιµοποιηθούν µικρο-

πρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα...»56, οι γνωστές «γνωριµίες» και «διασυνδέσεις». 

∆ιαφορετικές είναι οι στρατηγικές κοινωνικού µετασχηµατισµού µε τις οποίες ένας 

τύπος κεφαλαίου µετατρέπεται σε άλλο. Για παράδειγµα, το οικονοµικό κεφάλαιο 

(πλούτος) µετσασχηµατίζεται σε πολιτιστικό (εκπαιδευτικοί τίτλοι, κουλτούρα)57 

καθώς το πρώτο από µόνο του δεν αρκεί για να εξασφαλισθεί η επιθυµητή κοινω-

νική θέση. Άλλες στρατηγικές είναι οι Γαµήλιες (τρόπος επιλογής συζύγου) οι ο-

ποίες επίσης σχετίζονται σηµαντικά µε την κοινωνική τοποθέτηση του ατόµου. 

Υπάρχουν επίσης οι κληρονοµικές, οι οικονοµικές και οι εκπαιδευτικές στρατηγικές 

στρατηγικές58, µε τις οποίες θα ασχοληθούµε περισσότερο στη συνέχεια . 

 

                                                           
56 Για παράδειγµα, κάποιες περιστασιακές σχέσεις (γειτονίας, εργασιακές, συγγενικές κ.τ.λ.) µετατρέπονται 
σε σχέσεις αναγκαίες µέσω κάποιων ανταλλαγών (δώρων, λόγων κ.τ.λ.). Το αποτέλεσµα είναι να απορέ-
ουν από τις σχέσεις αυτές διαρκείς αµοιβαίες υποχρεώσεις οι οποίες οδηγούν και σε αµοιβαίες υποχρεώ-
σεις. Βλ. P. Bourdieu στο: Μ. Ηλιού, Εκπαίδευση και κοινωνική δυναµική, εκδ. Πορεία, Αθήνα 1984, σ. 
53. 
57 Βλ. Χρ. Πατερέκα, Βασικές έννοιες των P. Bourdieu & J. Cl. Passeron, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλο-
νίκη 1986, σ. 22, Μ. Πετµεζίδου- Τσουλουβή 1987, ό.π., σ. 131. 
58 Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλο στο: P. Bourdieu & J. Cl. Passeron, Οι Κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η κουλ-
τούρα, (µτφρ. Ν. Παναγιωτόπουλος - Μ. Βιδάλη), εκδ. Μ.Καρδαµίτσα, Αθήνα 1993, σ. 20. 
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1.3.1.1  Οικογενειακές εκπαιδευτικές στρατηγικές 
 

 Η επιτυχία στο σχολείο εξαρτάται αναµφισβήτητα από τις δυνατότητες µε 

τις οποίες η φύση έχει προικίσει το παιδί. Εξαρτάται όµως σε εξίσου µεγάλο βαθ-

µό, αν όχι µεγαλύτερο, από το κατά πόσο τα παιδιά µεγαλώνουν σε ένα «καλό 

σπιτικό»59, το οποίο θα τα βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουν 

ήδη κληρονοµήσει και θα τα εφοδιάσει µε νέες.  

 Το καλό σπιτικό αρχικά, (δεκαετία του 1960 και 1970) συνδέθηκε µε στοι-

χεία τα οποία σχετίζονται µε τη δοµή της οικογένειας (αριθµός µελών, σειρά γέν-

νησης), τις συνθήκες κατοικίας (ύπαρξη προσωπικού χώρου για το παιδί, υγιεινή) 

κ.τ.λ.60. Έπειτα, το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε στα λειτουργικά της χαρα-

κτηριστικά, δηλαδή στους τρόπους επικοινωνίας, στους ρόλους που αναπτύσσο-

νται  µέσα στην οικογένεια, το βαθµό στον οποίο οι γονείς αντιµετωπίζουν ως α-

ξία τη µόρφωση αυτή καθαυτή, τις στάσεις των γονέων, ευνοϊκές ή µη για τη σχο-

λική πρόοδο του παιδιού. Και ευνοϊκή στάση συνεπάγεται αυξηµένο ενδιαφέρον 

των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο61. 

 

 

 Προς επίρρωση της αντίληψης που θέλει τη σχολική επιτυχία να εξαρτάται 

περισσότερο από τις επιδράσεις του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος κι όχι 

από φυλογενετικούς παράγοντες, παραθέτουµε την άποψη των P. Bourdieu και J. 
                                                           
59 Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται από τον Fr. Musgrove στο άρθρο του: The �good home�, στο: M. Craft, 
Family, class and education, εκδ. Longman, 1970, σσ.184-202. Για το συγγραφέα κύρια χαρακτηριστικά 
του καλού σπιτικού είναι ο µικρός αριθµός των µελών, οι θετικές στάσεις των γονένων απέναντι στην εκ-
παίδευση κ.τ.λ.  
60 Στις δεκαετίες του 1960 και 1970 οι ερευνητές άρχισαν να στρέφουν το ενδιαφέρον τους πέρα από το 
σχολείο και  στην οικογένεια ως παράγοντα που συµβάλει στη σχολική επιτυχία (Coleman. Jencks) Περιο-
ρίζονταν όµως να διερευνήσουν τις συνθήκες διαβίωσης περισσότερο κι όχι τόσο τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις που αναπτύσσονταν µεταξύ των µελών. Βλ. Α. Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 1985,T. Burgess, Home and School, The Penguin Press, London, 1973, σ. 153 κ.εξ. 
61 Βλ. Στ. Γεωργίου, Ο ρόλος της οικογένειας στη σχολική επίδοση, «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», τ. 19, 
1993, σ. 348. 
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Cl. Passeron, σύµφωνα  µε τους οποίους «οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες του παρό-

ντος,  που οι φοιτητές και οι καθηγητές έχουν τάση να τις αποδίδουν στο άµεσο 

παρελθόν, όταν δεν τις αποδίδουν στο φυσικό χάρισµα ή στο πρόσωπο, [...] εξαρ-

τώνται στην πραγµατικότητα από πρώιµους προσανατολισµούς που αποτελούν, εξ 

ορισµού, ενέργεια του οικογενειακού περιβάλλοντος»62.  Αυτοί οι πρώιµοι προσα-

νατολισµοί συνιστούν τις εκπαιδευτικές στρατηγικές των γονέων. Στην πράξη, οι 

γονεϊκές στρατηγικές γίνονται ορατές µέσα από τους διάφορους τρόπους µε τους 

οποίους οι γονείς υποβοηθούν τα παιδιά τους (υλικά και ηθικά) κατά τη σχολική 

τους πορεία. Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση 

της οικογένειας στην κοινωνική ιεραρχία. Από τη στιγµή που διαπιστώνεται αυτή 

η συνάρτηση, καθίσταται δυνατή η ερµηνεία του φαινοµένου που θέλει τους γό-

νους των οικογενειών από τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα να επιτυγχάνουν στην 

εκπαίδευση σε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από τα παιδιά των χαµηλότερων κοινω-

νικών στρωµάτων. 

 Συνήθως οι Κοινωνιολόγοι εστιάζουν την προσοχή τους στις διαφορές που 

εµφανίζει το «κλίµα»63 σε µια οικογένεια του µεσαίου από τη µια και του κατώτε-

ρου από την άλλη, κοινωνικού στρώµατος. Το µεσαίο στρώµα, στη σηµερινή κοι-

νωνία, περιλαµβάνει τους επιστήµονες, τα διευθυντικά στελέχη, τους τεχνοκράτες 

και γενικά όλους εκείνους που η ηψηλή κοινωνική τους θέση οφείλεται κυρίως 

στους εκπαιδευτικούς τους τίτλους64. Η καθηµερινή τους επαγγελµατική απασχό-

ληση χαρακτηρίζεται κυρίως από πνευµατική εργασία που συνεπάγεται αναστρο-

φή µε σύµβολα και αφηρηµένες έννοιες, λήψη πρωτοβουλιών, προγραµµατισµό 

και επικοινωνία µε ηγετικά πρόσωπα. Αυτή η απασχόληση, η οποία προϋποθέτει 

ένα ανώτερο µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο, δίνει στον άνθρωπο τη δυνατό-

τητα να εισδύσει βαθύτερα στη δοµή της θέσης εργασίας, να κατανοήσει πολυ-

πλοκότερες κοινωνικές συναρτήσεις και να επιτύχει την κοινωνική του άνοδο, 

                                                                                                                                                                            
Το πιο συνηθισµένο και αρκετά αντικειµενικό µέσο µέτρησης του γονεϊκού ενδιαφέροντος είναι η συχνό-
τητα επισκέψεων στο σχολείο. Βλ. Fr. Musgrove 1970, ό.π., σ. 188. 
62 Βλ. P. Bourdieu & J. Cl. Passeron, Οι Κληρονόµοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα, (µτφρ. Ν. Παναγιωτό-
πουλος - Μ. Βιδάλη), εκδ. Μ.Καρδαµίτσα, Αθήνα 1993, σ. 55. 
63 Με αυτό εννοείται ο τρόπος µε τον οποίο µια οικογένεια αντιλαµβάνεται και χειρίζεται την καθηµερινή 
πραγµατικότητα, η δυναµική που αναπτύσσεται µέσα σε αυτήν. Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 
108.   
64 Βλ. Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, ό.π.. σ. 123. 
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γεγονός που συνδέεται µε υψηλή αυτοεκτίµηση από τα άτοµα. Το µεσαίο στρώµα, 

κατά κανόνα, προσανατολίζεται προς το µέλλον, είναι ενεργητικό, πιστεύει ότι 

έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τους σκοπούς του κ.τ.λ.65. 

 Αντίθετα, η επαγγελµατική απασχόληση του κατώτερου κοινωνικού στρώ-

µατος (αγρότες - εργάτες) αποτελείται από µια µονότονη τυποποιηµένη επαφή µε 

τα πράγµατα και δεν επιτρέπει πολλά περιθώρια για προγραµµατισµό, προσωπικές 

επιλογές και επαγγελµατική άνοδο. Το κατώτερο στρώµα έχει µια άλλη εικόνα για 

τον κόσµο και µια άλλη τοποθέτηση. Βλέπει λίγες προοπτικές για µεταβολή. Η 

συµπεριφορά του είναι παθητική, µοιρολατρική, ενδιαφέρεται για το παρόν και 

για την ωφέλεια την οποία µπορεί να επιτύχει τη συγκεκριµένη στιγµή, παρά για 

στόχους οι οποίοι θα ευοδωθούν, αν ευοδωθούν, στο µέλλον66.  Το χαµηλό µορ-

φωτικό επίπεδο, οι κακές συνθήκες κατοικίας, η έλλειψη βασικών υλικών αγαθών, 

σε συνδυασµό και µε τη µειωµένη αυτοεκτίµηση των γονέων είναι παράγοντες 

που επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη του παιδιού.  

 Αυτές οι διαφορετικές κοσµοθεωρίες καθορίζουν το στυλ αγωγής των παι-

διών στην οικογένεια κι επηρεάζουν αποφασιστικά τις διαδικασίες κοινωνικοποί-

ησης67. Στο χώρο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης επικρατούν δύο θεωρίες οι 

οποίες στοχεύουν στην περιγραφή, τον προσδιορισµό και τη συσχέτιση των αρχών 

που διέπουν τις παιδαγωγικές πρακτικές της οικογένειας µε την κοινωνική της 

προέλευση. Πρόκειται για την κοινωνιογλωσσολογική θεωρία του B. Bernstein και 

τη θεωρία του µορφωτικού κεφαλαίου των P. Bourdieu και J. Cl. Passerron. 

 Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της κοινωνιο-γλωσσολογικής θεωρίας και έρευ-

νας, τα γλωσσικά πρότυπα επικοινωνίας του µεσαίου στρώµατος δηµιουργούν 

θετικό υπόβαθρο στα παιδιά πριν αυτά πάνε στο σχολείο. Βασική έννοια στη θεω-

ρία αυτή είναι ο κώδικας, µια πολύ ευρεία έννοια68. Σύµφωνα µε το Bernstein, το 

                                                           
65 Βλ. M. Craft, Family, class and education: changing perspectives στο: M. Craft, Family, class and educa-
tion, εκδ. Longman, London 1970, σ. 20.  
66 Βλ. ∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ. 575 κ.εξ. 
67 Βλ  Ν. Ιντζεσίλογλου χ.χ., ό.π., σ. 130. 
68 Πρόκειται «για αρχές, στις οποίες βρίσκονται εγγεγραµµένες οι ταξικά ρυθµιζόµενες σχέσεις εξουσίας 
και αρχές κοινωνικού ελέγχου.[...] Οι κώδικες ρυθµίζουν το τι και το πως των διαφόρων µορφών επικοι-
νωνίας και των κοινωνικών σχέσεων, είναι αρχές που ρυθµίζουν τις κοινωνικές πρακτικές µέσα στους 
διάφορους φορείς. Οι κώδικες ως ρυθµιστικές αρχές προσλαµβάνονται από το υποκείµενο σιωπηρά και 
ρυθµίζουν τη συµπεριφορά και τη συνείδησή του». Βλ. B. Bernstein (µτφρ. Σολοµών Ι.), Παιδαγωγικοί 
κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, εκδ. Αλεξάνδρεια, 1989, σ. 22, Al. Sadovnik, Basil Bernstein�s theory of 
Pedagogic Practice: A structuralist approach, «Sociology of Education», v. 64, 1991, σ. 51. 
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παιδί µέσα στην οικογένειά του µαθαίνει τη γλώσσα όχι µόνο ως σύνολο γραµµα-

τικών και συντακτικών κανόνων, όχι µόνο ως σύνδεση ενός «σηµαίνοντος» µε τα 

«σηµαινόµενά»69 του, αλλά κι ως σύνολο προτύπων συµπεριφοράς που αρµόζουν 

σε κάθε κοινωνική περίσταση. Καθώς το παιδί µαθαίνει µε τι τρόπο επιτρέπεται 

να µιλάει και για ποια πράγµατα, αποκτά συγχρόνως επίγνωση των κοινωνικών 

κανόνων συµπεριφοράς και της θέσης του στην κοινωνική οµάδα70. Οι κοινωνιο-

γλωσσολογικοί κώδικες διακρίνονται σε δυο κατηγορίες71: α) γλωσσικοί ( περιο-

ρισµένος και επεξεργασµένος) και β) παιδαγωγικοί (συλλογής και συγχωνευµέ-

νος)72.  

 Ο επεξεργασµένος κώδικας συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, πολύπλοκη γραµ-

µατική και συντακτική δοµή, σαφήνεια λόγου, αφαιρετική και συµβολική σκέψη, 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα73. Κι αυτό όχι εξαι-

τίας κάποιων ιδιαίτερων γενετικών καταβολών αλλά λόγω χαρακτηριστικών που 

απορρέουν από τη θέση τους στην κοινωνική δοµή74. Ο ίδιος κώδικας αντανακλά-

ται πέρα από τη γλώσσα και στον τρόπο µε τον οποίο οι γονείς ελέγχουν τα παιδιά 

τους και συνδέεται µε συγκεκριµένες στρατηγικές. Επιλέγουν κατά κανόνα τον 

«προσωπικό» τρόπο ελέγχου, δηλαδή ο έλεγχος στηρίζεται στη διαπροσωπική 

επικοινωνία. Το παιδί αντιµετωπίζεται µε βάση τα προσωπικά του χαρακτηριστικά 

                                                           
69 Πρόκειται για όρους που χρησιµοποιεί η Γλωσσολογία µε τους οποίους διαχωρίζεται η γραπτή δήλωση 
µιας λέξης από τη σηµασία της. Βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, Θεωρητική Γλωσσολογία, εκδ. ιδίου, ΑΘήνα 1986, 
σ. 119. 
70 Βλ. Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, σ. 90. 
71 Ποιοι κώδικες θα χρησιµοποιηθούν από ποιους είναι θέµα που σύµφωνα µε τον Bernstein ελέγχεται 
κοινωνικά. 
72 Η ταξινόµηση αυτή αφορά σε τύπους του Αναλυτικού Προγράµµατος (Α.Π.). Ο κώδικας συλλογής 
(collection code) αναφέρεται σε ένα αυστηρά περιχαρακωµένο Α. Π., δηλαδή, υπάρχει σαφής διάκριση των 
γνωστικών αντικειµένων µεταξύ τους. Σε αυτόν αντιπαρατίθεται ο συγχωνευµένος κώδικας (integrated 
code), ο οποίος αφορά σε ένα πιο χαλαρό Α.Π. Εδώ, τα περιεχόµενα των γνωστικών αντικειµένων βρίσκο-
νται σε µια ανοιχτή σχέση µεταξύ τους. Βλ. Β. Bernstein 1989, ό.π., σ. 65 κ.εξ. Al. Sadovnik 1991, σ. 52.  
73 Βλ. Ά.Φραγκουδάκη 1985, ό.π., σ. 140. G. Berruto, Γλωσσικοί κώδικες και εκπαίδευση, (µτφρ. Ι. Ρέ-
ντζος), «Νέα Παιδεία», τ. 5, 1978, σ. 28, Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 116. 
74 Ο Β. Bernstein χαρακτηριστικά αναφέρει: « Όσο πιο απλή η κοινωνική διαίρεση εργασίας και όσο πιο 
συγκεκριµένη και τοπική η σχέση µεταξύ ενός φορέα και της υλικής του βάσης, τόσο πιο άµεση είναι η 
σχέση µεταξύ νοηµάτων και µιας συγκεκριµένης υλικής βάσης και τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα µιας 
περιορισµένης κωδίκωσης. Όσο πιο πολύπλοκη η κοινωνική διαίρεση εργασίας και όσο λιγότερο συγκε-
κριµένη και τοπική η σχέση µεταξύ ενός φορέα και της υλικής του βάσης, τόσο πιο έµµεση είναι η σχέση 
µεταξύ νοηµάτων και µιας συγκεκριµένης υλικής βάσης και τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα µιας επεξερ-
γασµένης κωδίκωσης». Βλ. B. Bernstein 1989, ό.π., σ. 171. Βλ. ακόµη Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, 
σ. 91.  
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κι όχι ως τυχαίος εκπρόσωπος κάποιου ρόλου (ανοιχτό σύστηµα επικοινωνίας- 

προσωποκεντρικές οικογένειες)75. 

 Πέρα από τον επεξεργασµένο κώδικα η µεσαία τάξη εφαρµόζει και παιδα-

γωγική πρακτική διαφορετική. Είναι η ονοµαζόµενη Αόρατη Παιδαγωγική, αόρατη 

γιατί οι κανόνες (ρυθµιστικοί και διδακτικοί) είναι άρρητοι και υποχωρεί η αυ-

στηρή οριοθέτηση ανάµεσα στους ρόλους του ατόµου που ασκεί τον έλεγχο από 

τη µια και του ατόµου που ελέγχεται από την άλλη76. Στην πράξη, Αόρατη Παιδα-

γωγική σηµαίνει ότι οι γονείς δίνουν έµφαση στις εσωτερικές διεργασίες και δια-

δικασίες (νοητικές, γλωσσικές, συναισθηµατικές, κινητροδοτικές), τους ενδιαφέ-

ρει η πρόσληψη κι όχι απλά η εκτέλεση77. Ωθούν τα παιδιά σε µακρόχρονη παρα-

µονή στο σχολείο, τους ενσταλάζουν υψηλές προσδοκίες78 και στόχους για τους 

οποίους είναι διατεθειµένα να κάνουν θυσίες, ισχυρά κίνητρα επιτυχίας79, ανεξάρ-

τητη σκέψη και δράση, προετοιµασία για την αυτόνοµη αντιµετώπιση σοβαρών 

διληµµάτων και προβληµάτων80. Πρόκειται για µια παιδαγωγική κατεύθυνση που 

αποβλέπει στην αποδέσµευση των ικανοτήτων του ατόµου, εποµένως και στην 

καλλιέργεια γλωσσικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων. Μέσα από αυτές τις στρα-

τηγικές, το σχολικό περιβάλλον καθίσταται φιλικό στο µαθητή, ο οποίος το βιώνει 

περίπου ως συνέχεια του οικογενειακού του περιβάλλοντος. 

                                                           
75 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τον  εξατοµικευµένο έλεγχο και τις συνέπειές του στο άτοµο, βλ. 
B. Bernstein 1989, ό.π., σ. 141, Ά. Φραγκουδάκη 1985, ό.π., σ. 143, Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 119 κ.εξ. 
76 Βλ. Β. Bernstein 1989, ό.π., σ. 116 κ.εξ, Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, σ. 33. 
Εκτεταµένη αναφορά στα χαρακτηριστικά της Αόρατης Παιδαγωγικής (µε βάση το χώρο, το χρόνο κ.τ.λ.), 
κρίνεται εδώ µη αναγκαία, για το λόγο ότι  µια τέτοια προσπάθεια προϋποθέτει αναφορά και σε άλλες 
έννοιες γεγονός που θα καθιστούσε την παρέκβαση αρκετά εκτεταµένη. 
77 Βλ. B. Bernstein 1989, ό.π., σ. 123. 
78 Βλ. Κ.  McClelland, Cumulative disadvantage among the highly ambitious, «Sociology of Education» 
1990, v. 63, σσ. 102-121. Η βασική υπόθεση στην έρευνά της σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα από τα νέα 
µεσαία κοινωνικά στρώµατα είναι πιθανότερο να βρεθούν στην οµάδα των ατόµων µε υψηλές προσδοκίες, 
επαληθεύθηκε. Αυτό το συµπέρασµα είχε συναχθεί και σε παλιότερη έρευνα σύµφωνα  µε την οποία όσο 
υψηλότερα βρίσκεται το επάγγελµα του πατέρα στην επαγγελµατική ιεραρχία τόσο περισσότερες φιλοδοξί-
ες θα έχει. Σε εκείνη την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι αν οι γονείς ήταν θετικά διακείµενοι στο να ακο-
λουθήσει το παιδί τριτοβάθµια εκπαίδευση, ήταν πιθανότερο ότι και το ίδιο θα είχε τις ίδιες φιλοδοξίες. Βλ. 
El. Cohen, Parental factors in educational mobility, στο: Craft Μ., Family, class and education, εκδ. Long-
man, London 1970, σσ. 205-223. 
79 Με τον όρο αυτό (achievement motivation) νοείται «η εσωτερική δύναµη του ατόµου που το ωθεί να 
θέλει να πετύχει τους στόχους του, να προοδεύσει, να ικανοποιήσει τις εσωτερικές του ανάγκες για επι-
τεύγµατα και µπορεί να αποτελέσει κριτήριο για τη µέτρηση του ρυθµού και του βαθµού της κοινωνικής 
κινητικότητάς του». Βλ. Κ. Χριστοµάνο, Το σύνδροµο επιτυχίας και η κοινωνική κινητικότητα, «Νέα Παι-
δεία», τ. 22, 1982, σ. 86, Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 127, M. Craft 1970, ό.π., σ. 20.. 
80 Al. Sadovnik 1991, ό.π., σ. 56, Χρ. Νόβα Καλτσούνη 1995, ό.π., σ, 120. 
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 Επιπλέον, και από οικονοµικής άποψης, οι γονείς των µεσαίων στρωµάτων 

έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν χρήµατα προκειµένου να βοηθήσουν τα παι-

διά στη σχολική τους πορεία (ιδιαίτερα µαθήµατα, ξένες γλώσσες, αγορά εξωσχο-

λικών βιβλίων, ταξίδια κ.τ.λ.81). Έτσι, ο µαθητής επιτυγχάνει στο σχολείο και η 

σχολική επιτυχία εξαργυρώνεται αργότερα στην αγορά εργασίας και µετασχηµα-

τίζεται σε κοινωνική επιτυχία. 

 Στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Ο 

γλωσσικός κώδικας που αντιστοιχεί σε αυτά είναι ο περιορισµένος. Στο γλωσσικό 

αυτό σύστηµα οι δοµές τόσο της γραµµατικής όσο και της σύνταξης είναι απλού-

στερες κι αυτό περιορίζει, κατά συνέπεια καθιστά προβλέψιµες, τις γλωσσικές 

επιλογές των ατόµων. Όπως τονίστηκε και προηγούµενα, ο κώδικας συνδέεται µε 

τη δοµή της οµάδας που τον χρησιµοποιεί. Έτσι, στα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα 

είναι δεδοµένη η ιεραρχική δόµηση των θέσεων, είναι δηλαδή οικογένειες ρολο-

κεντρικές. Ο έλεγχος µέσα στα πλαίσια της οικογένειας επιβάλλεται χωρίς να θε-

ωρείται αναγκαίο να αιτιολογηθεί. Πρόκειται για τον επιτακτικό έλεγχο και τον 

έλεγχο µε βάση την ιεραρχική θέση του ατόµου. Ούτε στην µια ούτε στην άλλη 

µορφή ελέγχου δίνεται στο παιδί το περιθώριο να εξηγήσει τη συµπεριφορά του. 

Το γεγονός αυτό στερεί από το παιδί τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει λογικούς 

και αφηρηµένους συλλογισµούς, µε αποτέλεσµα να  περιορίζεται η γλωσσική του 

έκφραση82.  

 Η παιδαγωγική πρακτική των χαµηλών κοινωνικά στρωµάτων ονοµάζεται 

Ορατή Παιδαγωγική. Εδώ οι κανόνες ιεραρχίας και λόγου είναι φανεροί κι έτσι τα 

άτοµα µαθαίνουν να αποδέχονται τη θέση τους µέσα στην οικογένεια, στο σχολείο 

και αργότερα στην κοινωνία ολόκληρη83. ∆ίνει έµφαση στη µετάδοση (είτε πρό-

κειται για γνώσεις είτε για αντιλήψεις και πρότυπα συµπεριφοράς) και στην εκτέ-

λεση84. Τα παιδιά αυτά κατά κανόνα έχουν χαµηλά κίνητρα επιτυχίας, εγκαταλεί-

πουν το σχολείο γρηγορότερα, ζουν περισσότερο για το παρόν αντί να επενδύουν 

                                                           
81 Βλ. Χρ. Κάτσικα, Οικογένεια και σχολική επίδοση. Η σύµπτωση µιας σχέσης, «Νέα Παιδεία», τ. 74, 
1995, σ. 124. 
82 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 118, Ά. Φραγκουδάκη 1985, ό.π., σ. 142, Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 
1987, ό.π., σ. 93. 
83 Βλ. B. Bernstein 1989, ό.π., σ. 122, Al. Sadovnik 1991, ό.π., σ. 55. 
84 Βλ. B. Bernstein 1989, ό.π., σ. 124. 
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στο µέλλον, γενικά, αναπτύσσουν έναν τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς που δεν 

συστοιχεί πλήρως µε τις απαιτήσεις του σχολείου. Έτσι, τα παιδιά αυτά φτάνουν 

στο σχολείο µε διαφορετικές αφετηρίες από ό,τι τα παιδιά από τα ανώτερα κοινω-

νικά στρώµατα, εποµένως χρειάζονται µεγαλύτερο χρόνο προσαρµογής. 

 Μπορεί ο Bernstein να επικεντρώνει την προσοχή του στους κοινωνιο-

γλωσσικούς κώδικες που αναπτύσσονται στα πλαίσια κάθε κοινωνικής τάξης, ω-

στόσο οι P. Bourdieu και J. Cl. Passeron αντιµετωπίζουν το θέµα  πιο σφαιρικά 

και εξετάζουν ολόκληρη την κουλτούρα που αποκτούν τα παιδιά από το µεσαίο 

στρώµα, µια κουλτούρα διαφορετική από εκείνη που αποκτούν τα παιδιά από τα 

χαµηλά κοινωνικά στρώµατα. Οι γόνοι των προνοµιούχων στρωµάτων αποκτούν 

µέσα στην οικογένειά τους  ένα  κεφάλαιο µη σχολικών γνώσεων (καλαισθησία, 

επαφή µε το θέατρο, τις τέχνες κ.τ.λ.) που τα βοηθούν να ανταποκριθούν στις α-

παιτήσεις του σχολείου καλύτερα85. Έχουν επίσης, τη δυνατότητα να βλέπουν τη 

µόρφωση ως µέσο της πνευµατικής τους καλλιέργειας κι επιλέγουν σπουδές εξει-

δικευµένες και χωρίς άµεση σύνδεση µε την αγορά εργασίας. Επιπλέον, είναι σε 

θέση να αξιοποιήσουν ένα εκτεταµένο πλέγµα γνωριµιών το οποίο τα βοηθά να 

τοποθετήσουν καλύτερα τις σχολικές τους επενδύσεις και να αποκοµίσουν το µε-

γαλύτερο κέρδος από το µορφωτικό τους κεφάλαιο86, εξαργυρώνοντας τους εκ-

παιδευτικούς τίτλους στην αγορά εργασίας.  

 Αυτές τις δυνατότητες, οι οποίες είναι µερικά µόνο παραδείγµατα για τον 

τρόπο µε τον οποίο η κοινωνική καταγωγή συνδέεται µε την σχολική επιτυχία, δεν  

τις έχουν τα άτοµα από τις µη προνοµιούχες τάξεις. Τα άτοµα αυτά τείνουν να 

συνδέουν τις σπουδές τους µε την αναγκαία εξειδίκευσή τους, προκειµένου να 

αποκατασταθούν επαγγελµατικά. Προφανώς, δεν θα επιλέξουν ως αντικείµενο 

                                                           
85 Βλ. P. Bourdieu & J. Cl. Passeron 1993, ό.π., σ. 59. 
86 Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιες σπουδές θα είναι µελλοντικά εύκολο να εξαργυρωθούν στην 
αγορά εργασίας. Εκείνοι που µπορούν να επωφεληθούν από µια πληροφορία πάνω στις διαφορικές αποδό-
σεις των σπουδών, είτε µέσω των οικογενειών τους (γονείς, αδέλφια κ.τ.λ.) είτε των σχέσεών τους, µπο-
ρούν να προγραµµατίσουν το εκπαιδευτικό τους µέλλον έτσι ώστε να αποκοµίσουν αργότερα το µεγαλύτε-
ρο δυνατό κέρδος από τις σπουδές τους. Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλο, στο: P. Bourdieu & J. Cl. Passeron 
1993, ό.π., σ. 27. 
µια από τις διασυνδέσεις µε τς οποίες η σχολική - και η κοινωνική - επιτυχία συνδέεται µε την κοινωνική 
καταγωγή από µια πληροφορία πάνω στις διαφορικές αποδόσεις, 
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σπουδών ένα από τα «εξωτικά θέµατα» όπως τα χαρακτηρίζει ο Bourdieu, αλλά 

ένα πολύ πιο ρεαλιστικό87.  

 Οι επιλογές των ατόµων (και όχι µόνο εκείνες που αφορούν στους επαγ-

γελµατικούς προσανατολισµούς τους) είναι προϊόν της πρακτικής αίσθησης  που 

έχουν για αυτό που πρέπει να κάνουν σε µια δεδοµένη κατάσταση. Αυτή η πρα-

κτική αίσθηση ονοµάζεται στη θεωρία του µορφωτικού κεφαλαίου habitus (άµπι-

τους)88. Πρόκειται για ένα σύστηµα µόνιµων προδιαθέσεων οι οποίες, µπορούν να 

µετατίθενται από ένα πλαίσιο συµπεριφοράς σε άλλο. Το σύστηµα αυτό, ενσωµα-

τώνοντας προηγούµενες εµπειρίες και δράσεις, λειτουργεί σαν ένα καλούπι αντι-

λήψεων, εκτιµήσεων και δράσεων, ως δοµούσα δοµή που προσανατολίζει τη δρά-

ση ατόµων κι οµάδων89. Πιο απλά, οι προηγούµενες εµπειρίες οι οποίες εµπεριέ-

χουν τις επιδράσεις των διαδικασιών κοινωνικοποίησης καθώς και τις δράσεις και 

παρατηρήσεις του ατόµου, έχουν δηµιουργηθεί σε ένα κοινωνικό περιβάλλον το 

οποίο παρέχει ή δεν παρέχει στα άτοµα απαγορεύσεις, διευκολύνσεις κ.ο.κ., τις 

οποίες αυτά αποδέχονται και µαθαίνουν να ζουν µε αυτές. Αυτές οι εµπειρίες 

συσσωρεύονται και παράγουν µια κοσµοθεωρία της οποίας βασικό συστατικό εί-

ναι οι φιλοδοξίες και προσδοκίες του ατόµου για το µέλλον οι οποίες είναι προ-

σαρµοσµένες στις εµπειρίες του90. Για  τον Bourdieu εποµένως, οι φιλοδοξίες συ-

νιστούν εσωτερίκευση των αντικειµενικών δυνατοτήτων για επιτυχία. Το άτοµο, 

περισσότερο ασύνειδα παρά συνειδητά, έχει αντίληψη της πιθανότητας να επιτύ-

χει ένα δεδοµένο στόχο. Οι διαδικασίες της κοινωνικοποίησης µπορούν να προσα-

νατολίσουν το άτοµο προς συγκεκριµένους  

στόχους κι όχι σε  εκείνους που ούτως ή άλλως θα ήταν αδύνατον να πραγµατο-

ποιηθούν. Το άτοµο δηλαδή επιζητά το αναπόφευκτο 91. 

                                                           
87 Βλ. P. Bourdieu & J. Cl. Passeron 1993, ό.π., σ. 56. 
88 Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλο, Από τον κανόνα στις στρατηγικές κι από το υποκείµενο στο δρώντα φορέα, 
«Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», τ. 79, 1989, σ. 131, Ν. Παναγιωτόπουλο, Η θεωρία της πρακτικής 
του Pierre Bourdieu, «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», τ. 78, 1990, σσ. 32-65. 
89 Βλ. Ν. Παναγιωτόπουλο 1989, ό.π., σ. 133, Κ. McClelland 1990, v. 63, σ. 103. 
90 Ο λαός αναφερόµενος σε αυτήν την κατάσταση χρησιµοποιεί την παρακάτω ρήση: Ο γνωστικός απλώνει 
τα ποδάρια του όσο φτάνει το πάπλωµά του. Ή διαφορετικά, κάτσε στα αυγά σου και δεν είναι αυτά για µας. 
Βλ. Θ. Μυλωνά 1983, ό.π., σ. 81. Οι ανάγκες στη σκέψη του απλού λαού περιορίζονται µόνο σε αυτές που 
µπορούν και να πραγµατοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό όµως, αυτοαποκλείονται και δεν αξιοποιούν στο 
έπακρο τις δυνατότητές τους.  
91 Βλ. Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, ό.π., σ. 102, Ν. Παναγιωτόπουλο 1989, ό.π., σ. 134. 
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 Γενικά, η θεωρία τοsυ µορφωτικού κεφαλαίου δείχνει ότι οι οικογένειες 

επενδύουν τόσο περισσότερο στην εκπαίδευση92 όσο το πολιτισµικό κεφάλαιο και 

το σχετικό βάρος του πολιτισµικού κεφαλαίου τους σε σχέση µε το οικονοµικό 

τους κεφάλαιο είναι µεγαλύτερο. Επίσης, όσο οι άλλες στρατηγικές αναπαραγω-

γής (κληρονοµικές κυρίως) οι οποίες αποσκοπούν στην άµεση µεταβίβαση του 

οικονοµικού κεφαλαίου είναι σχετικά λιγότερες  αποδοτικές. Κλείνοντας την ανα-

φορά µας στις δυο θεωρίες να επισηµάνουµε ότι τόσο η θεωρία του Bernstein όσο 

και η θεωρία του Bourdieu αποτελούν λαµπρές σε σύλληψη θεωρητικές κατα-

σκευές. ∆εν παύει όµως να έχουν αναπτυχθεί σε πραγµατικότητες πολύ διαφορε-

τικές από την ελληνική κι εποµένως δηµιουργούνται ερωτηµατικά για  την πλήρη 

εφαρµογή τους και στην Ελλάδα. Ο Κ. Τσουκαλάς µάλιστα, φτάνει στο σηµείο να 

χαρακτηρίζει τέτοιες θεωρίες ως «παραµορφωτικές διόπτρες». Με το σχήµα αυτό 

εννοεί ότι, εφόσον το κοινωνικό υπόβαθρο στην Ελλάδα είναι διαφορετικό, ενδέ-

χεται να λειτουργούν διαφορετικά και οι θεσµοί. Συνεπώς, η χρησιµοποίηση «δα-

νεικών θεωριών» µπορεί ακόµη και να εµποδίζει αντί να συµβάλει στην κατανόη-

ση και ερµηνεία των κοινωνικών φαινοµένων93. Για το λόγο αυτό, σε πραγµατικό-

τητες όπως η ελληνική, θα ήταν ασφαλέστερο ο ερευνητής να έχει υπόψη του, βέ-

βαια, τη θεωρητική γνώση και εφαρµόζοντας επιστηµονικές µεθόδους, να επιδιώ-

κει την επαλήθευση περιορισµένων υποθέσεων αναφορικά µε την ανθρώπινη συ-

µπεριφορά. Από τη στιγµή αυτή και µετά µπορεί να προχωρήσει στη διατύπωση 

περισσότερο σύνθετων θεωρητικών σχηµάτων, ή και να γενικεύσει την ισχύ των 

ξενόφερτων θεωριών και για την ελληνική πραγµατικότητα94.  

 

 

 

 

 

 Από τα ελληνικά ερευνητικά δεδοµένα τα οποία σχετίζονται µε τις οικογε-

νειακές εκπaιδευτικές στρατηγικές, καθίσταται αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι η 
                                                           
92 Η επένδυση µπορεί να είναι σε χρόνο µετάδοσης, σε βοήθεια πάσης φύσεως και σε χρήµατα. 
93 Βλ. Κ. Τσουκαλά στο: Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, ό.π., σ. 35 κ.εξ. 



 

 35

σχολική επίδοση συσχετίζεται µε τα κοινωνικο - οικονοµικά χαρακτηριστικά της 

οικογένειας95, ότι οι διαφορετικές πορείες των µαθητών στο σχολείο είναι ανάλο-

γες µε την κοινωνικοποίηση που έχουν δεχτεί µέσα σε  διαφοροποιηµένα κοινωνι-

κά περιβάλλοντα. Η Μ. Τζάνη σε έρευνά της για τη σχολική επιτυχία κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι οι διάφορες δυνατότητες (φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, εκµά-

θηση ξένης γλώσσας και µουσικού οργάνου και ύπαρξη οικογενειακής βιβλιοθή-

κης) που προσφέρει η οικογένεια στο παιδί και οι οποίες αντανακλούν τις εκπαι-

δευτικές πρακτικές της οικογένειας, συµβάλλουν στη σχολική επιτυχία του, κυρί-

ως αν αυτό προέρχεται από τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα. Αν ο µαθητής προ-

έρχεται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, η επιτυχία του δεν επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από την παροχή ανάλογων δυνατοτήτων. Η διαφορά αυτή είναι δυνατό 

να ερµηνευθεί αν υποθέσουµε ότι τα πρώτα µεγαλώνουν σε ένα στερηµένο µορ-

φωτικών ερεθισµάτων περιβάλλον κι εποµένως η παροχή αυτών των δυνατοτήτων 

αναπληρώνει ως ένα βαθµό αυτήν τη στέρηση. Αντίθετα, δεν είναι απαραίτητη η 

ενίσχυση στα παιδιά που διαβιούν σε ένα πλούσιο από πολιτιστικά ερεθίσµατα 

περιβάλλον96. Ο Μ. Κασσωτάκης διαπίστωσε σε έρευνά του ότι οι διαφορές στη 

σχολική επίδοση των µαθητών διέφερε ανάλογα µε το κοινωνικό στρώµα στο ο-

ποίο ανήκαν97. Ο Μ. Βάµβουκας εντόπισε σηµαντικές συνάφειες ανάµεσα στο 

κοινωνικό - µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας και την αναγνωστική δεξιότητα 

των παιδιών, τον πλούτο του λεξιλογίου, την κατανόηση και συσχέτιση εννοιών 

και άλλες δεξιότητες που συνδέονται µε την ανάγνωση και κατ� επέκταση µε τη 

µάθηση του µαθητή98. 

                                                                                                                                                                            
94 Βλ. Γ. Πιπερόπουλο, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, εκδ. University studio Press, Θεσσαλονίκη 1990, 
σ. 67. 
95 Πιο γενικά, αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες αντικατοπτρίζουν στην ουσία τις κοινωνικές 
ανισότητες. Βλ. Ι. Λαµπίρη -∆ηµάκη, Προς µια νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Ιωάννινα 1974, Το-
µπαϊδη ∆., Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, β΄ έκδ., εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1982, Ι. Πυργιωτάκη 1995, 
ό.π., .Χ. Κάτσικα, Γ. Κ. Καββαδία, Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994. 
Π. Παπακωνσταντίνου, Η ανισότητα στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση: Σχολική επιτυχία και κοι-
νωνική προέλευση, «Πολίτης», τ. 44, 1981, σ.49, Γ. Μιχαλακόπουλου, Το πρόβληµα της εκπαιδευτικής 
ανισότητας: ένα σχέδιο προσέγγισης, «Νέα Παιδεία», τ. 21, 1982, σσ. 59-72. 
96 Βλ. Μ. Τζάνη 1983, ό.π., σ. 90. 
97 Βλ. Μ. Κασσωτάκη, Η επίδοση των µαθητών µέσης εκπαιδεύσεως σε σχέση µε το επάγγελµα και το 
µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, το οικογενειακό εισόδηµα και την περιοχή έδρας του σχολείου τους, Αθή-
να 1981. 
98 Βλ. Μ. Βάµβουκα, Η αναγνωστική δεξιότητα µαθητών 9-12 ετών, «Γλώσσα», τ. 15, 1987. 
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 Ο Θ. Μυλωνάς παρατήρησε ότι για τα παιδιά που εγγράφονται στο ∆ηµο-

τικό στα πεντέµισι χρόνια και προέρχονται από τα µη προνοµιούχα στρώµατα αυ-

ξάνονται οι πιθανότητες να αντιµετωπίσουν µαθησιακές δυσκολίες σε αντίθεση µε 

τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων99. Επιπλέον, τα κατώτερα κοι-

νωνικά στρώµατα δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο Γυµνάσιο, φαινόµενο που εί-

ναι πολύ πιο έντονο για τα κορίτσια, µολονότι αποτελεί υποχρεωτική βαθµίδα και 

οι φραγµοί από το ∆ηµοτικό για το Γυµνάσιο έχουν καταργηθεί100. Στην ίδια έ-

ρευνα προέκυψε αντιστοιχία στις επαγγελµατικές φιλοδοξίες γονέων και µαθητών 

οι οποίες επιπλέον, ήταν κοινωνικά προσδιορισµένες. Όσοι δηλαδή, ανήκαν στα 

ανώτερα κοινωνικά στρώµατα επιθυµούσαν τα παιδιά τους να αποκτήσουν πτυχίο. 

Αυτά τα σχέδιά τους τα ανακοίνωναν από νωρίς στα παιδιά τους, οπότε τα τελευ-

ταία µάθαιναν να προσβλέπουν στο µέλλον από µικρή ηλικία101. 

 Σε έρευνα για τον αναλφαβητισµό προέκυψε ότι στις περιπτώσεις των ατό-

µων που εµφανίζουν µεγάλη πιθανότητα να ενταχθούν στους λειτουργικά αναλ-

φάβητους, η πλειοψηφία ανήκει στα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα (και από άποψη 

επαγγελµατικής θέσης και από αυτήν του µορφωτικού επιπέδου). Αντίθετα, απου-

σιάζουν σχεδόν περιπτώσεις παιδιών µε πατέρα από τα ανώτερα κοινωνικά στρώ-

µατα102. 

 Σε έρευνα του Εµµ. Χρυσάκη, αναλύονται οι εκπαιδευτικές καταναλωτικές 

δαπάνες των φτωχών και µη φτωχών νοικοκυριών τις οποίες ο ερευνητής χρησι-

µοποιεί ως δείκτη των οικογενειακών επενδυτικών πρακτικών. Τον απασχολεί να 

διαπιστώσει σε ποιο βαθµό η πιθανή απουσία εκπαιδευτικών επενδυτικών στρα-

τηγικών στα φτωχά νοικοκυριά αποτελεί θεληµένη επιλογή103.  

 

Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι η εκπαίδευση είναι δωρεάν κατ� επίφαση, ενώ 

στην πραγµατικότητα κοστίζει πολύ ακριβά, γεγονός που γίνεται ιδιαίτερα έντονο 

                                                           
99 Βλ. Θ. Μυλωνά 1983, ό.π., σ. 74. 
100 Βλ. Θ. Μυλωνά 1983, όπ., σ. 73. 
101 Βλ. Θ. Μυλωνά 1983, ό.π., σ. 80. 
102 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, Ζ. Παληό, Λειτουργικός αναλφαβητισµός κι ο ρόλος του Αναλυτικού Προγράµµα-
τος: Η περίπτωση της Κρήτης, στο: Παιδαγωγική Επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και 
Προοπτικές (επιµ. Μ. Βάµβουκας, Α. Χουρδάκης), Πρακτικά Ζ΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εται-
ρείας, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997, σσ. 356-372. 
103 Βλ. Εµµ. Χρυσάκη 1989, ό.π., σσ. 89-120.  
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για τις µη εύπορες οικογένειες. Η πραγµατικότητα αυτή συνεπάγεται ότι οι φτωχοί 

αδυνατούν να αναπτύξουν εκπαιδευτικές στρατηγικές κι επενδυτικές πρακτικές 

προς την κατεύθυνση της αύξησης του εκπαιδευτικού κεφαλαίου του παιδιού τους, 

αν και το επιθυµούν, λόγω ένδειας104. Αντίθετα οι µη φτωχοί έχουν την οικονοµι-

κή δυνατότητα και ξοδεύουν πέντε φορές περισσότερα χρήµατα  για την εκπαί-

δευση των παιδιών τους. Έτσι, είναι σε θέση να καλύψουν κάποιες αδυναµίες, 

ποιοτικής κυρίως φύσεως, του εκπαιδευτικού συστήµατος προσφέροντας λόγου 

χάρη φροντιστηριακά και ιδιαίτερα µαθήµατα στα παιδιά τους. 

 Με τις διαπιστώσεις του Εµµ. Χρυσάκη συνάδουν και τα συµπεράσµατα 

στα οποία καταλήγει η  Ε. Κουφάκη-Πρέπη. Η ερευνήτρια µελέτησε σύγχρονα 

στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς και τη µερίδα 

που καταλαµβάνουν σε αυτούς οι εκπαιδευτικές δαπάνες των γονέων για τα παι-

διά τους105. Η γενική τάση παρουσιάζει τις οικογένειες των εργοδοτών, µισθωτών 

και αυτοαπασχολουµένων να δείχνουν εµπιστοσύνη στην εκπαίδευση ως µέσο 

κοινωνικής ένταξης και επαγγελµατικής αποκατάστασης των παιδιών και οι πρα-

κτικές τους προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση106. Υπάρχουν όµως 

κάποιες διαφοροποιήσεις.  

 Οι οικογένειες των εργοδοτών υπερτερούν σε ορισµένες κατηγορίες εκπαι-

δευτικών δαπανών οι οποίες περιλαµβάνουν δαπάνες για σχολεία διαφόρων βαθ-

µίδων, για ιδιαίτερα µαθήµατα, για ωδεία, γυµναστήρια, χορό κ.τ.λ. Το γεγονός 

αυτό ερµηνεύεται από την ερευνήτρια ως απόδοση αυξηµένης σηµασίας στη συµ-

βολική και κοινωνικοποιητική σηµασία του σχολείου από την πλευρά των συγκε-

κριµένων οικογενειών. Με τις διαπιστώσεις  τις ερευνήτριας ενισχύεται η άποψη 

ότι η αναπαραγωγή των κοινωνικών θέσεων µπορεί να «προγραµµατιστεί» από τις 

οικογένειες, να γίνει δηλαδή, αντικείµενο οικογενειακής στρατηγικής και να υλο-

ποιηθεί µέσα από την παροχή στα παιδιά ενός καλύτερου σχολείου, ενός προσω-

πικού εκπαιδευτικού, γενικά ενός προνοµιούχου περιβάλλοντος.  

 Οι οικογένειες από την άλλη πλευρά των αυτοαπασχολουµένων, των µι-

σθωτών και των ανέργων επενδύουν περισσότερο από τις οικογένειες των εργοδο-
                                                           
104 Βλ. Εµµ. Χρυσάκη 1989, ό.π., σ. 109. 
105 Βλ. Ε. Κουφάκη-Πρέπη, Οικογένεια, Παιδί και Εκπαιδευτικές αξίες, «Σύγχρονη Εκπαίδευση», τ. 96-97, 
1997, σσ. 119-128. 
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τών στις επαγγελµατικές σχολές. Αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι δεν ενδιαφέ-

ρει τους γονείς η απόκτηση από τα παιδιά εκπαιδευτικών τίτλων ή η εισαγωγή 

τους σε κάποιο πανεπιστήµιο. Απεναντίας, οι αυξηµένες δαπάνες για φροντιστή-

ρια, ξένες γλώσσες, σχολικά βιβλία κ.τ.λ. καταδεικνύουν την πίστη αυτών των 

οικογενειών στη δυνατότητα κοινωνικής ανόδου µέσω των εκπαιδευτικών τίτλων. 

Όµως σε αυτές τις επαγγελµατικές κατηγορίες και ειδικά στην τελευταία107, βιώ-

νεται εντονότερα η ανάγκη για επαγγελµατική αποκατάσταση εποµένως και οικο-

νοµική εξασφάλιση των παιδιών. Αυτό τους ωθεί να επενδύουν σε µια «τέχνη» 

που θα τους εξασφαλίσει οικονοµικά»108. 

 Οι παρατηρήσεις αυτές, οι οποίες προκύπτουν από τη µελέτη στατιστικών 

δεδοµένων της τρέχουσας δεκαετίας, συµφωνούν και µε τις απόψεις που είχαν 

εκφραστεί παλιότερα από τον Κ. Τσουκαλά σύµφωνα µε τον οποίο τα χαµηλά 

στρώµατα, παρά τις µη ευνοϊκές προς αυτά πιθανότητες για κοινωνική ανέλιξη, 

την επιδιώκουν συστηµατικά,  επενδύοντας ένα σηµαντικό ποσοστό του οικογε-

νειακού κεφαλαίου προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό αποτελεί ιδιαιτερότητα της 

ελληνικής οικογένειας που καθρεπτίζεται στην διάθεση για φοίτηση στο Πανεπι-

στήµιο109, και στην αποδοχή οποιωνδήποτε στερήσεων προκειµένου να σπουδάσει 

ένα τουλάχιστον παιδί110.    

 Να επισηµάνουµε στο σηµείο αυτό ότι ελληνικά ερευνητικά δεδοµένα που 

έχουµε υπόψη µας, επιτρέπουν να υποστηρίξουµε ότι η θεωρία του µορφωτικού 

κεφαλαίου έχει αντίκρυσµα και στην ελληνική πραγµατικότητα. Αντίστοιχη θέση  

είναι δύσκολο να πάρει κανείς για την κοινωνιο-γλωσσολογική θεωρία. Η Μ. Πε-

τµεζίδου διαπίστωσε µε έρευνά της ότι η ελληνική µεσαία τάξη ελάχιστα αντι-

λαµβάνεται την κοινωνικοποίηση µέσα στην οικογένεια ως «διεργασία µε την ο-

                                                                                                                                                                            
106 Βλ. Ε. Κουφάκη-Πρέπη 1997, ό.π.,  σ. 125.  
107 Στη συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών οι άνεργοι αφιερώνουν το 5% των εκπαιδευτικών τους επενδύ-
σεων, το µεγαλύτερο όλων των κατηγοριών. 
108 Πρόκειται δηλαδή για επιλογές που ανταποκρίνονται στη λαϊκή ρήση: «Μάθε τέχνη κι άσ� την κι άµα 
πεινάσεις πιάσ΄ την». Βλ. Ε. Κουφάκη-Πρέπη 1997, ό.π.,  σ. 127. 
109Θα µπορούσαµε να πούµε µάλιστα ότι η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από «πανεπιστηµιοµανία». 
Βλ. Ε. ∆ηµητρόπουλο, Εξετάσεις για εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1994, 
σ. 45. Ο ίδιος συλλέγει χαρακτηρισµούς που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί στην επιθυµία για εισαγωγή στα 
Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και στη συνακόλυθη προετοιµασία («εξωφρενικός, αγχωτικός 
µαραθώνιος», «κυνήγι εισαγωγής», «σκοπός ζωής» κ.τ.λ.) οι οποίοι φανερώνουν την ένταση του φαινοµέ-
νου. Βλ. Ε. ∆ηµητρόπουλο 1994, ό.π., σ. 11.  
110 Βλ. Κ. Τσουκαλά 1986, ό.π., σ. 43. 
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ποία ρυθµίζεται η απόδοση του παιδιού σε άλλους χώρους κοινωνικοποίησης έξω 

από το οικογενειακό περιβάλλον (και πρωταρχικά στο σχολείο)»111. Η διαπίστωση 

αυτή καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι γονείς από τη µεσαία τάξη δεν ανα-

πτύσσουν πρακτικές µε τις οποίες να ενισχύουν τις γλωσσικές και γνωστικές ικα-

νότητες των παιδιών112. Η ερευνήτρια ερµηνεύει το εύρηµά της ως αποτέλεσµα 

«της περιορισµένης σηµασίας των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών διαπιστευτη-

ρίων στην κοινωνική αναπαραγωγή και την κοινωνική ανέλιξη»113. Περισσότερη 

βαρύτητα στην κοινωνική ανέλιξη έχουν οι προσβάσεις στο πελατειακό σύστηµα 

και όχι οι εκπαιδευτικοί τίτλοι του ατόµου. Η πρακτική, εποµένως, της ελληνικής 

µεσαίας τάξης επικεντρώνεται στην κληροδότηση «ισχυρών γνωριµιών» και προ-

νοµίων πρόσβασης στα πελατειακά κυκλώµατα. Πρόκειται για µια διαφοροποίηση 

της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση µε τις ανεπτυγµένες δυτικές κοινωνίες, η οποία 

έχει ως αποτέλεσµα διαφοροποιήσεις και στις οικογενειακές εκπαιδευτικές στρα-

τηγικές114.  

 Χρειάζονται σίγουρα περισσότερες και εξειδικευµένες έρευνες που να α-

φορούν στους γλωσσικούς κώδικες, στα πρότυπα ρόλων και επικοινωνίας µέσα 

στην οικογένεια, στους τρόπους ελέγχου που ασκούνται από τους γονείς στα παι-

διά κ.τ.λ. Μέχρι τότε, η γενίκευση και για τα ελληνικά δεδοµένα της κοινωνιο-

γλωσσολογικής θεωρίας τουλάχιστον, θα είναι προβληµατική.     

 

 

 

 

                                                           
111 Βλ. Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, ό.π., σ. 316. 
112 Μολονότι, µε βάση τη θεωρία του Β. Bernstein, θα ανέµενε κανείς οι στρατηγικές ελέγχου στην οικογέ-
νεια των µεσαίων στρωµάτων να προκρίνουν τον εξατοµικευµένο έλεγχο µε ό,τι αυτός συνεπάγεται (ανοι-
κτό σύστηµα ρόλων, έµφαση στα ατοµικά χαρακτηριστικά των µελών της οικογένειας κι όχι στη θέση 
τους, διαδικασία ανταλλαγής επιχειρηµάτων που προάγει τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών κ.τ.λ.), 
κάτι τέτοιο δεν προέκυψε. Η έρευνα έδειξε ότι οι γονείς της µεσαίας τάξης χρησιµοποιούν πρακτικές επι-
τακτικού ελέγχου.   
113 Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, ό.π., σ. 317. 
114 Βλ. Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή 1987, ό.π., σ. 343. Η Μ. Πετµεζίδου-Τσουλουβή δεν περιορίστηκε να 
ερευνήσει µόνο τις µορφές που παίρνει στην ελληνική οικογένεια της µεσαίας τάξης ο γονικός έλεγχος, 
αλλά εξέτασε και άλλες πρακτικές από τις οποίες διακρίνει κανείς την αντίληψη των διαφόρων σταδίων της 
παιδικής ηλικίας από τους γονείς, τις στάσεις τους απέναντι στην εργασία και στην αναψυχή κ.τ.λ.. Και 
στις πρακτικές αυτές οι διαφοροποιήσεις  από τη θεωρία του Β. Bernstein είναι σηµαντικές. 
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1.4 Το σχολείο ως θεσµός κοινωνικοποίησης 

 

 

 Η εµπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική και κοινωνικοποιητική διαδικα-

σία ανεξάρτητα από την ένταση, τη συχνότητα και την έκτασή της, στοιχεία που 

ποικίλουν ανάλογα µε τις κοινωνικοπολιτικές και ιστορικές συγκυρίες, είναι µια 

πολύ παλιά και ενδιαφέρουσα υπόθεση. Πάντοτε και παντού η έγνοια και η φρο-

ντίδα των γονιών για τα παιδιά και το µέλλον τους αποτελούσαν την πρωταρχική 

κινητήρια δύναµη για την παροχή οποιασδήποτε εκπαίδευσης από τον οποιοδήπο-

τε τυπικό ή άτυπο κατά περίπτωση φορέα. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα η ίδια η 

οικογένεια ήταν εκείνη που παρείχε την αναγκαία µόρφωση στα παιδιά και φρό-

ντιζε ώστε αυτά να κοινωνικοποιηθούν οµαλά115. 

 Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση δηµιουργούνται πλέον νέες ανάγκες στα 

άτοµα για εκπαίδευση οι οποίες δεν µπορούσαν να καλυφθούν στα πλαίσια της 

οικογένειας. Τότε καθίσταται αναγκαία και θεσµοθετείται η δηµόσια εκπαίδευση 

η οποία αναλαµβάνει να συµπληρώσει το έργο της οικογένειας. Οι σηµαντικότε-

ρες λειτουργίες της είναι:116  

• η φύλαξη και προστασία των παιδιών, απόρροια των µεταβολών στις δοµές της 

οικογένειας,  

•  η συστηµατική αγωγή και µάθηση που οδηγεί στην απόκτηση από τα άτοµα 

γνώσεων και δεξιοτήτων (λειτουργία παροχής προσόντων και εξειδίκευσης),  

• ο καταµερισµός των κοινωνικών θέσεων και η επιλογή των ατόµων που θα τις 

καταλάβουν µέσω διαφόρων µηχανισµών και ειδικά µέσω της αξιολόγησης και 

των εκπαιδευτικών τίτλων (επιλεκτική λειτουργία)117. 

• η µετάδοση συστήµατος αξιών, στάσεων, ιδεολογιών118, για οµαλή ένταξη του 

ατόµου στο κοινωνικό σύνολο (ιδεολογική ή νοµιµοποιητική λειτουργία),  

                                                           
115 Βλ. Αν. Ψάλτη, Μ. Γαβριηλίδου, Συνεργασία Γονιών - Σχολείου: πραγµατικότητα ή ουτοπία για την 
Ελλάδα;, «Σύγχρονη Εκπαίδευση», τ. 85, 1995, σ. 71, Ειδικότερα για την αγωγή στην αρχαία Ελλάδα, βλ. 
Α. Χουρδάκη, Παιδεύεσθαι προς τας Πολιτείας. Θέµατα παιδείας και πολιτικής από την εκπαίδευση των 
αρχαίων Ελλήνων, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1990.   
116 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1996, ό.π., σ. 63. 
117 Βλ επίσης, Π. Ξωχέλλη, Παιδαγωγική του σχολείου, γ΄ έκδοση, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 
1986, σ. 14. 
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 Η εκπαίδευση παίρνει µε αυτόν τον τρόπο, µια πολύ σηµαντική θέση ανά-

µεσα στους θεσµούς οι οποίοι συµβάλλουν στη δευτερογενή κοινωνικοποίηση του 

ατόµου. Κατά τις τελευταίες µάλιστα δεκαετίες, η σηµασία του σχολείου ως κοι-

νωνικοποιητικού παράγοντα των παιδιών αυξήθηκε σε µεγάλο βαθµό. Στην αύξη-

ση αυτή συνέβαλλαν µεταξύ άλλων, α) οι αλλαγές στην αγορά εργασίας που µε-

ταξύ των άλλων οδηγούν σε αύξηση του ποσοστού των µητέρων που εργάζονται 

µε πλήρες ωράριο ενώ έχουν παιδιά µικρότερα του ενός έτους119. β) οι δηµογρα-

φικές αλλαγές που υφίσταται η οικογένεια, και συγκεκριµένα η αστικοποίηση120 

και η συνακόλουθη συρρίκνωση της οικογένειας (πιο έντονο είναι αυτό το φαινό-

µενο στη µεσαία τάξη παρά στην αγροτική, όπου οι πιθανότητες να διατηρείται η 

εκτεταµένη οικογένεια είναι ακόµη µεγάλες). Η συρρίκνωση εκφράζεται µε τη 

δραµατική µείωση των οικογενειών και µε τους δύο γονείς121 και µε τη µείωση 

του αριθµού των παιδιών122. Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, ο ρόλος των αδερφών 

στην κοινωνικοποίηση του παιδιού επίσης µειώνεται. 

 

 Οι παραπάνω αλλαγές στην αγορά εργασίας και στο θεσµό της οικογένειας 

οδηγούν στην αύξηση του χρόνου παραµονής ενός παιδιού στα εκπαιδευτικά ι-

δρύµατα, καθώς η φοίτηση σε αυτά επεκτείνεται και στην πρώιµη παιδική ηλικία 

µε τα ιδρύµατα προσχολικής αγωγής123 αλλά και  στην εφηβική ηλικία και την 

πρώιµη ενηλικίωση, δεδοµένου ότι ο ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας αυξάνε-

ται, οπότε και η ανάγκη για όσο το δυνατόν περισσότερα τυπικά προσόντα γίνεται 

                                                                                                                                                                            
118 Ειδικότερα για τη συµβολή του σχολείου στην πολιτική κοινωνικοποίηση του νέου, βλ. Μ. Τζάνη, Θέ-
µατα Κοινωνιολογίας της Παιδείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1992, σ. 60 κ. εξ., Π. Καλογιαννάκη-Χουρδάκη, 
Έλληνες Μαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου και Πολιτική Κοινωνικοποίηση, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1993, σ. 
12, Στ. Χρόνη, ∆ιδακτική Πράξη και Κοινωνικός Έλεγχος, εκδ. Εκδοτικός Όµιλος Συγγραφέων Καθηγη-
τών, Αθήνα 1993, σ. 158 κ. εξ. 
119 Βλ. Στ. Παντίδη,  Το δικαίωµα εµπλοκής των γονέων και κηδεµόνων στην εκπαιδευτική πραγµατικότη-
τα του σύγχρονου σχολείου, «Νέα Παιδεία», τ. 74, 1995, σ. 67. 
120 Όλο και περισσότερο προσεγγίζουµε τα δυτικά πρότυπα εγκαταλείποντας το πλεονέκτηµα της Ελληνί-
δας µητέρας να µπορεί να αφήνει στον παππού και στη γιαγιά τη φύλαξη του παιδιού όσο αυτή εργάζεται. 
121 Βλ. M. J. Rotherdam, The family and the school, στο: L. Combrinck-Graham, Children in family con-
texts. Perspectives on treatment, εκδ. The Guilford Press, New York, London 1989, p. 349. 
122Από τρία παιδιά που ήταν ο δείκτης γεννητικότητας το 1960, πέφτει στη δεκαετία του 1980 στα 2, 7. Βλ 
Ν. Πολύζο, ∆ηµογραφική πρόκληση, Αθήνα, 1981, σ.720, Σήµερα ο ίδιος δείκτης έχει µειωθεί ακόµη 
περισσότερο καθώς σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε  βρίσκεται στο 1,48 µε όριο αναπαραγωγής τα 
δύο παιδιά.Βλ. Γ. Σταµέλο, Εξέλιξη βασικών µεγεθών της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 1981/82-
1991/92, «Τα Εκπαιδευτικά», τ. 29-30, 1993, σ. 163.  Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες εµφανίζει 
έντονο δηµογραφικό πρόβληµα υπογεννητικότητας µε πολλές κοινωνικές επιπτώσεις. 
123 Βλ. Κ. Ζαχαρενάκη 1995, ό.π., σ. 67 κ.εξ. 
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επιτακτικότερη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες τονίζουν την αυξανόµενη ευθύνη του 

σχολείου στη διαµόρφωση της επόµενης γενιάς124. Και φυσικά το σχολείο δεν 

µπορεί να µείνει ανεπηρέαστο από τις αλλαγές που επιτελούνται στο κοινωνικό 

περιβάλλον αν θέλει να διατηρήσει τον κοινωνικοποιητικό του ρόλο. 

 Το παραδοσιακό σχολείο διατηρούσε στεγανά  µεταξύ αυτού και του εξω-

σχολικού χώρου, γεγονός το οποίο εκφραζόταν µε πολλούς τρόπους όπως η έµ-

φαση την οποία απέδιδε στη µεταλαµπάδευση γνώσεων, οι οποίες ελάχιστα αντα-

ποκρίνονταν στην κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται µια σηµαντική στροφή και ο θεσµός του σχολείου αντιµετωπίζεται 

πλέον κάτω από το πρίσµα της κοινωνικής θεώρησης125. Έχει διαπιστωθεί ότι 

«δεν λειτουργεί (και δεν πρέπει) σε ένα κενό»126 αλλά βρίσκεται σε αµοιβαία ε-

ξάρτηση και αλληλεπίδραση µε όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα, το πολιτικό, το 

οικονοµικό, το εργασιακό κ.τ.λ. Η κρίση που φαίνεται να περνάει ο σχολικός θε-

σµός µπορεί να αρθεί όχι µε την κατάργησή του αλλά µε την αποστεγανοποίησή 

του και την ανάπτυξη µιας διαλεκτικής σχέσης µε την κοινωνία. Έτσι µόνο είναι 

δυνατό να επανακτήσει το σχολείο την κοινωνική του δυναµική και να αποτελέσει 

παράγοντα κοινωνικής και πολιτιστικής εξέλιξης127. Η αλλαγή αυτή θα διαφανεί 

µέσα από τη µεταβολή των στόχων της εκπαίδευσης, του περιεχοµένου της παρε-

χόµενης γνώσης, των µεθόδων διδασκαλίας, του τρόπου αντιµετώπισης του µαθη-

τή καθώς και σε άλλες πτυχές. Αυτός που επωµίζεται σε µεγάλο βαθµό την ευθύ-

νη της αλλαγής είναι ο εκπαιδευτικός. 

 

 

1.4.1  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: Ένας πολυσύνθετος ρόλος. 

 

                                                           
124 Βλ. M. J. Rotherdam 1989, ό.π., σ. 350. 
125 Βλ. Ι.Πυργιωτάκη, Συµβολή στη διαµόρφωση µιας Κοινωνιολογίας του Έλληνα δασκάλου, στο: Ι. Πυρ-
γιωτάκης, Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992α, σ. 
173. 
126 Βλ. Β. Μασσιάλα, Το σχολείο εργαστήριο ζωής, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1984, σ. 36. 
127 Βλ. Π. Ξωχέλλη, Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σήµερα, Προβλήµατα και προοπτικές ση σύγχρονη 
εκπαίδευση, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 19, Ι. Πυργιωτάκη, Εκπαίδευση και κοινωνική δυνα-
µική, «Τα Εκπαιδευτικά», τ. 12, 1988. 
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 Ο εκπαιδευτικός απασχόλησε από νωρίς την παιδαγωγική σκέψη, όµως το 

ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών που συνθέ-

τουν την εικόνα του ιδανικού δασκάλου µε στόχο τη δηµιουργία προτύπων προς 

µίµηση, προσπάθεια η  οποία απέχει πολύ από µια επιστηµονική θεώρηση του 

εκπαιδευτικού128. Αργότερα οι µελετητές µπαίνουν στη σχολική τάξη, στο φυσικό 

περιβάλλον του, και µε αφαιρετικές διαδικασίες προσπαθούν να δηµιουργήσουν 

ευρείς κατηγορίες - τύπους στις οποίες θα εντασσόταν κάθε δάσκαλος129. Μολο-

νότι οι Παιδαγωγοί αυτοί βρίσκονται πιο κοντά στην πραγµατικότητα, εντούτοις 

καταλήγουν σε ιδεατούς τύπους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη καθη-

µερινή πράξη. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η σύγχρονη παιδαγωγική έρευνα 

εξετάζει την κοινωνική θέση του εκπαιδευτικού και µελετά το έργο του ως κοινω-

νικό και µάλιστα πολυσύνθετο ρόλο130.  

 Ως προς την κοινωνική θέση, το εκπαιδευτικό επάγγελµα είναι δέσµιο µιας 

παράδοσης που το κρατάει υποβαθµισµένο ποιοτικά και κοινωνικά131. Σύµφωνα 

µε τα δεδοµένα που έχουµε υπόψη µας132 το επάγγελµα του εκπαιδευτικού, ειδικά  

 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, τροφοδοτείται κυρίως από τα κατώτερα κοινωνι-

κά στρώµατα και οδηγεί τα άτοµα σε κοινωνική άνοδο καθώς µεταβαίνουν από τα 

χαµηλού κύρους χειρωνακτικά επαγγέλµατα στα πνευµατικά επαγγέλµατα τα ο-

ποία απολαµβάνουν αυξηµένο κοινωνικό κύρος. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί δεν 

                                                           
128 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, Έλληνες δάσκαλοι, Εµπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας, εκδ. Γρηγόρη, 
Αθήνα 1992, σελ. 14 κ.εξ., Θ. Μυλωνά, Αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα (1840 - 1990), 
«Σύγχρονη Εκπαίδευση», τ. 68, 1993, σ.29. 
129 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, !992, ό.π.,σελ 16 κ.εξ. 
130 Ο ρόλος είναι  κοινωνιολογικός όρος ο οποίος εξετάζεται σε συνάρτηση µε την έννοια της κοινωνικής 
θέσης. Με αυτήν νοείται η θέση την οποία κατέχει ένα άτοµο σε ένα σύστηµα σχέσεων και ο ρόλος δηλώ-
νει τη συµπεριφορά που εκδηλώνει ο κάτοχος της θέσης αυτής. Πρόκειται εποµένως, για έννοιες συµπλη-
ρωµατικές αλλά όχι ταυτόσηµες. Η θέση είναι η στατική όψη του κοινωνικού φαινοµένου της τοποθέτησης 
ενός ατόµου στην κοινωνική πυραµίδα και ορίζεται ως «συλλογή διακαιωµάτων και υποχρεώσεων». Η 
δυναµική πλευρά του ίδιου φαινοµένου συνιστά το ρόλο και ορίζεται ως «άσκηση αυτών των δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων». Βλ. Θ. Μυλωνά 1993, ό.π., σ. 32. Επίσης,  ∆. Τσαούση 1991, ό.π., σ. 136 κ.εξ. Π. 
Βαλσαµίδη, Οι κοινωνικές συγκρούσεις στο σχολείο, «Το σχολείο και το σπίτι», τ. 1, 1996, σ. 33, Θ. Μυ-
λωνά. 1993, ό.π., σ. 32. 
131 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή Οι δάσκαλοι του δηµοτικού σχολείου, β΄ έκδοση, εκδ. 
ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1991, σ. 38. 
132 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, Συµβολή στη διαµόρφωση µιας Κοινωνιολογίας του Έλληνα δασκάλου στο: Ι. Πυρ-
γιωτάκης, Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 1992, σσ. 173-201, Α> 
Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 53 κ.εξ. Πρόκειται για δύο έρευνες που αν και διεξή-
χθησαν µε χρονικά διαφορά µεγαλύτερη της δεκαετίας, η πρώτη έγινε στη δεκαετία του 1970 ενώ η δεύτε-
ρη στη δεκαετία του 1980, συγκλίνουν ως προς τα συµπεράσµατά τους. 
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πιστεύουν ότι εξοµοιώνονται µε όλα τα πνευµατικά επαγγέλµατα και έτσι, κατα-

τάσσουν τον εαυτό τους ανάµεσα στα επιστηµονικά και στα υπόλοιπα  επαγγέλ-

µατα. Αισθάνονται ότι απολαµβάνουν µειωµένο κοινωνικό κύρος ιδιαίτερα από 

εκείνες τις κοινωνικές οµάδες που δεν εκπροσωπούνται στο επάγγελµά τους, δη-

λαδή τα επιστηµονικά επαγγέλµατα.  

 Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού επηρεάζεται από την κοινωνική του 

προέλευση, καθώς είναι επόµενο ότι έχει εµποτιστεί µε αξίες και πρότυπα συµπε-

ριφοράς που εκφράζουν τα συγκεκριµένα  κοινωνικά στρώµατα από τα οποία 

προέρχεται133. Η συµπεριφορά του επηρεάζεται επίσης από την αυτοεκτίµησή του, 

από  τις παιδαγωγικές του σπουδές134, καθώς κι από τις απαιτήσεις που έχουν ή τις 

προσδοκίες που τρέφουν οι «οµάδες αναφοράς» ή τα «πεδία δράσης»135, όπως 

ονοµάζονται τα πρόσωπα και οι οµάδες µε τις οποίες έρχεται σε επαφή και συνερ-

γάζεται, ελέγχεται και επηρεάζεται136. Εκτός από το γεγονός ότι, λόγω της θέσης 

που κατέχει ο εκπαιδευτικός στο εκπαιδευτικό σύστηµα, οι οµάδες αναφοράς είναι 

πολυάριθµες εποµένως και οι απαιτήσεις τους πολυποίκιλλες, οι τελευταίες τρο-

ποποιούνται επίσης ανάλογα µε τις κοινωνικές συνθήκες, την κοινωνική θέση, τα 

συµφέροντα και ενδιαφέροντα των οµάδων αναφοράς137.  

 Αν θέλαµε να δείξουµε σχηµατικά τις επιδράσεις των οµάδων αναφοράς 

στον εκπαιδευτικό θα τον τοποθετούσαµε στο κέντρο ενός κύκλου ο οποίος σχη-

µατίζεται από πολλές αιχµές βέλους138. 

 

 

 

                  

                                                           
133 Βλ. Π. Ξωχέλλη, 1986, ό.π., σ. 32. 
134 Βλ. Π. Ξωχέλλη, Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος, «Φιλόλογος», τ. 18, 1979, σ. 200, ∆. 
Τσαούση 1991, ό.π. σ. 142, Ι. Πυργιωτάκη, 1992α, σ. 191. 
135 Βλ. Π. Ξωχέλλη 1979, ό.π. σ. 200, Ι. Πυργιωτάκη 1992, ό.π., σ. 31 και 43, Λ. Γούµενο, Τι προσδοκά η 
κοινωνία από το σχολείο και  τον εκπαιδευτικό. Προϋποθέσεις και δυνατότητες ανταπόκρισης, «Σύγχρονη 
Εκπαίδευση», τ. 69, 1993, σσ. 39-42.  
136 Στην προσπάθειά µας να προσδιορίσουµε από που απορρέει η συµπεριφορά του κατόχου ενός ρόλου, 
έγινε σύνθεση δύο διαφορετικών θεωριών: της Συµβολικής Αλληλεπίδρασης που δίνει έµφαση στην δράση 
του κοινωνικού υποκειµένου και στη δοµολειτουργική θεωρία των ρόλων που αντιµετωπίζει περισσότερο 
µηχανιστικά το ίδιο θέµα. Βλ. Χρ. Νόβα-Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 63 κ.εξ. 
137 Βλ. Λ. Γούµενο 1993, ό.π., ο οποίος µάλιστα επιχειρεί µια συστηµατοποίηση των προσδοκιών της κοι-
νωνίας από τον εκπαιδευτικό.  
138 Βλ. Θ. Μυλωνά 1993, ό.π., σ. 33. 
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Στο παραπάνω ενδεικτικό σχήµα, το Α συµβολίζει όλες εκείνες τις οµάδες που 

αποτελούν την εκπαιδευτική διοικητική ιεραρχία και στις οποίες υπόκειται ο εκ-

παιδευτικός (Υπουργείο Παιδείας, Προϊστάµενος, ∆ιευθυντής κ.τ.λ.). Το Β περι-

λαµβάνει εκείνους στους οποίους ο εκπαιδευτικός κυρίως ασκεί εξουσία (µαθητές, 

γονείς που για ποικίλους λόγους έχουν την αίσθηση ότι είναι πιο κάτω από τον 

εκπαιδευτικό). Το Γ βρίσκεται στη θέση των φορέων παιδαγωγικής και επιστηµο-

νικής καθοδήγησης και στο ∆ ανήκουν οι υπόλοιποι γονείς, οι συνάδελφοι και η 

κοινότητα στην οποία εντάσσεται το σχολείο.   

 Η θέση των οµάδων αναφοράς πάνω στον κύκλο αν και ενδεικτική δεν εί-

ναι τυχαία. Ο κάθετος άξονας συµβολίζει τον επίσηµο ιεραρχικό έλεγχο ενώ ο 

οριζόντιος περισσότερο ισότιµες σχέσεις µε την έννοια ότι τυπικά τουλάχιστον 

δεν ασκείται εξουσία στον εκπαιδευτικό από τις οµάδες που βρίσκονται στο Γ και 

στο ∆139. Τα βελάκια επίσης, είναι διπλά για να δείξουν ότι οι σχέσεις είναι αµφί-

δροµες και κάθε οµάδα δέχεται και ασκεί επιδράσεις, έχει δικαιώµατα και υπο-

χρεώσεις140. Η αυτονοµία του εκπαιδευτικού, όπως είναι αναµενόµενο περιορίζε-

ται και ενδέχεται να βιώνει πολύ έντονη συγκρουσιακή κατάσταση καθώς πολύ 

δύσκολα θα συµπίπτουν οι προσδοκίες όλων αυτών των οµάδων για τη συµπερι-

φορά του. Αλλά κι αν ακόµη αυτές συµπίπτουν, ο εκπαιδευτικός ίσως να αντιµε-

τωπίσει εσωτερικές πιέσεις που απορρέουν από πιθανή σύγκρουση µεταξύ του 

παιδαγωγικού και του δηµοσιουπαλληλικού ρόλου141.  

                                                           
139 Ουσιαστικά υπάρχει και από την πλευρά αυτή εξουσιαστική συµπεριφορά προς τον εκπαιδευτικό, αν 
λάβουµε υπόψη µας τα δεδοµένα της έρευνας των Α. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού - Τσερουλή 1991, όπου 
οι  γονείς µε συγκαλυµµένες ή µη ενέργειες προσπαθούν να επέµβουν στο έργο του εκπαιδευτικού. 
140 Βλ. Θ. Μυλωνά 1993, ό.π., σ. 35. 
141 Για τις συγκρούσεις στο  ρόλο του εκπαιδευτικού βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1992α, ό.π., σ. 188 κ.εξ., Π. Βαλ-
σαµίδη 1996, ό.π.,  σ. 36 κ.εξ. 
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 Για να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι συγκρούσεις χρειάζεται να παραχωρηθεί 

στον εκπαιδευτικό όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ελευθερία και δυνατότητα πρωτο-

βουλίας142, καταρχήν από την πλευρά της Πολιτείας. Γιατί αυτή πρώτη, διαµορ-

φώνοντας ένα αυστηρό συγκεντρωτικό σύστηµα, εγκλωβίζει τον εκπαιδευτικό σε 

ένα πλαίσιο εγκυκλίων, διαταγµάτων, οδηγιών, του περιορίζει τη δυνατότητα ευε-

λιξίας και του υπαγορεύει ένα ρόλο «απλού εκτελεστή»143.  

 Έπειτα, είναι επίσης ουσιαστικό να βρεθούν λύσεις στις συγκρούσεις που 

αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός και µε άλλες οµάδες όπως η οµάδα των γονέων των 

µαθητών. Αναφερόµενοι στον ελληνικό χώρο, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών µε 

τους γονείς συχνά εµφανίζονται τεταµένες. Μολονότι είναι κοινό µέληµά τους η 

πρόοδος του παιδιού εποµένως και η µεταξύ τους συνεργασία προς αυτήν την κα-

τεύθυνση είναι εντελώς απαραίτητη, υπάρχουν δεδοµένα που δείχνουν ότι οι γέ-

φυρες της µεταξύ τους επικοινωνίας συχνά κόβονται. Αυτό είναι ένα θέµα που θα 

αναπτυχθεί ιδιαίτερα στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας.  

 

                                                           
142 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1992α, ό.π., σ. 191 κ. εξ, Α. Καψάλη στο: Π. Βαλσαµίδη 1996, ό.π., σ. 40, Θ. Μυ-
λωνά 1993, ό.π., σ. 34,  Στ. Χρόνη 1993, ό.π.,  Γ. Τσαπαρλή, Συµβολή στο αφιέρωµα «Ο ρόλος και το 
έργο του εκπαιδευτικού», «Σύγχρονη Εκπαίδευση», τ. 27, 1986, σσ. 63-64. 
143 Βλ. Σπ. Καλούδη, Ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού σήµερα, «Τα εκπαιδευτικά», τ.29-30, 1993, 
σ. 10. Ο Α. Γκότοβος χρησιµοποιεί το χαρακτηρισµό «φασουλής» για τους εκπαιδευτικούς που περιορίζο-
νται στην εκτέλεση των εντολών. Βλ. Α. Γκότοβο, Και λίγος ρεαλισµός, «Σύγχρονη Εκπαίδευση», τ. 27, 
1986, σ. 59. Επίσης, Α. Τζίφα, Προβληµατισµοί γύρω από το ρόλο και το έργο των εκπαιδευτικών, «Σύγ-
χρονη Εκπαίδευση», τ. 27, 1986, σσ. 67-69. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

2.  Επικοινωνία και συνεργασία σχολείου και οικογένειας 
 

2.1  Η αναγκαιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου µε την 
οικογένεια 
 

 Εύλογα τίθεται το ερώτηµα αν η συνεργασία µεταξύ του σχολείου και της 

οικογένειας είναι αναγκαία ή όχι. Πρέπει ο γονέας να ενσωµατώνεται στο σχολείο 

ως συνεργάτης ή να περιορίζεται στον παραδοσιακό ρόλο της µεταφοράς των παι-

διών από και προς το σχολείο; Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, άλλοι θεωρούν 

ότι το επαγγελµατικό τους status διακυβεύεται αν οι γονείς εµπλακούν σε δραστη-

ριότητες που τυπικά ανήκουν στη δική τους δικαιοδοσία ενώ άλλοι εξαρτούν την 

επιτυχία του έργου τους και από τη συµµετοχή των γονέων. Οι απόψεις διίστανται 

και απορρέουν από δύο αντιτιθέµενες θεωρίες για τις σχέσεις σχολείου - οικογέ-

νειας. 

 Είναι προφανές πως η πρώτη άποψη ανακλά την ασυµβατότητα, τον αντα-

γωνισµό και τη σύγκρουση ανάµεσα σε οικογένειες και σχολεία και υποστηρίζει 

το διαχωρισµό των δύο θεσµών. Πρόκειται για άποψη που εκφραζόταν από παλιά, 

ήδη από το 1947 µε το Weber και το 1959 µε τον Parsons144. Μόνο ανεξάρτητα οι 

γονείς από τους εκπαιδευτικούς µπορούν να ικανοποιήσουν τους διαφορετικούς 

στόχους τους, τις αρµοδιότητες και τους ρόλους τους145. 

 Όσοι από τους εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν αυτήν την πλευρά, αντιµετω-

πίζουν τους γονείς ως ανθρώπους που σταθερά αναµιγνύονται στη δουλειά τους 

και υπαγορεύουν τις απόψεις, τους δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό, άχρηστες 

συγκρούσεις κι αναστάτωση στο µαθησιακό περιβάλλον. Με λίγα λόγια, οι γονείς 

είναι µέρος των προβληµάτων που έχει να αντιµετωπίσει ο εκπαιδευτικός146, απο-

                                                           
144 Ο Parsons γράφει χαρακτηριστικά αναφερόµενος στο σχολείο: «το σχολείο είναι ειδικευµένη υπηρεσί-
α». Βλ. T. Parsons, Η σχολική τάξη ως κοινωνικό σύστηµα: Μερικές από τις λειτουργίες της στην αµερι-
κανική κοινωνία (µτφρσ. Α. Φραγκουδάκη), στο: Α. Φραγκουδάκη 1985, ό.π., σ. 275. 
145 Βλ. J. Epstein, Parents� Reactions to Teacher Practices of Parent Involvement, v.86, n.3, 1986, p. 277. 
146 Βλ. M. Roland, A New Teaching Force? Some Issues Raised by Seeing Parents as Educators and the 
Implications for Teacher Education, «Educational Review», v. 33, No. 2, 1981, p. 133. 
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τελούν κοµµάτι των ανταγωνιστών του147. Επίσης, η εµπλοκή των γονέων στη 

µαθησιακή διαδικασία συνεπάγεται επιπρόσθετο έργο και νέες ευθύνες για τους 

εκπαιδευτικούς. Ένας εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να αποκλείσει τη συνεργασία 

µε τους γονείς γιατί πιστεύει ότι θα απορροφήσει ένα µέρος από το χρόνο που κα-

νονικά πρέπει να αφιερωθεί στο διδακτικό έργο, για το οποίο και πληρώνεται από 

το κράτος148. Επιπρόσθετα, υπάρχει σχεδόν πάντα ένας αναµενόµενος φόβος ο 

οποίος συνοδεύει κάθε καινοτοµία και συνήθως γεννάει κάποιο άγχος αναφορικά 

µε τη δυνατότητα  να αναλάβει κανείς νέες υποχρεώσεις.  

 Όσον αφορά τους γονείς, έχει εντοπιστεί σε ξένη έρευνα149 ότι σε ορισµέ-

νες περιπτώσεις  η έµφαση στην εργασία του παιδιού στο σπίτι δηµιουργεί εντά-

σεις στις σχέσεις τους µε αυτό, φαινόµενο που κυρίως χαρακτηρίζει τη µεσαία 

τάξη. Αντίθετα, δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο στις οικογένειες των χαµηλότερων 

κοινωνικών στρωµάτων. Οι πιθανοί λόγοι της διαφοροποίησης αυτής είναι, κα-

ταρχήν το γεγονός ότι τα παιδιά ούτως ή άλλως δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο για 

εργασίες στο σπίτι ή όταν αυτό συµβαίνει οι γονείς τους δεν παρεµβαίνουν καθό-

λου. Όταν τα παιδιά δέχονται βοήθεια, αυτή κατά κανόνα προέρχεται από τους 

άλλους συγγενείς, θείους, ξαδέρφια κ.τ.λ. Σπανιότερα, οι εκπαιδευτικοί παραπο-

νιούνται ότι η έντονη ανάµειξη των γονέων στην εργασία του παιδιού στο σπίτι 

µπορεί να µειώσει τα κίνητρα του παιδιού και να πλήξει την αυτοπεποίθηση του150 

κυρίως όταν οι γονείς δεν ξέρουν πώς να χειριστούν τις καταστάσεις που παρου-

σιάζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να χάνουν οι γονείς την υποµονή τους και να 

αποθαρρύνουν το παιδί. 

                                                           
147 Βλ.  N. L. Pearson, Parent involvement within the school: to be or not to be, «Education Canada», 
Automne/1990, σ. 16. 
148 Βλ.  Θ. Νικολόπουλο, Συνεργασία γονέων - σχολείου στην εκπαίδευση των παιδιών, «Το σχολείο και 
το σπίτι», τ. 1, 1992, σ. 6. Βέβαια, αυτό είναι εσφαλµένη αντίληψη. Σύµφωνα µε το νόµο 1566/1985 ο 
εκπαιδευτικός, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, πρέπει να αφιερώνει χρόνο και σε άλλες δραστηριότητες 
µεταξύ των οποίων είναι και η επικοινωνία µε τους γονείς. Βλ. Ν. 1566, «∆οµή και λειτουργία της Πρωτο-
βάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 167Α΄/30-9-1985, κεφ. ΙΕ΄, αρ. 
53.                                                                       
149 Βλ. Αnn. Lareau, Wesl. Shumar, The Problem of Individualism in Family-School Policies, «Sociology 
of education», extra issue 1996, σ. 31 κ.εξ. Η ελληνική εµπειρία είναι διαφορετική ως προς το θέµα αυτό. 
Εκπαιδευτικοί και γονείς δείχνουν να συµφωνούν ότι οι κατ� οίκον εργασίες ως µέσο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είναι αναγκαίες. Βλ. ∆. Χατζηδήµου, Οι κατ� οίκον εργασίες των µαθητών, Αφοί Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1995, σ. 228 και 233. 
150 Βλ. Αnn. Lareau, Wesl. Shumar 1996, ό.π.,  σ. 33. 
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 Η αντίθετη προοπτική, η οποία και φαίνεται να επικρατεί σήµερα, βασίζε-

ται σε µοντέλα ενδοθεσµικών αλληλεπιδράσεων (interinstitutional interactions) τα 

οποία δίνουν έµφαση στις φυσικές και αναγκαίες διασυνδέσεις ανάµεσα στα άτο-

µα, τις οµάδες και τους οργανισµούς και ανάγονται στη δεκαετία του 1970 και 

µετά. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη αυτή οπτική κρίνεται απαραίτητη η συνεργα-

σία, ο συντονισµός και η συµπληρωµατικότητα σχολείου  και οικογένειας και για 

το λόγο αυτό  ενθαρρύνεται η επικοινωνία και η συνεργασία ανάµεσα στους δυο 

θεσµούς. Η παραπάνω αντίληψη ξεκινά από την υπόθεση ότι εκπαιδευτικοί και 

γονείς µοιράζονται κοινές αρµοδιότητες και στόχους για την κοινωνικοποίηση και 

την εκπαίδευση του παιδιού. Αυτά επιτυγχάνονται αποτελεσµατικότερα  όταν εκ-

παιδευτικοί και γονείς εργάζονται από κοινού151. Μερικά από τα πιο ισχυρά επι-

χειρήµατα που προβάλλονται από τους υπέρµαχους αυτής της άποψης είναι τα 

ακόλουθα152:  

• Και οι γονείς όπως και οι εκπαιδευτικοί το καλό των µαθητών θέλουν, εποµέ-

νως, αν είναι έτσι, γιατί να µην συνεργαστούν προς αυτήν  την κατεύθυνση. Το 

πλατιά διαδεδοµένο γονικό ενδιαφέρον για τη σχολική πρόοδο των παιδιών, συνι-

στά µια τεράστια διδακτική πηγή, η οποία σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί µονάχα 

γενική καθοδήγηση και µέτρια προσπάθεια για να φέρει αποτέλεσµα153. Ένας δεί-

κτης του γονικού ενδιαφέροντος για τη σχολική πρόοδο των παιδιών είναι η συ-

χνότητα επισκέψεων των γονέων στο σχολείο, η ηλικία κατά την οποία οι γονείς 

επιθυµούν να διακόψουν τα παιδιά την εκπαίδευσή τους, ο τύπος του σχολείου 

που θα ακολουθήσουν αυτά ( στην Ελλάδα η διαφορά εστιάζεται µεταξύ τεχνικής 

και γενικής εκπαίδευσης)154. Ειδικότερα, έχει δειχθεί  από έρευνες155 ότι η επίδο-

ση των παιδιών βελτιώνεται χάρη στην ανάµειξη των γονέων καθώς τα παιδιά 

ωφελούνται από την επιπρόσθετη βοήθεια και την παροχή κινήτρων που δηµιουρ-

γούνται όταν γνωρίζουν ότι οι γονείς τους ενδιαφέρονται κι ασχολούνται και τα 

                                                           
151 Βλ. J. Epstein 1986, ό.π., σ. 277, National PTA, Τhe benefits of parent involvement...For students, For 
schools, for parents and communities, Internet, http: //www. pta.org/pta/Programs/Ldwk3.html, 16/7/98 
152 Βλ.  N. L. Pearson 1990, ό.π., σ. 16. 
153 Βλ. Η. Becker - J. Epstein, Parent Involvement: A survey of Teacher Practices, «The Elemen-
tary School Journal», v.83, n.2, 1982, σ. 86, Π. Ράπτη 1993, ό.π.,  σ. 177.  
154 Βλ. Fr. Musgrove 1970, ibid.  
155 Βλ. για παράδειγµα την έρευνα του T.A. Kelly στο: M. Roland 1981, ό.π., σ. 134. 
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ωθεί να αισθάνονται ξεχωριστά µε αποτέλεσµα και η επίδοσή τους να βελτιώνε-

ται156.  

• Στην πραγµατικότητα, οι γονείς είναι οι πρωταρχικοί εκπαιδευτικοί των παι-

διών, τα αγαπούν και τα επηρεάζουν περισσότερο από όλους. Η οικογένεια απο-

τελεί το πρώτο, φυσικό σχολείο για το παιδί. ∆εν υπάρχει λοιπόν λόγος να µη συ-

νεχίσουν να συµβάλουν στην εκπαίδευσή του. Άλλωστε µαθαίνοντας για την πρό-

οδο και τη συµπεριφορά του παιδιού τους, γίνονται κατά κάποιο τρόπο συνυπεύ-

θυνοι στο έργο του εκπαιδευτικού157.  

• Ούτως ή άλλως, ακόµη κι όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, εξακολουθεί να 

περνά ένα µεγάλο µέρος της ζωής του µε τους γονείς. Για τους λόγους αυτούς η 

γνώση της οικογένειας είναι σηµαντική για το εκπαιδευτικό, ειδικά αν οι εµπειρίες 

του προέρχονται από διαφορετικού τύπου  οικογένεια σε σχέση µε αυτή των µα-

θητών του158. 

• Οι γονείς έχουν δικαίωµα το οποίο τους παραχωρεί η Πολιτεία να γνωρίζουν τι 

είδους εκπαίδευση αποκτούν τα παιδιά τους. Πρόκειται για τη νεοφιλελεύθερη 

άποψη σύµφωνα µε την οποία οι «καταναλωτές» της εκπαίδευσης, στη συγκεκρι-

µένη περίπτωση οι γονείς, πρέπει να γνωρίζουν για το παρεχόµενο προϊόν. ∆ίνο-

ντας δύναµη στους γονείς πιστεύεται ότι θα βελτιωθεί η ∆ηµόσια Εκπαίδευση159. 

Για το σκοπό αυτό, αφενός το ίδιο το σχολείο οφείλει να αφυπνίσει τους γονείς 

και να πρωτοστατήσει στην οικοδόµηση µιας γόνιµης σχέσης συναίνεσης, συνερ-

γασίας και αλληλοϋποστήριξης. Οι γονείς αφετέρου, πρέπει να γνωρίζουν τα δι-

καιώµατά τους και να µην παραιτούνται από αυτά. Τα όποια φαινόµενα παθητικό-

τητας, αδιαφορίας και αδράνειας πρέπει να παραµεριστούν160.  

                                                           
156 Βλ. Roland M. 1981, ό.π., σ. 133, N. L. Pearson 1990, ό.π., σ. 14, Αν. Ψάλτη, , Μ. Γαβριηλίδου 1995, 
ό.π., σ. 71 όπου γίνεται αναφορά σε έρευνες οι οποίες συσχετίζουν τη σχολική επιτυχία µε οικογενειακούς 
παράγοντες, Π. Ράπτη, 1993, ό.π.,  σ. 179, Θ. Νικολόπουλο 1993, ό.π., σ. 6. 
157 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Τσερουλή-Φολερού 1991, ό.π., σ.185, Θ. Νικολόπουλο 1992, σ. 6, Κ. Στα-
θούλια, Η οικογένεια ως παιδευτικός παράγοντας, «Το σχολείο και το σπίτι», τ. 2, 1991, σ. 67, 
158 Βλ. P.W. Musgrave 1979, ibid., p. 46. Με αυτό εννοούµε ότι η οικογένειά του µπορεί να προέρχεται 
από διαφορετικό κοινωνικό στρώµα, ή να διαφέρει από το συνηθισµένο τύπο της πυρηνικής οικογένειας. 
Είναι εποµένως σηµαντικό να γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι του µαθητή του για να προ-
σπαθήσει να κατανοήσει καλύτερα τη συµπεριφορά του.  
159 Βλ. M. Seldon,Vouchers for Schooling στο: D. Green, Empowering the Parents: How to break the 
Schools Monopoly, IEA Health and Welfare Unit, London 1991, σ. 55. 
160 Βλ. Στ. Παντίδη 1995, ό.π., σ.75, Σύνταξη, Εκπαιδευτικοί και Γονείς, Πώς µπορούν να γίνουν οι σχέ-
σεις τους καλύτερες, «Γονείς», Μάρτης 1989, σ. 45, Π. Ράπτη 1993, ό.π., σ. 178. 
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• Η εντύπωση που σχηµατίζει ο εκπαιδευτικός για τους µαθητές κάθε µέρα µέσα 

στην τάξη κάθε άλλο παρά αποτελεί τη µοναδική πηγή, για να διαµορφώσει γνώ-

µη για τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα τους. Απεναντίας, οι γονείς γνωρίζουν το 

παιδί τους καλύτερα και συνδέονται συναισθηµατικά µε αυτό. Η γνωριµία εποµέ-

νως, του εκπαιδευτικού µε τους γονείς είναι απαραίτητη για να συγκεντρώσει ο 

πρώτος απαραίτητες πληροφορίες για το µαθητή του. Οι πληροφορίες αυτές µπο-

ρούν να αφορούν στην κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι, τις οικογενειακές αξί-

ες, τον τρόπο µε τον οποίο µεταχειρίζονται οι γονείς το παιδί, τη θέση που κατέχει 

αυτό στην οικογένεια, τις σχέσεις του µε τα άλλα αδέρφια, τους φίλους κ.τ.λ. Η 

γνώση αυτή θα επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να προγραµµατίζει διδακτικές ενέρ-

γειες εξατοµικευµένες για κάθε παιδί, ώστε το έργο του να γίνει αποδοτικότερο. 

Επιπλέον, θα µπορεί να βοηθήσει τους γονείς να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες 

που συναντούν µε τα παιδιά τους, ασκώντας συµβουλευτικό ρόλο161. 

• Μιλώντας τουλάχιστον για την ελληνική εκπαίδευση η έρευνα έχει δείξει ότι οι 

αντίξοες συνθήκες εργασίας στα ελληνικά σχολεία είναι εκείνες που επιβάλλουν 

στενότερη συνεργασία εκπαιδευτικού - γονέων. Ο εκπαιδευτικός, αντιλαµβανόµε-

νος ότι ο σχολικός χρόνος δεν επαρκεί, για να µεταδώσει σε όλους τους µαθητές 

του το σύνολο των απαιτήσεων της διδακτέας ύλης, καταφεύγει στην αρωγή των 

γονέων και ζητά από τους τελευταίους να παρακολουθούν και να ελέγχουν, του-

λάχιστο, τις εργασίες της ηµέρας162. Ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η συνεργασία στους 

εκπαιδευτικούς των  µονοθεσίων σχολείων οι οποίοι προσπαθούν εντελώς µόνοι 

τους να αντιµετωπίσουν όλα τα εκπαιδευτικά προβλήµατα163. Κι όµως, όταν οι 

γονείς γνωρίζουν τα προβλήµατα της εκπαίδευσης, είναι πιο εύκολο να θεωρή-

σουν ότι αποτελεί προσωπική τους υπόθεση η επίλυσή τους164.  

• Η έλλειψη επικοινωνίας οδηγεί σε εντάσεις και προβλήµατα ανάµεσα στο εκ-

παιδευτικό προσωπικό και τους γονείς και δηµιουργούν την εικόνα ότι εκπαιδευ-

                                                           
161 Βλ. Βλ. Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Τσερουλή-Φολερού 1991, ό.π., σ. 186 και Αδ. Παπασταµάτη, Προτά-
σεις για µια καλύτερη βασική εκπαίδευση, «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», τ.1, 1990, σ. 35, Μ. 
Ζαφρανά, (παρέµβαση) στο: Πρακτικά Γ΄ Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ο.Λ.Μ.Ε., «Σχέσεις Καθη-
γητών-Μαθητών-Γονέων», εκδ. Ο.Λ.Μ.Ε., Αθήνα 1986, Θ. Νικολόπουλο 1992, ό.π.,  σ. 5. 
162Βλ. Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού 1991, ό.π., σ.185, Κ. Σταθούλια 1992, ό.π., σ. 69.. 
163 Βλ. Αδ. Παπασταµάτη 1990, ό.π. σ. 35. 
164 Βλ. Στ. Κατσουλάκη, Επανασύνδεση του σχολείου µε την Κοινότητά του, «Ταχυδρόµος», τ. 38,  1993, 
σ. 67. 
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τικοί και γονείς ανήκουν σε δυο αντιµαχόµενα στρατόπεδα. Αντίθετα, οι πρακτι-

κές ανάµειξης των γονέων οδηγούν σε αξιοσηµείωτη βελτίωση της επικοινωνίας 

σε διαπροσωπικό επίπεδο καθώς οι γονείς συνειδητοποιούν και ανταποκρίνονται 

στις προθέσεις των εκπαιδευτικών, αυξάνουν την κατανόησή τους γύρω από το 

σχολείο, βελτιώνουν τις γνώσεις τους γύρω από το πρόγραµµα διδασκαλίας και 

εκτιµούν τις ικανότητες και γενικά την ποιότητα των εκπαιδευτικών165.  

• Στα χαρακτηριστικά του δηµοκρατικού σχολείου καταγράφεται µεταξύ άλλων 

ότι είναι ιδεολογικά και κοινωνικά ανοιχτό, επιτρέπει δηλαδή, τη συνεργασία των 

γονέων των µαθητών και των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια να οριστούν βασι-

κοί κανόνες της διαπαιδαγώγησης και να επιτευχθεί συναίνεση γύρω από τα ζωτι-

κά εκπαιδευτικά θέµατα166. Ειδικά για την πρώτη τάξη όπου το παιδί παίρνει τους 

πρώτους προσανατολισµούς και πρέπει να συνηθίσει στη σχολική ζωή, αν γονείς 

και σχολείο βαδίζουν σε αντίθετους δρόµους ενδέχεται να επέλθουν δυσάρεστες 

συνέπειες στο παιδί. Είναι βασικό να συµφωνούν αυτοί οι δύο φορείς για τους 

σκοπούς της εκπαίδευσης167.  

• Η συνεργασία πάλι των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς οδηγεί στην οικοδόµη-

ση αµοιβαίας µεταξύ τους εµπιστοσύνης. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί καθώς το 

παιδί έχει ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς µε τους γονείς του, επηρεάζεται 

από αυτούς. Έτσι, αν οι γονείς του είναι αρνητικοί απέναντι στο σχολείο είναι πο-

λύ πιθανό ότι και το παιδί θα στραφεί εναντίον του σχολείου και το αντίστροφο. 

Όταν οι γονείς συµµετέχουν, αποκτούν οικειότητα µε το σχολείο, τους κανονι-

σµούς του, το πρόγραµµα της τάξης κ.τ.λ.. Αυτές τις θετικές τους στάσεις τις µε-

ταδίδουν έπειτα στα παιδιά τα οποία διαµορφώνουν καλύτερη στάση απέναντι 

στην εργασία τους168. 

• Αλλά και τον εκπαιδευτικό ενισχύει και τονώνει ψυχολογικά το ενδιαφέρον των 

γονέων γιατί διευκολύνει την καθηµερινή του δουλειά µέσα στην τάξη και γιατί 
                                                           
165 Βλ. Μ. Ζαφρανά 1986, ό.π., σ. 175, J. Epstein 1986, ό.π., σ. 290, Στ. Κατσουλάκη 1993, ό.π., σ. 47, 
Π. Βαλσαµίδη 1996, ό.π., σ. 32.. 
166 Βλ. Θ. Γκότοβο, ∆ηµοκρατικό σχολείο - χαρακτηριστικά του, στο: συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε, σ.88. Η 
εµπλοκή των γονέων στο σχολείο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτό της συµµετοχής των πολιτών 
στη λήψη αποφάσεων. Βλ. Beattie N., Professional Parents. Parent Participation in four European Coun-
tries, The Falmer Press, London and Philadelphia 1985, σ. 5. 
167 Σύνταξη 1989, ό.π.,  σ.45 
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δεν αισθάνεται αποκοµµένος και αποξενωµένος από το κοινωνικό σώµα που βρί-

σκεται πιο κοντά στο επάγγελµά του, δηλαδή τους γονείς. Η συµπαράσταση µάλι-

στα αυτή του δίνει κέφι και κίνητρα για βελτίωση της δουλειάς του µια και τονώ-

νει την αυτοεκτίµησή του169. 

                                                                                                                                                                            
168 Βλ. Αd. Brodkin, Parents and schools: working together, «Instructor», v.101, n., 5, 1992, pp. 6-7, Αν. 
Ψάλτη, Μ. Γαβριηλίδου 1995, ό.π., σ.71, Στ. Κατσουλάκη 1993, ό.π., σ. 47. 
169 Βλ. Μ. Ζαφρανά 1986, ό.π., σ. 175. 
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• Ειδικά στην περίπτωση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες η συνεργασία του σχο-

λείου µε την οικογένεια είναι ζωτικής σηµασίας. Η οικογένεια είναι βασικός κοι-

νωνικοποιητικός φορέας και χρειάζεται την καθοδήγηση του σχολείου για να α-

νταποκριθεί στο επίπονο έργο της, ειδικά µάλιστα όταν η παρουσία των ειδικών 

επιστηµόνων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.τ.λ. είναι για διάφορους λό-

γους περιορισµένη170.  

  

2.2  Μορφές επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας 
 

 Η επαφή και η αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας υλοποιείται σε 

πολλά επίπεδα και µε πολλούς τρόπους. Για λόγους καθαρά πρακτικούς διακρί-

νουµε την επικοινωνία σχολείου - οικογένειας σε δύο µορφές:  

1. Τις τυπικές σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ εκπροσώπων των δύο µε-

ρών, των γονέων από τη µια και της διοίκησης της εκπαίδευσης από την άλλη. 

Σε επίπεδο σχολικής µονάδας οι τυπικές σχέσεις αναφέρονται στις σχέσεις δι-

ευθυντή και συλλόγου διδασκόντων από τη µια µεριά και συλλόγου γονέων και 

κηδεµόνων από την άλλη.  Σε ευρύτερο πλαίσιο, ως τυπικές σχέσεις θεωρούµε 

αυτές µεταξύ συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών και οργανώσεων 

των γονέων. 

2. Τις άτυπες σχέσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται η διαπροσωπική και λιγότερο 

τυπική αλληλεπίδραση κάθε εκπαιδευτικού µε τους γονείς των µαθητών του171. 

Σε κάθε επιµέρους επίπεδο (τυπικό - άτυπο) περικλείονται πολλές ειδικότερες 

µορφές επικοινωνίας. Κατά συνέπεια και οι δυο πλευρές µπορούν να αναλά-

βουν ποικίλους ρόλους, µε αποτέλεσµα  να συναντάµε στη βιβλιογραφία πολ-

                                                           
170 Η καθοδηγηση των γονέων από το σχολείο µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους και επιδιώκει: Να  
βοηθήσει τους γονείς και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας να αντιµετωπίσουν τα ψυχολογικά, κοινωνικά 
και οικονοµικά προβλήµατα που δηµιουργεί η παρουσία ενός παιδιού µε ειδικές ανάγκες στην οικογένεια 
και να απαλείψουν τις δυσµενείς επιδράσεις της στην ψυχική τους υγεία και στην επαγγελµατική και κοι-
νωνική τους δραστηριότητα. Επίσης, να δώσει στους γονείς συγκεκριµένες γνώσεις, υλικό και µεθόδους 
διδασκαλίας του παιδιού στο σπίτι, να διδάξει δηλαδή τους γονείς να γίνουν «δάσκαλοι» του παιδιού τους. 
Βλ. Θ. Νικολόπουλο 1992, ό.π., σ. 65. 
171 Βλ. V. Morgan, Gr. Fraser, S. Dunn & Ed. Cairns, A new order of co-operation and involvement? : 
relationships between parents and teachers in the integrated schools, «Educational Review» v. 45, n1., 
1993, p. 48. 
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λές, διαφορετικές ανάλογα µε το συγγραφέα, «τυπολογίες» σχετικά µε τις µορ-

φές επικοινωνίας. 

 

 

2.2.1  Τυπική µορφή επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας 
 

 Στην τυπική µορφή επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας εντάσσεται το 

δικαίωµα των γονέων να παίρνουν µέρος στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται 

µε εκπαιδευτικά θέµατα. Οι γονείς κινητοποιούνται σε τοπικό ή και εθνικό επίπε-

δο, σχηµατίζουν συλλόγους, επιτροπές, συµβούλια και συνδιαλέγονται µε τις εκ-

παιδευτικές αρχές και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποικίλα θέµατα, 

όπως προγράµµατα σπουδών, αλλαγή εκπαιδευτικών νόµων, εφαρµογή µεταρ-

ρυθµιστικών µέτρων, ελέγχοντας κατά πόσο αυτά που προτείνονται από την διοί-

κηση της εκπαίδευσης αποσκοπούν σε όφελος των µαθητών. Παράλληλα κάνουν 

και τις δικές τους προτάσεις προς την πολιτεία172.  

 Οι Hannon και Welch173 αναφέρονται στους ρόλους που µπορούν να ανα-

λάβουν οι γονείς στην εκπαίδευση µεταξύ των οποίων είναι και ο ρόλος του διοι-

κητή (governor). Ο ρόλος αυτός δίνει τη δυνατότητα στο γονέα να αναπτύξει υ-

πευθυνότητα και να συµµετέχει στη διαχείριση θεµάτων σε τοπικό επίπεδο. Χα-

ρακτηριστική είναι η περίπτωση των ενoποιηµένων (integrated) σχολείων της Βό-

ρειας Ιρλανδίας174. Από την αρχή δόθηκε έµφαση στη συµµετοχή των γονέων σε 

αυτά και σε µεγάλο βαθµό τα σχολεία καθοδηγούνται από τους γονείς. Από αυ-

τούς ξεκίνησε η πρωτοβουλία για την ίδρυσή τους, αυτοί τα χρηµατοδοτούν και 

αυτοί παίρνουν αποφάσεις για όλα τα θέµατα, από την αγορά εξοπλισµού ως το 

διορισµό των εκπαιδευτικών και τα θέµατα Αναλυτικού Προγράµµατος. 

 Ένας άλλος ρόλος τον οποίο µπορούν να αναλάβουν οι γονείς στα πλαίσια 

της τυπικής µορφής επικοινωνίας είναι  αυτός του ψηφοφόρου (voter). Οι γονείς 

ως ψηφοφόροι εντάσσονται σε οµάδες πίεσης, αναπτύσσουν ενεργή πολιτική 
                                                           
172 Βλ. Αν. Ψάλτη, Μ. Γαβριηλίδου 1995, ό.π.,σ σ. 73, N. Pearson 1990, ό.π., σ. 15, H. Becker, J. Epstein 
1982, ό.π., σ. 85. 
173 Bλ. P. Hannon, J. Welch, Bringing Parents into  Initial Teacher Education in the Context of a school 
Partnership, «Educational Review», v. 43, n. 3, 1993, σ. 282. 
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δράση και µπορούν να επηρεάσουν ακόµη και πολιτικές κοµµάτων. Έχουν τη δυ-

νατότητα να διεκδικήσουν πόρους από τις αρχές, να επηρεάσουν την αποδοχή ή 

την απόρριψη εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων κ.τ.λ. 175. Με τον τρόπο αυτό οι 

γονείς ξεφεύγουν από τα στενά τοπικά πλαίσια και επεκτείνουν το πεδίο επηρεα-

σµού τους σε εθνικό επίπεδο. 

 Για την J. Epstein η εκπροσώπηση των γονέων σε διάφορα όργανα (συµ-

βουλευτικές επιτροπές, συνδέσµους εκπαιδευτικών - γονέων κ.τ.λ.) αποτελεί έναν 

από τους βασικότερους τύπους συµµετοχής. Θεωρεί µάλιστα ότι το ίδιο το σχο-

λείο µπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία αυτή, «στρατολογώντας» και εκπαιδεύο-

ντας γονείς ως εκπροσώπους των υπολοίπων. Η ανάληψη από τους γονείς ρόλων 

όπως του «διοικητή» και του «ψηφοφόρου», έχει θετικά αποτελέσµατα, αφενός 

για τους ίδιους τους γονείς, γιατί θα αισθάνονται την ικανοποίηση ότι συµβάλλουν 

στις πολιτικές που επηρεάζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους, όσο και για τους 

µαθητές των οποίων τα δικαιώµατα προστατεύονται. Οι εκπαιδευτικοί από τη δική 

τους πλευρά ενηµερώνονται για τις απόψεις των γονέων σε θέµατα εκπαίδευ-

σης176. Στην Ελλάδα αυτός ο τύπος επικοινωνίας και οι ρόλοι που προαναφέρθη-

καν πραγµατώνονται, ως ένα βαθµό, µέσα από τους Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεµόνων177. 

 

 

2.2.1.1  ∆ιερεύνηση του νοµικού πλαισίου για τη συγκρότηση Συλλόγων Γο-
νέων και Κηδεµόνων στην Ελλάδα 
 

Με το Ν. 1566/ 1985178 προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία Συλλόγων Γο-

νέων και Κηδεµόνων (Σ. Γ. Κ.) ως σωµατείων. Στην παράγραφο 2 ορίζεται η δια-

δικασία για την εκλογή των εκπροσώπων των γονέων κάθε σχολείου. Η διοίκηση 

του Σ. Γ. Κ. προέρχεται από εκλογές που γίνονται µε µυστική ψηφοφορία, υπό το 

σύστηµα απλής αναλογικής και µε προϋπόθεση τη συµµετοχή του ενός τρίτου 
                                                                                                                                                                            
174 Βλ. V. Morgan, Gr. Fraser, S. Dunn &  Ed. Cairns 1993, ό.π. σσ.43-52. 
175 Βλ. P. Hannon, J. Welch 1993, ό.π., Στ. Κατσουλάκη 1993, ό.π., σ. 47. 
176 Βλ.J. Epstein, Make parents your partners, «Instructor», v.102, n.8, 1993, p. 53. 
177 Αντίστοιχοι θεσµοί υπάρχουν και στις άλλες χώρες. Στην Αµερική, για παράδειγµα, υπάρχει κάτι ανά-
λογο, ο  Σύνδεσµος Γονέων, ∆ασκάλων ( Parents, Teachers Association). 
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(1/3) των γονέων των µαθητών. Στο νόµο περιγράφεται η κλιµάκωση και η ιεραρ-

χική δοµή των οργάνων των γονέων179, από το τοπικό επίπεδο (κάθε σχολείο) στο 

κεντρικό (ελληνική επικράτεια). Σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι Σ. Γ. 

Κ. µιας κοινότητας ή ενός δήµου συγκροτούν  µια Ένωση και ορίζεται ο αριθµός 

των εκπροσώπων από κάθε ένα Σ. Γ. Κ. σε αυτήν. Οι Eνώσεις Γονέων κάθε νοµού 

ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος αποτελούν µια Oµοσπονδία. Το ανώτερο συλλογικό 

όργανο των γονέων, είναι η Συνοµοσπονδία Γονέων και Κηδεµόνων όλης της χώ-

ρας. 

 Σε αυτά τα όργανα µπορούν να συµµετέχουν οι φυσικοί γονείς των παι-

διών, επίτροποι αυτών  ή αντιπρόσωποι των γονέων180. ∆ίνεται επίσης η δυνατό-

τητα  από το νόµο να συγκροτηθούν σε κάθε δηµοτικό σχολείο Αυτόνοµες Συλλο-

γικές Μονάδες Αγωγής (Α.Σ.Μ.Α.) κατά τάξη µε συµµετοχή γονέων - εκπαιδευτι-

κών - µαθητών που θα συµβάλλουν στην αγωγή των µαθητών κάθε τάξης και 

στην επιµόρφωση των γονέων181. 

 Μολονότι σε αρκετά σηµεία του νόµου σηµειώνεται ότι θα ακολουθήσουν 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα ή και Υπουργικές Αποφάσεις που θα εξειδικεύσουν και θα 

συµπληρώσουν κενά σχετικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότη-

τες των Σ. Γ. Κ. και των υπόλοιπων συλλογικών οργάνων των γονέων, µόνο µια, 

από όσο γνωρίζουµε τουλάχιστον, Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε στους επόµε-

νους µήνες182. Η Υπουργική αυτή απόφαση ρυθµίζει τη διαδικασία για την εκλογή 

των γονέων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Όλοι οι γονείς του Σ. Γ. Κ. έχουν δυνατό-

τητα  συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και δικαίωµα «εκλέγειν» και 

«εκλέγεσθαι»  αρκεί να έχουν ρυθµίσει νωρίτερα τυχόν υποχρεώσεις τους απένα-

ντι σε αυτές. 

                                                                                                                                                                            
178 Βλ. Ν. 1566/1985, ό.π.,  κεφ. ΙΕ΄, άρ.53. 
179 Βλ. Γ. Μιχαλακόπουλο, Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού σχολικού συστήµατος και η 
παιδαγωγική - εκπαιδευτική διαδικασία, «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», τ. 7, 1987, σ. 172, Μ. Καΐλα, Εκπαι-
δευτικοί «νεωτερισµοί»:  Νόµος 1566, «Εκπαιδευτική Κοινότητα», τ.7, 1990, σ. 27, Κ. Ανθόπουλο, Λαϊκή 
συµµετοχή και περιφερειακή αποκέντρωση στην εκπαίδευση, «Το σχολείο και το σπίτι», τ. 1, 1992, σσ. 
21-24. 
180 Βλ. Ν.1566/1985,  ό.π. π7. Συµπληρωµατικές πληροφορίες δίδονται στην Υπουργική Απόφαση 9876 « 
Συγκρότηση και λειτουργία οργανώσεων γονέων των µαθητών των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης», Φ.Ε.Κ.736Β�/ 6-12-1987. 
181 Βλ. Ν. 1566/1985, ό.π. ,π9 
182 Βλ. Υπουργική Απόφαση 9876/1985, ό.π. . 
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  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι επταµελές, εκλέγεται ύστερα από 

µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Για να είναι έγκυ-

ρη η ψηφοφορία πρέπει στην αρχή της διαδικασίας εκλογής να καταµετρηθούν 

γονείς που να εκπροσωπούν το ένα τρίτο τουλάχιστον των µαθητών του σχολεί-

ου183. Με το άρθρο 3 ορίζονται λεπτοµέρειες σχετικές µε την εφαρµογή του συ-

στήµατος της απλής αναλογικής και την κατανοµή των εδρών184. Με ανάλογες 

ρυθµίσεις προσδιορίζεται και η εκλογή των εκπροσώπων από το Σ. Γ. Κ. στις Ε-

νώσεις, των Ενώσεων στην Οµοσπονδία και στη Συνοµοσπονδία . 

 

 

2.2.1.2 Οργανώσεις γονέων και συµµετοχή στη λήψη εκπαιδευτικών αποφά-
σεων  
 
 Από την στιγµή που θα συγκροτηθούν οι οργανώσεις των γονέων έχουν 

δικαίωµα να στείλουν εκπρόσωπους στα διάφορα όργανα λαϊκής συµµετοχής που 

θεσπίζονται µε το Νόµο 1566/1985. Έτσι σε κάθε δηµόσιο σχολείο λειτουργεί 

Σχολικό Συµβούλιο185 το οποίο συναποτελούν ο σύλλογος των διδασκόντων, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ. Γ. Κ. , εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

τρεις µαθητές αν πρόκειται για σχολείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Έργο του 

είναι η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του σχολείου µε κάθε πρόσφορο τρό-

πο, η καθιέρωση µορφών αµοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών 

των µαθητών καθώς και η υγιεινή των µαθητών και του σχολικού περιβάλλο-

ντος186. 

 Στα πλαίσια του σχολείου συγκροτείται επίσης Σχολική Επιτροπή187 η ο-

ποία αποτελείται από εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Σ. Γ. Κ. και 

των µαθητών για τα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και το διευθυντή του 

σχολείου. Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 

διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πό-
                                                           
183 Βλ. Υπουργική Απόφαση 9876/1985, ό.π.,άρθρο 2. 
184 Βλ Ν. Βαλσαµόπουλο, Τα  όργανα λαϊκής συµµετοχής στη διοίκηση σχολείων κατά το Νόµο 1566/85, 
εκδ. Εκπαιδευτική Επικοινωνία, Αθήνα 1986, σελ.22 κ.εξ.  
185 Βλ. Ν. 1566/ 1985, άρθρο 51. 
186 Βλ. Ν. 1566/ 1985, άρθρο 51 
187 Βλ. Ν. 1566/ 1985, άρθρο 52 
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ρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνι-

σµό και γενικότερα η ευθύνη για τον εφοδιασµό του σχολείου µε όλα τα µέσα που 

είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του καθώς και η αντιµετώπιση κάθε λειτουρ-

γικού προβλήµατος. Σε επίπεδο δήµου ή κοινότητας λειτουργεί η ∆ηµοτική ή Κοι-

νοτική Επιτροπή Παιδείας188 στην οποία επίσης η ένωση γονέων και κηδεµόνων 

στέλνει έναν εκπρόσωπο. Σε επίπεδο νοµού, υπάρχει η Νοµαρχιακή επιτροπή παι-

δείας κ.ο.κ.  

 Όπως γίνεται φανερό, µε το Ν.1566/1985 οι γονείς απέκτησαν και νοµικά 

το δικαίωµα εµπλοκής στα σχολικά θέµατα. Έτσι, για παράδειγµα, ο Σ. Γ. Κ. µπο-

ρεί να ασκήσει πίεση ώστε να επιλυθούν προβλήµατα υλικοτεχνικής υποδοµής 

του σχολείου, να καλυφθούν κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να 

διευκολυνθεί η διαδικασία της µάθησης, να ευαισθητοποιήσουν και να συµβάλουν 

στην αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, όπως είναι η µάστιγα των ναρκω-

τικών κ.τ.λ.189. Σε εθνικό επίπεδο επίσης, τα συλλογικά όργανα των γονέων είναι 

απαραίτητο να κρίνουν αποφάσεις της Πολιτείας σχετικές µε εκπαιδευτικές µε-

ταρρυθµίσεις και να συνεργάζονται µε τα αντίστοιχα όργανα των εκπαιδευτικών, 

ώστε να χαράσσουν κοινές στρατηγικές διεκδίκησης ή και αντίδρασης190.  

 

 Οι γονείς γενικά, έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν το δίαυλο µέσω του 

οποίου θα καταστεί εφικτή η σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία, της οποίας 

αυτό αποτελεί κύτταρο. ∆εν πρέπει βέβαια, να παραβλέπουµε το γεγονός ότι η 

ανάµειξη των γονέων συνιστά ένα πολύ ευαίσθητο σηµείο καθώς η έλλειψη οριο-

θέτησης των αρµοδιοτήτων τους είναι δυνατό να προκαλέσει τριβές ανάµεσα σε 

αυτούς και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Αυτή η δυσκολία όµως, µπορεί 

                                                           
188 Βλ. Ν.1566/1985, άρθρο 50. 
189 Βλ. Θ. Παναγιωτόπουλο, Σύλλογοι Γονέων. Παράγοντες εκπαίδευσης, «Το σχολείο και το σπίτι», τ. 1, 
1994, σ. 5, καθώς και άρθρα στον τοπικό Τύπο, «Μεταστέγαση των δύο ΤΕΛ ζητούν οι Γονείς του 2ου 
Γυµνασίου, εφηµ. «Η Αλλαγή», 22/10/1997, σ. 12, «Ανησυχία για τα ναρκωτικά στην Ένωση Γονέων 
Ηρακλείου», Εφηµ. «Η Αλλαγή», 20/11/97, σ. 10. 
190 Με την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 1998-99, το Υπουργείο της Παιδείας προωθεί εκτετα-
µένες αλλαγές στη ∆ευτεροβάθµια κυρίως εκπαίδευση. Παρολαυτά, η παρουσία των γονέων είναι ασήµα-
ντη και δεν  έχουν διατυπώσει, µέχρι τώρα τουλάχιστον, σαφή θέση απένατι στα νέα µέτρα. Κι όµως, είναι 
αυτοί και τα παιδιά τους οι άµεσοι αποδέκτες των όποιων αλλαγών γίνονται στην εκπαίδευση και θα ανέ-
µενε κανείς να τηρήσουν µια περισσότερο δυναµική στάση. 
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να ξεπεραστεί αν υπάρχει καλή προαίρεση κι από τις δυο πλευρές και επιδιώκουν 

το διάλογο. 

 Ολοκληρώνοντας την αναφορά στην τυπική µορφή επικοινωνίας, δηµιουρ-

γείται το εύλογο ερώτηµα αν είναι αρκετές οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για να ευαι-

σθητοποιηθούν οι γονείς και να δραστηριοποιηθούν στο εσωτερικό των οργάνων 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η γενική εντύπωση είναι ότι οι µορφές συµµετοχής 

που καθιερώθηκαν µε το Ν. 1566/85 εκφυλίστηκαν µε τον καιρό ή ατόνισαν. 

Ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι; Αλλά ακόµη και αν οι γονείς δραστηριοποιηθούν στα 

πλαίσια των συλλογικών τους οργάνων, έχουν τα όργανα αυτά ουσιαστική δυνα-

τότητα επηρεασµού των εκπαιδευτικών αποφάσεων191; Τι πρωτοβουλίες λαµβά-

νουν οι γονείς µέσω του Σ. Γ. Κ. για να βοηθήσουν άµεσα το έργο του εκπαιδευ-

τικού; Πόσοι από το σύνολο των γονέων συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις οι 

οποίες προσδιορίζουν και τις θέσεις των εκπροσώπων στα διάφορα όργανα λαϊκο 

- συµµετοχικής περιοχής; Ποια είναι τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των γονέων - 

εκπροσώπων στα όργανα αυτά; Σε τι εξυπηρετεί η ύπαρξη κοµµατικών ψηφοδελ-

τίων σε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα 

µένουν ανοιχτά και επιζητούν απάντηση. Η διερεύνησή  τους όµως ξεφεύγει από 

τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

2.2.2  Άτυπη µορφή επικοινωνίας εκπαιδευτικού και γονέων 
 

 

 Νοµικό πλαίσιο υπάρχει και για τη µορφή της άτυπης επικοινωνίας, κατα-

δεικνύοντας το ενδιαφέρον της Πολιτείας για την πτυχή αυτή του εκπαιδευτικού 

έργου. Ήδη στο νόµο-πλαίσιο 1566/1985 αλλά και σε επόµενα Προεδρικά ∆ια-

τάγµατα192 επισηµαίνεται ότι πρέπει ο εκπαιδευτικός να αφιερώνει χρόνο εκτός 

                                                           
191Βλ Γ. Μιχαλακόπουλο, 1987, ό.π., σελ. 172. Επίσης Μ. Καϊλα , 1990, ό.π. σελ. 27. 
192 Το πιο πρόσφατο είναι το  Π.∆. 201, Οργάνωση και λειτουργία ∆ηµοτικών Σχολείων, ΦΕΚ 161/98, άρ. 
11. Βλ. επίσης, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Οδηγίες εφαρµογής των νέων µέτρων αξιολόγησης των µαθητών της πρωτο-
βάθµιας εκπαίδευσης,  Αθήνα 11/94. 
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του διδακτικού του ωραρίου για δραστηριότητες που αφορούν και στην επικοινω-

νία µε τους γονείς των µαθητών του. Επίσης σε άρθρο Προεδρικού ∆ιατάγµα-

τος193 αναφέρεται ότι: «Η ενηµέρωση των γονέων γίνεται µε ευθύνη του εκπαι-

δευτικού της τάξης. Η συνεργασία µε τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό 

πληροφορίες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το µαθητή και 

να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο γνωστοποιεί στους γονείς την ηµέρα 

και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται σε συνεργασία τους γονείς των µα-

θητών. Ο εκπαιδευτικός της τάξης, σε συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου 

καλεί κάθε τρίµηνο τους γονείς των µαθητών της τάξης του και τους ενηµερώνει 

για την πρόοδό τους. Η ενηµέρωση γίνεται οµαδικά, όταν πρόκειται για γενικά 

εκπαιδευτικά θέµατα και προσωπικά, όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν 

συγκεκριµένο µαθητή». 

 Σε επόµενο Προεδρικό ∆ιάταγµα194 αναφέρεται συµπληρωµατικά ότι οι 

συναντήσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς πρέπει να εντάσσονται στον τρι-

µηνιαίο και ετήσιο προγραµµατισµό του σχολείου και προβλέπεται η επίδοση 

στους γονείς του ελέγχου προόδου του µαθητή να γίνεται στο τέλος του πρώτου 

και του δεύτερου τριµήνου. 

 Επιπλέον, στο κείµενο που αποστέλλεται στους εκπαιδευτικούς συνοδευτι-

κά του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 121/1984 δίνεται οδηγία ο  

εκπαιδευτικός της τάξης, για την περίπτωση του µαθητή µε µαθησιακές δυσκολί-

ες, να συνεργάζεται, µεταξύ άλλων, «και µε τους ενδιαφερόµενους γονείς, τους 

οποίους ενηµερώνει ανελλιπώς για την πορεία του παιδιού τους. Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση επανάληψης της τάξης οι γονείς πρέπει να έχουν πειστεί ότι το σχολείο 

έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εκπαιδευτικής παρέµβασης [...]»195.  

 Στόχος των συναντήσεων, τουλάχιστον αυτών που προβλέπουν τα νοµικά 

κείµενα,  είναι η ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο του µαθητή και η επίδο-

ση των τριµηνιαίων ελέγχων προόδου. Και στην περίπτωση που αναφέρεται ότι ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να αντλεί από τους γονείς πληροφορίες για την καλύτερη 

                                                           
193 Βλ. Π.∆. 8, Αξιολόγηση µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου, Φ.Ε.Κ. 3Α΄10-1-95, άρ. 5, § 3,4, σ. 24. 
194 Βλ. Π.∆. 121, Συµπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των µαθητών του ∆ηµοτικού σχολείου, 
Φ.Ε.Κ. 75Α΄18-4-95, άρ. 4, § 2, σ. 3425. 
195 Βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αξιολόγηση και προαγωγή των µαθητών, Αθήνα, 26-4-95, § 5. 
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κατανόηση του µαθητή, απώτερος στόχος είναι η σωστότερη αξιολόγηση του µα-

θητή. ∆ηλαδή, επίκεντρο της επικοινωνίας γίνεται η σχολική επίδοση του µαθητή.  

 Στα «βιβλία για το δάσκαλο» γίνεται επίσης αναφορά στην «αναγκαιότητα 

της ενηµέρωσης των γονέων»196 στην αρχή του σχολικού έτους και συστήνεται 

στους εκπαιδευτικούς να δίνουν στους γονείς οδηγίες ήδη από την πρώτη συνά-

ντηση σχετικές µε το σωστό τρόπο βοήθειας των παιδιών τους στο σπίτι. Επιση-

µαίνονται επίσης, λάθη στον τρόπο βοήθειας των γονέων προς τα παιδιά, τα οποία 

οφείλονται συχνά στο γεγονός ότι οι γονείς δεν έχουν κατανοήσει τις αλλαγές της 

διδακτικής προσέγγισης στα βιβλία της Γλώσσας αλλά και τα υπόλοιπα σχολικά 

εγχειρίδια. Τα λάθη αυτά είναι δυνατό να ελαττωθούν (τουλάχιστον ως ένα βαθ-

µό) µέσα από τις οδηγίες που θα δώσει ο εκπαιδευτικός στους γονείς. 

 Όπως φαίνεται από τις παραπάνω αναφορές, η Πολιτεία ενθαρρύνει την 

επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίες µπορούν να υ-

λοποιηθούν και να πάρουν ποικίλες µορφές, ανάλογα µε την ευρηµατικότητα εκ-

παιδευτικών και γονέων. Από την ξενόγλωσση κυρίως βιβλιογραφία έχει προκύ-

ψει ποικιλία ρόλων και αρµοδιοτήτων που µπορούν να αναλάβουν οι γονείς στα 

πλαίσια της συνεργασίας τους µε τους εκπαιδευτικούς197.   

  α) Καταρχήν, ως εκπαιδευτές. Κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του 

παιδιού η αγωγή του εναπόκειται κατά κύριο λόγο στους γονείς του. Η προσχολι-

κή αυτή αγωγή που περιλαµβάνει προγράµµατα εµπλουτισµού των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων του παιδιού, θεατρικό παιγνίδι κ.τ.λ., µπορεί να έχει θετικά απο-

τελέσµατα αν οργανωθεί σωστά και βοηθηθούν οι γονείς να ανταπεξέλθουν σε 

αυτό το ρόλο από εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής. Έχει προκύψει σε µελέτη 

Αµερικανικού ερευνητικού κέντρου ότι παιδιά τα οποία δεν αξιοποιούσαν στο 

έπακρο τις δυνατότητές τους και σύµφωνα µε τις διαγνωστικές δοκιµασίες αντιµε-

τώπιζαν κίνδυνο να αποτύχουν στο σχολείο, παρουσίασαν µεγάλη βελτίωση στις 

επιδόσεις τους όταν δέχτηκαν βοήθεια από τους γονείς τους198.  

                                                           
196 Βλ. για παράδειγµα, ΥΠ.Ε.Π.Θ., Νεοελληνική γλώσσα, βιβλίο του εκπαιδευτικού Στ΄ τάξη, Ο.Ε.∆.Β., 
έκδ. β΄, Αθήνα 1986, σ. 23. 
197 Βλ. C. W. Hickman, The future of high school success: The importance of parent involvement programs, 
Internet, http://odie.ascd.org/pubs/el/apr96/overview.html, 25/9/97. 
198 Βλ. Μ., Roland 1981, ό.π., σ 134. 
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 Οι γονείς βέβαια, µπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν βοήθεια και όταν 

το παιδί εισαχθεί στο σχολείο και να εµπλακούν στις µαθησιακές δραστηριότητες 

στο σπίτι υποστηρίζοντας το έργο του εκπαιδευτικού199. Πρόκειται για µια στρα-

τηγική που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός ώστε να αυξηθεί η εκπαι-

δευτική αποτελεσµατικότητα του χρόνου τον οποίο γονείς και µαθητές περνούν 

µαζί στο σπίτι. Αν µάλιστα τηρούνται κάποιες βασικές παιδαγωγικές αρχές και 

προϋποθέσεις200, τότε είναι σχεδόν βέβαια ότι οι µαθητές θα βελτιώνουν τις επι-

δόσεις τους χωρίς να δηµιουργείται άσχηµο κλίµα και συγκρούσεις µεταξύ γονέων 

και παιδιών201.  

 

 

  Μια πρώτη προϋπόθεση για να παίξουν οι γονείς τον εκπαιδευτικό τους 

ρόλο σωστά, είναι να βοηθηθούν να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα που να ευνο-

ούν τη µάθηση202. Αυτό καταρχήν σηµαίνει ότι οι σχέσεις µεταξύ των µελών της 

οικογένειας είναι ισχυρές και αρµονικές. Στη βιβλιογραφία των τελευταίων ετών 

όλο και συχνότερα υποστηρίζεται ότι οι ακαδηµαϊκά επιτυχηµένοι µαθητές είναι 

µέλη οικογενειών µε αυξηµένη µεταξύ τους συνοχή και αλληλοϋποστήριξη203. 

Αφού µια τέτοια κατάσταση θεωρηθεί δεδοµένη, τότε ως επόµενο βήµα, πρέπει να 
                                                           
199 Έχει προκύψει σε ερευνητικό πρόγραµµα στη Μεγάλη Βρετανία ότι οι γονείς που συµµετείχαν σε αυτό 
και οι οποίοι είχαν παιδιά µε προβλήµατα στην ανάγνωση,  τα βοήθησαν σε τέτοιο βαθµό ώστε απέφυγαν 
να επαναλάβουν την πρώτη τάξη πράγµα που αρχικά αναµενόταν από το σχολείο. Βλ. για αυτό αλλά κι 
άλλα σχετικά ερευνητικά προγράµµατα Μ. Roland 1981, ό.π., σ. 136. 
200 Μια τέτοια παιδαγωγική αρχή είναι φυσικά να µην υποκαθιστούν οι γονείς το µαθητή, υπαγορεύοντάς 
του τις λύσεις, αλλά να τον βοηθούν να αναπτύσσει αυτόνοµη σκέψη. Βλ. T. Burgess 1973, ibid., σ. 181. 
Συχνά οι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται αρνητικοί στην ανάθεση εργασιών για τον παραπάνω και µόνο λόγο 
πράγµα που µάλλον κάνει περισσότερη ζηµιά. Το καλύτερο ίσως θα ήταν να ενηµερώσουν τους γονείς τι 
σηµαίνει σωστή βοήθεια και επίβλεψη των κατ� οίκον εργασιών παρά να στερούν το διδακτικό τους έργο 
από αυτές ή να χαµηλώνουν πολύ το επίπεδό τους για να µη χρειάζονται τα παιδιά βοήθεια από τους γο-
νείς.  
201 Οι Αnn. Lareau, Wesl. Shumar 1996, ό.π., σ. 32 υποστηρίζουν ότι ειδικά οι γονείς της µεσαίας τάξης 
θεωρούν ότι οι εργασίες στο σπίτι δηµιουργούν τριβές ανάµεσα σε αυτούς και τα παιδιά τους.  Βλ. επίσης, 
P. Hannon, J. Welch 1993, ό.π., σ. 282, H. Becker, J. Epstein 1982, ό.π., σ.85, N. Pearson 1990, ό.π., σ. 
15, Ν. Λεοντίου, Οι γονείς ως εκπαιδευτικοί µέσα στην οικογένεια, «Οικογένεια και Σχολείο», αρ. 68, 
1983, σσ. 62-63. 
202 Βλ. J. Epstein 1993, ό.π., σ.53. Αυτός ο τύπος συµµετοχής χαρακτηρίζεται από τις Ψάλτη και Γαβριηλί-
δου ως «παθητικός». Οι γονείς συµµετέχουν έµµεσα στο σχολείο ως υποστηρικτές των παιδαγωγικών του 
σκοπών εξασκώντας τις βασικές τους υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους. Βλ. Α. Ψάλτη και Μ. Γαβρι-
ηλίδου 1995, ό.π., σ. 72. 
203 Για τη σχετική βιβλιογραφία βλ. Γεωργίου Στ. 1993, ό.π. Έχει ειδικότερα, παρατηρηθεί πως οι γονείς 
στις οικογένειες των ακαδηµαϊκά επιτυχηµένων «είχαν πιο τακτική συµµετοχή σε ποικιλία εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στο σπίτι, οι διάλογοι γονιών - παιδιών ήταν πιο συχνοί, το ύφος των συναλλαγών µέσα 
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διαρρυθµιστεί το σπίτι ώστε το παιδί να έχει τον προσωπικό του χώρο για να απο-

σύρεται και να µελετάει, να υπάρχει κανονικότητα στο χρόνο κατά τον οποίο το 

παιδί γευµατίζει, κοιµάται κ.τ.λ.204 Το σχολείο µπορεί να κάνει προτάσεις για τις 

συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στο σπίτι ώστε να βοηθείται η µάθηση των 

παιδιών σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα. Αφού καλυφθούν οι παραπάνω στοιχειώ-

δεις προϋποθέσεις, το σχολείο παρέχει  στους γονείς ιδέες για να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους στη µάθηση και τους προµηθεύει µε κατάλληλα µέσα (βιντεοκασέτες, 

λίστες µε πιθανά προς συζήτηση θέµατα κ.τ.λ.) τα οποία  θα χρειαστούν στο έργο 

τους205.  

 Αυτό που συνήθως συµβαίνει, κρίνοντας κυρίως από την ελληνική πραγµα-

τικότητα, είναι η ανάθεση κατ� οίκον εργασιών στους µαθητές. Έργο των γονέων 

σε αυτήν την περίπτωση είναι να ελέγχουν αν τις εκτελούν τα παιδιά και να τα 

βοηθούν όταν είναι απαραίτητο. Είναι µια δυνατότητα και µια ευκαιρία συγχρό-

νως να συνεργαστούν οι γονείς µε τα παιδιά τους και µε τους εκπαιδευτικούς, να 

ασχοληθούν υπεύθυνα µε τη µάθηση των παιδιών και να συνειδητοποιήσουν την 

ευθύνη που έχουν απέναντί τους, να αποκτήσουν σωστή αντίληψη για τις δυνατό-

τητες καθώς και τις αδυναµίες των παιδιών τους206. Επιπρόσθετα, µέσα από µια  

τέτοιου είδους αλληλεπίδραση µε τα παιδιά τους, οι ίδιοι από τη µια µεριά απο-

κτούν αυξηµένη αυτοπεποίθηση για το ρόλο τους και οι µαθητές από την άλλη 

αποκτούν µεγαλύτερο σεβασµό απέναντι στους γονείς τους και συγχρόνως βελ-

τιώνουν τις δεξιότητές τους, κατά συνέπεια  παρακολουθούν καλύτερα το σχολείο.  

 Ακόµη και στην περίπτωση των µαθητών που δεν αντιµετωπίζουν µαθη-

σιακά προβλήµατα, η παρακολούθηση και η καθοδήγηση των γονέων είναι ιδιαί-

τερα χρήσιµη, καθώς οι γονείς µπορούν µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού να 

εµπλουτίσουν το πρόγραµµα του σχολείου µε συµπληρωµατικές δραστηριότητες, 

                                                                                                                                                                            
στην οικογένεια ήταν πιο ήρεµο και οι φιλοδοξίες που είχαν οι γονείς για τα παιδιά τους ήταν συγκριτικά 
υψηλότερες».Βλ. Στ. Γεωργίου 1993, ό.π., σ. 349. 
204 Βλ. T. Burgess 1973, ibid., σ. 154 κ.εξ. 
205 Η εµπειρία δείχνει ότι αυτές οι προϋποθέσεις οι οποίες αν ικανοποιηθούν συµβάλλουν τα µέγιστα στη 
διαδικασία της µάθησης δεν ικανοποιούνται πάντα. Στις προηγούµενες µάλιστα δεκαετίες οι ερευνητές 
ερµήνευαν ως ένα βαθµό τις διαφορές στην ακαδηµαϊκή πρόοδο των παιδιών ως αποτέλεσµα επίτευξης ή 
µη των προϋποθέσεων αυτών.  Είναι άποψή µας ότι αν οι εκπαιδευτικοί είναι ενηµερωµένοι για τη σπου-
δαιότητα τέτοιων παραγόντων, τότε θα βρουν τον τρόπο να επηρεάσουν, όσο είναι δυνατόν βέβαια, τους 
γονείς προς αυτήν την κατεύθυνση.  
206 Βλ. ∆. Χατζηδήµου 1995, ό.π., σ. 14. 
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ώστε τα προικισµένα παιδιά να φτάσουν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους207. Οι 

εκπαιδευτικοί πάλι, σχεδιάζουν αποτελεσµατικότερα την εργασία του παιδιού στο 

σπίτι όταν στηρίζονται στην οργανωµένη και συστηµατική αρωγή των γονέων208. 

  β) Ένας δεύτερος ενεργητικός ρόλος των γονέων είναι η αξιοποίησή τους 

µέσα στην ίδια την τάξη ή και σε άλλες περιοχές του σχολείου209. Ο εκπαιδευτικός 

«στρατολογεί»210 γονείς εθελοντικά ή µε αµοιβή και οργανώνει τη βοήθειά 

τους211. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ρουτίνας στις οποίες οι γονείς µπορούν 

να υποκαταστήσουν το εκπαιδευτικό µέσα στην τάξη, όπως για παράδειγµα ο κα-

θηµερινός έλεγχος της ορθογραφίας ή της αναγνωστικής ικανότητας, διοργάνωση 

εκδηλώσεων κ.ο.κ212. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί µπορούν, για παρά-

δειγµα, να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε «αδύνατους» µαθητές, να δουλέ-

ψουν µε µια οµάδα όταν κάποιοι γονείς θα δουλεύουν µε µια άλλη. Έτσι διευκο-

λύνονται διδασκαλίες που στηρίζονται σε οµάδες µαθητών ή σε εξατοµικευµένη 

δραστηριότητα.  

 

 

 Οι γονείς έχουν κι αυτοί να ωφεληθούν καθώς τους δίνεται η δυνατότητα 

να παρακολουθήσουν το παιδί τους µέσα στην τάξη, να κατανοήσουν τα προ-

γράµµατα του σχολείου και τις µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιεί ο εκπαι-

δευτικός ώστε να βοηθούν πιο αποτελεσµατικά το παιδί τους στο σπίτι, να κατα-

νοήσουν τις δυσκολίες που εµπεριέχει το διδασκαλικό επάγγελµα κ.ο.κ. Στην Ελ-

λάδα, µπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτός ο τρόπος επικοινωνίας δεν θα ενθαρρύ-

νεται από τους εκπαιδευτικούς, αν λάβουµε υπόψη µας την άποψη πολλών για το 

«άβατο» της σχολικής τάξης213. 

 γ) Λιγότερο ενεργητικός είναι ο ρόλος των γονέων στις οµαδικές συναντή-

σεις που οργανώνει το σχολείο214. Η εµπειρία δείχνει ότι σε αυτές τις συναντήσεις, 

                                                           
207 Βλ. Π. Ιωαννίδη, Η εκπαίδευση των προικισµένων παιδιών στο σπίτι, «Οικογένεια και σχολείο», αρ. 68, 
1983, σσ. 59-61. 
208 Βλ. .J. Epstein 1993, ό.π., σ.53, Ψάλτη και Γαβριηλίδου 1995, ό.π., σ. 73. 
209 Βλ. H. Becker, J. Epstein 1982, ό.π., σ. 85. 
210 Bλ. J. Epstein 1993, ό.π., σ. 53. 
211 Βλ. N. L. Pearson 1990, ό.π., σ. 15,Ad.Brodkin 1992, ό.π. σσ. 6-7. 
212 Βλ. Αν. Ψάλτη, Μ. Γαβριηλίδου 1995, ό.π., σ.73. 
213 Βλ. ενότητα 2.3.2 στο ίδιο κεφάλαιο που αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα. 
214 Βλ. Αν.Ψάλτη, Μ. Γαβριηλίδου 1995, ό.π., σ.72, J. Epstein 1993, ό.π., σ. 53. 
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οι οποίες οργανώνονται συνήθως στο τέλος κάθε τριµήνου, η συζήτηση περιστρέ-

φεται γύρω από τις επιδόσεις των µαθητών. Οι γονείς κατά κανόνα αποτελούν το 

«ακροατήριο»215 χωρίς ενεργητική συµµετοχή. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί συνή-

θως περιορίζονται σε γενικά θέµατα καθώς η παρουσία όλων των γονέων τους 

εµποδίζουν να κάνουν προσωπικές αναφορές.  

 Συνοψίζοντας, έχει ήδη διαφανεί η πληθώρα δυνατοτήτων για αξιοποίηση 

γονέων στη µαθησιακή διαδικασία. Οι γονείς µπορούν να αναλάβουν  πολλούς 

ρόλους, λιγότερο ή περισσότερο ενεργητικούς. Σίγουρα όµως αποτελούν ένα τε-

ράστιο δυναµικό το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί. Στην επόµενη ενότητα θα γίνει 

ειδικότερη αναφορά σε τεχνικές εµπλοκής των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία 

στο σπίτι. Οι τεχνικές αυτές χρησιµοποιούνται από Αµερικανούς εκπαιδευτικούς  

και έχουν εντοπιστεί µε έρευνα των Η. Becker και J. Epstein. 

  

 

 

 

2.2.2.1  Τεχνικές εµπλοκής των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία στο σπίτι 
 

 Αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα ότι ένας σηµαντικός τύπος συνερ-

γασίας είναι η δραστηριοποίηση των γονέων στο σπίτι ώστε να υποβοηθήσουν το 

έργο του εκπαιδευτικού. Στην ενότητα αυτή η προσοχή εστιάζεται σε συγκεκριµέ-

νες τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εποικοδοµητική εµπλοκή των 

γονέων στη µαθησιακή διαδικασία στο σπίτι. Απορρέουν από σχετική έρευνα των 

Becker και Epstein216 και κατηγοριοποιούνται χονδρικά σε 5 οµάδες: 

 

I. Τεχνικές που αφορούν στην ανάγνωση  

Πρόκειται για τις πιο πολυχρησιµοποιηµένες δραστηριότητες, όπως φάνηκε στην 

προαναφερόµενη έρευνα. Χρησιµοποιούνται κυρίως από εκπαιδευτικούς που δι-

                                                           
215 Βλ. N. L. Pearson 1990, ό.π., σ.15. 
216 Βλ. H. Becker και J. Epstein 1982, ibid., pp. 85 - 102. 
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δάσκουν στις µικρές τάξεις ή έχουν µαθητές µε δυσκολίες µάθησης217. Στην οµά-

δα αυτή ανήκει και ο δανεισµός βιβλίων από δανειστικές βιβλιοθήκες τα οποία θα 

διαβάσουν τα παιδιά στο σπίτι. 

 

II. Τεχνικές που ενθαρρύνουν συζητήσεις ανάµεσα σε γονείς και παιδιά. 

 Πολλοί εκπαιδευτικοί τονίζουν τη σηµασία του να µάθει το παιδί να εκφράζεται 

σωστά. Βασική βέβαια προϋπόθεση είναι να παρέχουν οι γονείς σωστά γλωσσικά 

πρότυπα στα παιδιά στην καθηµερινή τους συναναστροφή. Μπορεί όµως, για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού, να καταβληθούν και πιο συστηµατικές προσπάθειες. 

Μια τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να 

δίνουν οι γονείς την ευκαιρία στους µαθητές να µαθαίνουν µέσα από συζητήσεις 

και συνοµιλίες. Για παράδειγµα συζήτηση γύρω από ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα 

που έχουν παρακολουθήσει από κοινού. Καλύτερα µάλιστα θα ήταν αν ο εκπαι-

δευτικός έδινε στους γονείς ερωτήσεις έτοιµες σχετικά µε το πρόγραµµα. Όµως 

αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει γνώσεις για το πρόγραµµα, 

κάτι που αυξάνει τη δυσκολία του εγχειρήµατος.  

 

Άλλες τεχνικές αυτής της κατηγορίας είναι: α) συζητήσεις της οικογένειας για τις 

δραστηριότητες του παιδιού στο σχολείο, β) να ακούει το παιδί ή να διαβάζει ι-

στορίες, και παραµύθια, να µαγνητοφωνεί ακόµη δικές του αυτοσχέδιες ιστορίες 

και να κάνει αυτοκριτική218, γ) συνεντεύξεις που παίρνει το παιδί από τους γονείς 

για βιογραφικά ή άλλα θέµατα. 

Βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί ότι η συχνότητα µε την οποία χρησιµοποιείται µια 

τεχνική εξαρτάται κι από το βαθµό δυσκολίας της. Είναι φανερό εποµένως ότι η 

                                                           
217 Η χρήση τεχνικών ανάγνωσης σε µικρούς µόνο µαθητές ερµηνεύεται πιθανόν ως αποτέλεσµα της αντί-
ληψης των εκπαιδευτικών ότι οι µεγαλύτεροι µαθητές έχουν λιγότερη ανάγκη από τέτοιες δραστηριότητες 
ή ότι οι γονείς είναι λιγότερο ικανοί να ανταποκριθούν σε δραστηριότητες ανάλογες του επιπέδου ενός 
µαθητή που βρίσκεται στο τέλος της δηµοτικής εκπαίδευσης, ή ίσως ακόµη ότι το ενδιαφέρον των γονιών 
ατονεί µε την πάροδο των χρόνων. 
218 Βλ.Ν. Λεοντίου, Οι γονείς ως εκπαιδευτικοί της γλώσσας, «Οικογένεια και Σχολείο», αρ. 70, 1984, σσ. 
158-160. 
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συνέντευξη, για παράδειγµα, είναι µια τεχνική η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

µόνο από  τους µεγαλύτερους µαθητές. 

 

 

III.Τεχνικές που προσδιορίζουν συγκεκριµένες άτυπες δραστηριότητες στο σπίτι για 

κινητοποίηση της µάθησης 

Συµπεριλαµβάνονται δραστηριότητες που θα ωθήσουν τους γονείς να διαβάσουν 

στα παιδιά, να εποπτεύσουν τη δουλειά τους στο σπίτι, ή ακόµη και να τους ανα-

θέσουν να κάνουν κάποιο τεστ σύµφωνα µε τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Στόχος 

εδώ είναι να συµπληρώσουν οι γονείς το επίσηµο σχολικό πρόγραµµα και να εν-

δυναµώσουν βασικές δεξιότητες στο παιδί τους. Σε αυτήν την οµάδα τεχνικών 

ανήκει και η ανάθεση κατ� οίκον εργασιών από τον εκπαιδευτικό, τις οποίες το 

παιδί θα επιτελέσει υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των γονιών. Πρόκειται, 

όπως προέκυψε από την έρευνα των Becker και Epstein, για µια όχι πολύ διαδε-

δοµένη οµάδα τεχνικών εµπλοκής των γονέων στο δείγµα των εκπαιδευτικών που 

ερωτήθηκαν, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι γονείς δεν  

µπορούν να αφιερώσουν τον απαιτούµενο χρόνο ή είναι πολύ δύσκολο για τους 

γονείς να ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις. Χρησιµοποιούνται κυρίως από 

έµπειρους εκπαιδευτικούς.  

 

 

IV.Συµβόλαια µεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων 

Ο όρος «συµβόλαιο» υπονοεί µια τυπική συµφωνία για να διεξαχθεί µια δραστη-

ριότητα ή οµάδα δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα µια τεχνική είναι οι γονείς να 

παρέχουν ή να αφαιρούν προνόµια από τα παιδιά µε βάση κάποιους κανόνες που 

έχουν συµφωνήσει από κοινού εκπαιδευτικός-γονείς-µαθητής. Με την τεχνική 

αυτή οι γονείς δεν παρέχουν άµεσα εκπαιδευτικό έργο αλλά βοηθούν τον εκπαι-

δευτικό να διαµορφώσει παραγωγική συµπεριφορά στο σχολείο. 

 

V. Τεχνικές που βελτιώνουν τις ικανότητες των γονέων στη διδασκαλία, επίβλεψη, 

βοήθεια και αξιολόγηση των παιδιών τους. 
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          Τρεις δραστηριότητες εµπεριέχονται σε αυτήν την κατηγορία: 

• διδασκαλία στους γονείς για να διδάσκουν και να κατασκευάζουν εκπαιδευτικό 

υλικό που θα συµπληρώνει τη δουλειά του εκπαιδευτικού. 

• παρατήρηση µέσα στην τάξη για να δουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται 

και πως τα παιδιά ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα µαθήµατα και µεθόδους. 

• απαντήσεις των γονέων σε ερωτηµατολόγια των εκπαιδευτικών για να αξιολο-

γήσουν οι ίδιοι την πρόοδο του παιδιού τους. Η τελευταία δραστηριότητα µπο-

ρεί να βοηθήσει πιο άµεσα το εκπαιδευτικό από ό,τι τους γονείς. Συγχρόνως 

όµως µπορεί να βοηθήσει και τους τελευταίους να αναπτύξουν συγκεκριµένες 

δραστηριότητες στο σπίτι µε το παιδί. 

Από τις τρεις αυτές δραστηριότητες πιο συχνή είναι η παρακολούθηση των δρα-

στηριοτήτων στην τάξη και ειδικά στις µικρές τάξεις. 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κατανοούν ότι η εµπλοκή των γονέων είναι 

µια σύνθετη διαδικασία. Ανεξάρτητα από ποια τεχνική χρησιµοποιούν, µόνο το 

9% των εκπαιδευτικών απαιτούν τη συνεργασία των γονιών κι αυτό συµβαίνει 

κατά κανόνα µε το µάθηµα της γλώσσας κι όχι µε τα φυσικοµαθηµατικά µαθήµα-

τα. Το µικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών που απαιτεί τη συνεργασία δείχνει ότι ο 

έλεγχος των εκπαιδευτικών πάνω στην ανταπόκριση των γονέων είναι περιορι-

σµένος. Περίπου το 60% των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν ότι µπορούν να παρέ-

χουν ιδέες για µαθησιακές δραστηριότητες στο σπίτι αλλά δεν µπορούν να επηρε-

άσουν τους γονείς να τις χρησιµοποιήσουν. Ακόµη και στις συγκεντρώσεις στο 

σχολείο µόνο το ένα τρίτο του δείγµατος θεωρεί ότι µπορεί να προσελκύσει ικανό 

αριθµό γονέων κι αυτό µόνο αν γίνονται βράδυ219. Με αφορµή το τελευταίο αυτό 

πόρισµα της έρευνας θα πρέπει να τονιστεί για άλλη µια φορά ότι χρειάζεται ευ-

αισθητοποίηση και θέληση και από την πλευρά των εκπαιδευτικών και από την 

πλευρά των γονέων ώστε να αποκτήσει η µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία 

ουσιαστικό περιεχόµενο.  

                                                           
219 Βλ. J. Epstein, H. Becker 1982, ό.π., σ. 96. 
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2.3  Ερευνητικά δεδοµένα για το θέµα της συνεργασίας σχολείου και οικογέ-

νειας 

 Μέχρι τη δεκαετία του 1960 ο ρόλος των γονέων περιοριζόταν στο να 

στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, φροντίζοντας να τους έχουν καλύψει τις βασικές 

τους ανάγκες και να έχουν µεταδώσει σε αυτά κάποιες κύριες ηθικές και θρησκευ-

τικές αξίες. Η επικοινωνία ανάµεσα στους γονείς και τον εκπαιδευτικό ήταν µονό-

δροµος, από το σχολείο προς το σπίτι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυ-

νατό να αναπτυχθούν δραστηριότητες από µέρους των γονέων.  Η κατάσταση 

άλλαξε ριζικά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970 όταν οι 

κυβερνήσεις των αναπτυγµένων χωρών220 άρχισαν να δηµιουργούν τις προϋποθέ-

σεις για να αυξηθεί η συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Ήταν επίσης 

η περίοδος κατά την οποία αρχίζει να διαδίδεται η θεωρία του Μορφωτικού Κε-

φαλαίου από τους Γάλλους Κοινωνιολόγους Bourdieu και Passeron. Μέσα στα 

πλαίσια αυτά εντάσσεται η ψήφιση νόµων και διαταγµάτων στις χώρες της ∆υτι-

κής Ευρώπης, τα οποία έδιναν στους γονείς τη δυνατότητα να συνεργαστούν µε το 

σχολείο συµµετέχοντας στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων221.  

 Στις επόµενες ενότητες θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε πως εµφανί-

ζεται το φαινόµενο της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων στις ∆υτικές χώ-

ρες, χρησιµοποιώντας την ξενόγλωσση βιβλιογραφία που έχουµε στη διάθεσή 

µας. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε ανάλογα δεδοµένα ελληνικών ερευνών. 

 

 

2.3.1  ∆ιεθνή δεδοµένα 

 
 Στον Αγγλόφωνο χώρο, ο προβληµατισµός που έχει αναπτυχθεί γύρω από 

                                                           
220 Αναφερόµαστε συγκεκριµένα στις περιπτώσεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερµανίας και της Μ. 
Βρετανίας, χώρες για τις οποίες έχουµε εντοπίσει δεδοµένα. Βλ. N. Beattie 1985, ό.π. 
221 Βλ. N. Beattie 1985, ό.π., σ. 2. κ. εξ, Θ. Νικολόπουλο 1992, ό.π., σ. 5  
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την επικοινωνία των δύο συστηµάτων, έχει οδηγήσει στην ανάληψη πολλών ερευ-

νών. Τα πιο παλιά ερευνητικά δεδοµένα που έχουµε υπόψη µας ανάγονται στη 

δεκαετία του 1960.  

 Η R. Morton-Williams222 διενήργησε το 1964 µια έρευνα στην οποία πραγ-

µατοποιήθηκαν περισσότερες από 3.000 συνεντεύξεις γονέων για να διαπιστωθεί 

η εµπλοκή τους στο δηµοτικό σχολείο. Επελέγησαν τυχαία 173 σχολεία της Αγ-

γλίας. Από αυτά πάλι οι ερευνητές ενδιαφέρονταν µόνο για τις τρεις τάξεις µαθη-

τών (µικρή, µεσαία και µεγάλη τάξη) των οποίων οι γονείς εξετάστηκαν. Πάρθη-

καν τυποποιηµένες συνεντεύξεις από 3092 γονείς, κυρίως µητέρες, κι αυτό για δυο 

λόγους. Αφενός µεν γιατί ήταν δύσκολο να γίνει η συνέντευξη και µε τους δυο 

γονείς λόγω έλλειψης χρόνου. Αφετέρου δε γιατί οι ερευνητές θεώρησαν πως από 

τους δυο γονείς στην πλειοψηφία των οικογενειών οι µητέρες θα είχαν  την πιο 

άµεση σχέση µε το σχολείο. Βασικές διαφοροποιήσεις των γονέων έγιναν µε βάση 

το βαθµό στον οποίο ήταν ικανοποιηµένοι από τις ρυθµίσεις του σχολείου που 

αφορούσαν τις µεταξύ τους επαφές, το επάγγελµα του πατέρα ως δείκτης της κοι-

νωνικής και οικονοµικής θέσης της οικογένειας και το εκπαιδευτικό του επίπε-

δο223. 

 Η έρευνα αυτή έδειξε, µεταξύ άλλων: α) λιγότερες από τις µισές µητέρες 

είχαν το χρονικό περιθώριο να βοηθούν τα παιδιά τους σε καθηµερινή βάση στο 

σπίτι. Το γεγονός εµφανιζόταν εντονότερα µε τις µητέρες από τις χαµηλότερες 

κοινωνικές κατηγορίες του δείγµατος (οικογένειες ανειδίκευτων, χειρωνακτών 

κ.τ.λ.). β) Αν το παιδί ήταν σε µικρή τάξη ήταν γενικά περισσότερο εύκολο να 

βοηθήσουν. γ) Περίπου το ένα τρίτο των γονιών είχαν ζητήσει να έχουν τα παιδιά 

τους εργασία για το σπίτι, ή είχαν ρωτήσει τους εκπαιδευτικούς πως να βοηθούν 

το παιδί τους. Αυτές οι ενέργειες και πάλι συνδέονταν µε την κοινωνική τάξη. Για 

παράδειγµα, οι χειρώνακτες γονείς σπανιότερα σκέφτονταν να βοηθήσουν τα παι-

διά τους µε τη σχολική τους εργασία, σε αντίθεση µε τους γονείς από τα ανώτερα 

κοινωνικά στρώµατα. δ) Η συχνότητα µε την οποία οι γονείς συζητούσαν για τα 

παιδιά τους µε το εκπαιδευτικό ή το διευθυντή δεν συσχετιζόταν µε το αν η µητέ-

                                                           
222 Βλ. R. Morton - Wiliams, The survey of parental attidudes and circumstances στο: M. Craft, Family, 
class and education, Longman, England, 1970, pp. 158-183.  
223 Για την αιτιολόγηση αυτών των µεταβλητών βλ. R. Morton - Williams 1970, ibid., p. 160. 
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ρα δούλευε ή όχι, συνδεόταν όµως σηµαντικά µε τη κοινωνική τάξη στην οποία 

ανήκε (η συχνότητα επαφών αυξανόταν όσο πιο ψηλά βρισκόταν η οικογένεια 

στην κοινωνική πυραµίδα). ε) Συζητήσεις για τις µεθόδους που ακολουθούνται 

γίνονταν από τους εκπαιδευτικούς συνήθως µε γονείς µη χειρώνακτες. στ) Υπήρ-

χαν επίσης, διαφορές κι ως προς τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες  των γονιών σχετικά 

µε την ηλικία στην οποία τα παιδιά τους θα άφηναν το σχολείο. Τα ποσοστά αυ-

τών που ήθελαν τα παιδιά τους να συνεχίσουν και µετά τα 18 τους χρόνια µειωνό-

ταν όσο χαµηλότερα βρισκόταν στην κοινωνική ιεραρχία224. 

ζ) Οι γονείς, γενικά, ήταν ικανοποιηµένοι από τις διευθετήσεις για συναντήσεις µε 

τους εκπαιδευτικούς, µε µια τάση να είναι πιο κριτικοί οι γονείς που ασκούσαν 

διανοητική εργασία, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, τα διευθυντικά στελέχη κ.τ.λ. 

Εντούτοις, πολλοί γονείς ήταν απρόθυµοι να επισκεφτούν το σχολείο, εκτός αν  

 

τους το ζητούσαν ή υπήρχε κάποια εκδήλωση. Αυτό δε σήµαινε ότι ήταν αδιάφο-

ροι, απλώς άφηναν την πρωτοβουλία στο εκπαιδευτικό. Το ένα τέταρτο περίπου 

υποστήριξε ότι αν πήγαιναν στο σχολείο ακάλεστοι θα ήταν σα να παρενέβαιναν 

στο έργο του εκπαιδευτικού κι αυτό δε συνδεόταν µε την κοινωνική τάξη. Κάποιοι 

γονείς πάλι υποστήριξαν ότι δεν ήθελαν να σπαταλήσουν τον ούτως ή άλλως λίγο 

ελεύθερο χρόνο του εκπαιδευτικού. Υπήρχαν ενδείξεις ότι αν οι γονείς πήγαιναν 

στο σχολείο µε δική τους πρωτοβουλία θα ήταν για να εκφράσουν κάποιο παρά-

πονο κι αυτοί ήταν συνήθως γονείς χειρώνακτες. Ήταν επίσης, πιο πιθανοί να δη-

λώσουν ότι ο εκπαιδευτικός έχει προτιµήσεις ανάµεσα στους γονείς που σηµαίνει 

ότι µπορεί να αισθάνονται λιγότερα άνετα στη σχέση τους µε το προσωπικό του 

σχολείου και είναι αυτοί που δηλώνουν συχνότερα έλλειψη επικοινωνίας ανάµεσα 

στους εαυτούς τους και τους εκπαιδευτικούς.  Γενικά, φάνηκε ότι για να υπάρχει 

επικοινωνία σχολείου και οικογένειας την πρωτοβουλία έπρεπε να πάρει το σχο-

λείο225. 

 Στη Βόρειο Ιρλανδία226 τώρα, η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και γο-

νέων ήταν από τους πρώτους άµεσους στόχους των ενσωµατωµένων (integrated) 

                                                           
224 Βλ. R. Morton - Williams 1970,  ibid., p. 168. 
225 Βλ. R. Morton - Williams 1970, ibid., p. 182. 
226 Βλ. V. Morgan, Gr. Fraser, S. Dunn & Ed. Cairns 1993, ibid., pp.43-52. 
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σχολείων227. Σε µεγάλο βαθµό τα σχολεία αυτά καθοδηγούνται από τους γονείς. 

Από αυτούς ξεκίνησε η πρωτοβουλία για την ίδρυσή τους, αυτοί τα χρηµατοδο-

τούν, αυτοί παίρνουν αποφάσεις για όλα τα θέµατα, από την αγορά εξοπλισµού ως 

το διορισµό των εκπαιδευτικών και θέµατα Αναλυτικού Προγράµµατος. Όλα αυτά 

σηµαίνουν ότι η γονική εµπλοκή έχει γίνει θεσµός. 

 Μερικά από τα πορίσµατα έρευνας που διεξήχθη σε αυτά τα σχολεία είναι 

τα ακόλουθα: α) η συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων έκανε τους γονείς να αισθά-

νονται το σχολείο πραγµατικά δικό τους. Στην πορεία όµως, επειδή παρουσιάζο-

νται ζητήµατα που συνδέονταν περισσότερο µε λήψη παραδοσιακά εκπαιδευτικών 

αποφάσεων, οι γονείς αισθάνονται ανεπαρκείς και βιώνουν την  

αίσθηση ότι «χάνουν το σχολείο». β) δηµιουργείται µεγάλη οικειότητα ανάµεσα 

σε γονείς και εκπαιδευτικούς που σε ορισµένες περιπτώσεις ενοχλεί τους δεύτε-

ρους. Όπως σηµείωσε ένας εκπαιδευτικός, «δε µου αρέσει να έρχονται στη µέση 

της µέρας και να µε φωνάζουν µε το µικρό µου όνοµα µπροστά στα παιδιά». Σε 

κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι χάνουν το επαγ-

γελµατικό τους κύρος, καθώς δεν υπάρχουν σαφείς οριοθετήσεις στις αρµοδιότη-

τες των γονέων και των ίδιων. Έτσι, κάποιες φορές αντιµετωπίζουν την εµπλοκή 

των γονέων ως απειλή. Ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιοι εκπαιδευ-

τικοί αποδέχονται αυτήν την κατάσταση, οι συνάδελφοί τους θεωρούν ότι προσε-

ταιρίζονται τους γονείς για προσωπικό τους όφελος και δηµιουργούνται αντίπαλα 

στρατόπεδα µεταξύ συναδέλφων. Η δυσκολία εποµένως στις περιπτώσεις στενής 

συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, εστιάζεται στην οριοθέτηση των αρµοδιο-

τήτων του κάθε µέλους ώστε να υπάρχει αποτελεσµατική συνεργασία χωρίς να 

αισθάνεται κανείς παραγκωνισµένος. 

 Ανάλογες έρευνες έχουν διεξαχθεί και στις Η.Π.Α. Το 1975 ο D. Lortie228 

δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα µιας κοινωνιολογικής έρευνας η οποία στηρίχθηκε 

σε 94 συνεντεύξεις εκπαιδευτικών. Με την έρευνα αυτή ο ερευνητής επιδίωκε να 

σκιαγραφήσει το πορτραίτο του εκπαιδευτικού της Αµερικής εκείνη την εποχή229.  

                                                           
227 Με τον όρο αυτό νοούνται σχολεία όπου συνδιδάσκονται µαθητές οι οποίοι ασπάζονται είτε το προτε-
σταντικό είτε το καθολικό δόγµα, κάτι που παραδοσιακά δε συνέβαινε στη Β. Ιρλανδία. Πρόκειται για µια 
προσπάθεια που άρχισε στη δεκαετία του 1980 και συνεχίζεται. Βλ. V. Morgan et. al. 1993, p. 45. 
228 D. Lortie 1975, ibid. 
229 Για το δείγµα και το πλαίσιο των συνεντεύξεων, βλ D. Lortie 1975, ibid., Παράρτηµα Α, p. 245. 
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 Εξετάζοντας στα πλαίσια αυτά και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους 

γονείς των µαθητών, φάνηκε ότι οι σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι. Οι 

εκπαιδευτικοί διαµαρτύρονταν για ορισµένους παράγοντες οι οποίοι παρενοχλού-

σαν το έργο τους. Οι παράγοντες ήταν οµαδοποιηµένοι σε κατηγορίες και δεύτερη 

σε συχνότητα αναφοράς ήταν η κατηγορία «διακοπές». Σε αυτήν την κατηγορία 

περιλαµβάνονταν και οι διακοπές της διδασκαλίας λόγω απρογραµµάτιστων συ-

ναντήσεων µε γονείς. Πέρα από αυτό, οι εκπαιδευτικοί που πήραν µέρος στη συ-

νέντευξη άσκησαν αυστηρή κριτική στους γονείς είτε γιατί παρενέβαιναν στο έργο 

τους µέσα στην τάξη είτε γιατί δεν υποστήριζαν το έργο τους στο σπίτι230.  

 

 

 Από τις πληροφορίες που συνέλεξε ο ερευνητής σχετικά µε  τη φύση και 

την έκταση των επαφών µεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγµατος και των γονέων 

προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις231: α) Πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

εκτεταµένη συνεργασία µε τους γονείς. Κατά κανόνα το προσωπικό του σχολείου 

και οι σύλλογοι γονέων συναντιώνταν τέσσερις ή πέντε φορές το χρόνο. Οι εκπαι-

δευτικοί τις περιέγραψαν ως χάσιµο χρόνου και προβληµατικές για τις διαπροσω-

πικές σχέσεις, καθώς οι γονείς ρωτούσαν για τις επιδόσεις των παιδιών και οι εκ-

παιδευτικοί δυσκολεύονταν να απαντήσουν λόγω της παρουσίας και των άλλων 

γονέων. β) Οι εκπαιδευτικοί καλούσαν τους γονείς ατοµικά µε σκοπό να συζητή-

σουν κάποιο πρόβληµα του παιδιού, προσκλήσεις οι οποίες κατά µέσο όρο δεν 

υπερέβαιναν τις δύο το µήνα. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που ανέφεραν τρεις ως 

έξι συναντήσεις το µήνα, ήταν όµως ένα µικρό ποσοστό. Κυρίως οι προσκλήσεις 

απευθύνονταν σε γονείς που τα παιδιά τους είχαν πρόβληµα στο σχολείο. γ) Η 

παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώθηκε κι από το γεγονός ότι στα δηµοτικά σχο-

λεία χαµηλότερης στάθµης το 88% των εκπαιδευτικών επιθυµούσε µεγαλύτερη 

επαφή µε τους γονείς. Στα σχολεία ανώτερης στάθµης το αντίστοιχο ποσοστό  

περιοριζόταν στο 23% . Η παρατήρηση αυτή ερµηνεύεται ως εξής: Στα πρώτα 

σχολεία οι γονείς δεν ανταποκρίνονταν στις προσκλήσεις του εκπαιδευτικού ικα-

νοποιητικά ενώ στα δεύτερα οι γονείς ήταν πιθανότερο να επισκεφτούν αυθόρµη-
                                                           
230 Βλ. D. Lortie 1975, ibid., p. 177. 
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τα το σχολείο, πράγµα το οποίο οι εκπαιδευτικοί δεν επιβράβευαν πάντα. Κι αυτό 

γιατί προτιµούσαν να προστρέχουν στη συνδροµή των γονέων µόνο όταν οι επι-

δόσεις του παιδιού ήταν κάτω των αναµενόµενων.  

 Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν εκείνους τους γονείς που πήγαιναν στο 

σχολείο χωρίς πρόσκληση ως «ακαδηµαϊκά υποχονδριακούς» (academic 

hypochondriacs) που ανησυχούν και κάνουν φασαρία χωρίς λόγο. Αυτές οι παρα-

τηρήσεις δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ήθελαν να ορίζουν εκείνοι πότε είναι δι-

καιολογηµένη η παρουσία των γονέων στο σχολείο. Αν ζητούσαν την επαφή µε 

τους γονείς σήµαινε ότι αυτή ήταν επιβεβληµένη και οι τελευταίοι  έπρεπε να πά-

νε. Σε αντίθετη περίπτωση, οι γονείς ήταν απρόσκλητοι και θεωρούνταν λίγο - 

πολύ παρείσακτοι.  

 

 Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις διαπιστώσεις του D. Lortie, θεωρείται 

χρήσιµη η περιγραφή του προφίλ του «καλού γονέα»: Ο «καλός γονέας» δεν πα-

ρεµβαίνει, υποστηρίζει όµως τις προσπάθειες του εκπαιδευτικού. Ενδιαφέρεται 

για τις εργασίες το παιδιού στο σπίτι, είναι ρεαλιστής για τις δυνατότητες του παι-

διού, υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό αν υπάρξει διαφωνία του τελευταίου µε το 

παιδί, ακολουθεί τις συστάσεις του εκπαιδευτικού, σέβεται τη  εκπαίδευση, αντα-

ποκρίνεται στις προσκλήσεις. Εν συντοµία είναι ο γονέας που δέχεται την καθο-

δήγηση του εκπαιδευτικού και περιορίζει την άσκηση της εξουσίας του στο σπί-

τι232. 

 Όπως προκύπτει από την παραπάνω σύντοµη αναφορά στην έρευνα του D. 

Lortie, η σχέση µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων εµφανίζεται διαταραγµένη. Οι 

εκπαιδευτικοί παραπονιούνταν και όταν οι γονείς δεν ανταποκρίνονταν στις προ-

σκλήσεις τους αλλά σε πολλές περιπτώσεις και όταν οι γονείς τους επισκέπτονταν 

αυθόρµητα χωρίς προηγούµενη συνεννόηση233. Αυτό που συµπεραίνει κανείς εί-

ναι ότι οι εκκπαιδευτικοί ήθελαν να έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο σε κάθε περίπτωση. 

                                                                                                                                                                            
231 Βλ. D. Lortie 1975, ibid., p. 189. 
232 Ένα µικρό ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί ότι προορισµός του γονέα είναι απλά και µόνο να παρέχει 
ένα καλό σπιτικό στο παιδί, δηλ. φροντίδα, ηθική συναισθηµατική υποστήριξη και να µην αναµιγνύεται 
στο έργο του εκπαιδευτικού. Βλ. D. Lortie 1975, ibid., p. 191.  
233 Είναι εντυπωσιακή και θα φανεί ιδιαίτερα στην επόµενη ενότητα του κεφαλαίου, η οµοιότητα των πο-
ρισµάτων  αυτής της έρευνας µε εκείνα των ελληνικών ερευνών. Η σύγkλιση αυτή δείχνει ότι µάλλον πρό-
κειται για πρόβληµα το οποίο δεν περιορίζεται στα σύνορα µιας και µόνο χώρας.  
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 Περισσότερο πρόσφατες και εξειδικευµένες έρευνες στις Η.Π.Α. έχει ανα-

λάβει η J. Epstein µε τους συνεργάτες της. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε τρεις 

από αυτές.  

1. Η πρώτη αφορά στις πρακτικές που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να ε-

µπλέξουν τους γονείς στη µαθησιακή διαδικασία234. Η έρευνα αυτή είχε βασικά 

δυο στόχους: α) να µετρηθεί  πώς οι εκπαιδευτικοί του δηµοτικού αισθάνονται, 

αντιλαµβάνονται, τη γονεϊκή συµµετοχή στη µάθηση στο σπίτι ως µια εκπαιδευτι-

κή στρατηγική και  β) να φανεί πόσο διαδεδοµένη είναι αυτή η εκπαιδευτική 

στρατηγική.  

 

 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στην Α΄, Γ΄, και 

Ε΄ τάξη στα περισσότερα δηµόσια σχολεία της πολιτείας του Maryland την Άνοι-

ξη του 1980. Χρησιµοποίησε ερωτηµατολόγιο σχετικά µε το τι νοµίζουν οι εκπαι-

δευτικοί για τις στρατηγικές και πως τις εφαρµόζουν. Η έρευνα εστιάζεται σε 14 

συγκεκριµένες τεχνικές που οι  εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν για να ενθαρρύνουν 

τη συµµετοχή των γονέων στις µαθησιακές δραστηριότητες των παιδιών τους235. 

Η µελέτη περιέχει και πληροφορίες µέσω ενός σύντοµου ερωτηµατολόγιου σε 

διευθυντές των ίδιων σχολείων όσον αφορά τα προγράµµατα γονεϊκής συµµετο-

χής στο σχολείο. 

Γενικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν καταρχήν µια πολύ θετική  στάση 

απέναντι στις εκπαιδευτικές στρατηγικές οι οποίες προσανατολίζονται στην ε-

µπλοκή των γονέων στις µαθησιακές δραστηριότητες. Επιπλέον δείχνουν διαδε-

δοµένη χρήση, τουλάχιστον ορισµένων από τις 14 τεχνικές. Μερικές µορφές επι-

κοινωνίας ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς είναι σχεδόν καθολικές. Σχεδόν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι µιλούν µε τους γονείς των µαθητών τους, 

στέλνουν σηµειώµατα και αλληλεπιδρούν µε τους γονείς σε βραδινές σχολικές 

συγκεντρώσεις. Άλλη πολύ συχνή τεχνική είναι να ζητούν οι εκπαιδευτικοί από 

τους γονείς να ελέγχουν και να υπογράφουν την εργασία των παιδιών τους. Αυτές 

οι µορφές επικοινωνίας έχουν γίνει αποδεκτοί τρόποι γεφύρωσης του πληροφο-
                                                           
234 Βλ. H. Becker, J. Epstein 1982, ibid., pp. 85-102. 
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ριακού χάσµατος και της αίσθησης της απόστασης που βιώνουν εκπαιδευτικοί και 

γονείς οι οποίοι µπορεί να είναι ξένοι µεταξύ τους, ωστόσο µοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα για τα παιδιά.  

Είναι όµως σηµαντικό να τονιστεί ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο µε τον 

οποίo οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν αυτές τις τεχνικές. Το 65% αναφέρει ότι 

συζητά µε κάθε γονέα τι µπορεί να κάνει µε το παιδί του στο σπίτι. Το υπόλοιπο 

30% συζητά µε τους γονείς µόνο όταν εµφανιστεί πρόβληµα, δηλαδή, µια φορά, 

δυο ή και καθόλου. Όµοια, η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συζητά τις 

µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιεί, ενώ κάποιοι άλλοι το κάνουν µόνο µε 

συγκεκριµένους γονείς. Επίσης, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που συζητούν τις µεθό-

δους που χρησιµοποιούν, δεν υποδεικνύουν όµως τι µπορούν να κάνουν οι γονείς 

για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν κι άλλοι που δεν συζητούν τις µεθό-

δους που εφαρµόζουν αλλά κυρίως το τι µπορούν να κάνουν οι γονείς στο σπίτι. 

Μόνο µια µικρή µειοψηφία εκπαιδευτικών αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που προ-

χωράνε πέρα από ό,τι απαιτείται παραδοσιακά από αυτούς. Το 80% διενεργεί πε-

ρισσότερες από τρεις συγκεντρώσεις γονέων στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 

αλλά µόνο ένα 7% παίρνει πρωτοβουλία για οµαδικές συγκεντρώσεις ή εργαστή-

ρια επιπλέον αυτών που διοργανώνει το σχολείο. Αυτοί όµως που το κάνουν είναι 

και οι πιο ενεργοί υποστηρικτές του παιδευτικού ρόλου των γονέων στο σπίτι.  

Μολονότι όµως είναι γενικά θετικοί απέναντι στη γονεϊκή συµµετοχή, οι εκπαι-

δευτικοί εκφράζουν αµφιβολίες για την επιτυχία των προγραµµάτων εµπλοκής 

των γονέων για πολλούς λόγους. Είτε δεν έχουν οι ίδιοι εκπαιδευτεί στη διαχείρι-

ση της γονεϊκής εµπλοκής, είτε γιατί δεν είναι πάντα επαρκείς οι δεξιότητες των 

γονέων για να διδάξουν τα παιδιά τους, είτε γιατί δεν είναι πάντα δυνατό να περά-

σουν µια ώρα βοηθώντας τα παιδιά τους στο σπίτι κάθε βράδυ κ.τ.λ.236. Έτσι αν 

και περίπου τα τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών συµφωνούν για την εµπλοκή των 

γονέων, περίπου οι µισοί εκφράζουν αµφιβολίες για την επιτυχία των προσπα-

θειών τους στην εµπλοκή των γονέων στις µαθησιακές δραστηριότητες  στο σπίτι. 

                                                                                                                                                                            
235 Βλ. H. Becker,  J. Epstein 1982, ibid., p. 90. 
236 Βλ. H. Becker,  J. Epstein 1982, ibid., p. 89. 
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2. Πέρα από την παραπάνω διχογνωµία, µια δεύτερη έρευνά της237 αποκαλύπτει  

τις αντιτιθέµενες απόψεις σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα που αναµένονται από τη 

βοήθεια των γονιών προς τα παιδιά τους στο σπίτι και τις οργανωτικές δοµές που 

χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων γονεϊκής συµµετοχής. 

Πρόκειται για έρευνα µε 3.700 εκπαιδευτικούς σε περίπου 600 σχολεία στο 

Maryland των Η.Π.Α. 

3. Όπως φάνηκε, µερικοί εκπαιδευτικοί είναι θετικοί απέναντι στη γονεϊκή συµµε-

τοχή, ενώ άλλοι έχουν αποθαρρυνθεί από τις προσπάθειές τους να επικοινωνή-

σουν και να εργαστούν µε γονείς. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος 

είχαν εµπειρία από προγράµµατα που περιλαµβάνουν επαγγελµατίες (parent 

coordinators), στόχος των οποίων ήταν να καταστήσουν τους γονείς πιο  

ενεργούς. Μολονότι ήταν γενικά αποδεκτό ότι η υποστήριξη των γονέων από ειδι-

κευµένο προσωπικό ήταν ωφέλιµη, οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι αν δεν γίνει 

σωστή εφαρµογή του προγράµµατος είναι δυνατό να καταλήξει στο σηµείο οι ε-

παγγελµατίες να υποκαταστήσουν τους γονείς αντί να τους δείξουν πως να βοη-

θούν τα παιδιά τους238. 

4. Η τρίτη έρευνα είναι µεταγενέστερη και εξετάζει την άλλη πλευρά, αυτή των 

γονέων239. Ο στόχος είναι να εξεταστεί πως αντιλαµβάνονται οι γονείς  τις προ-

σπάθειες των εκπαιδευτικών, τι γνωρίζουν για το σχολικό πρόγραµµα κ.τ.λ.. 

 Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το ερωτηµατολόγιο το οποίο συ-

µπληρώθηκε από γονείς κι επιστράφηκε ταχυδροµικά µε αντικείµενο τις πρακτι-

κές γονικής συµµετοχής που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί των παιδιών τους. Τα 

θέµατα που πραγµατεύθηκε το ερωτηµατολόγιο ήταν αξιολόγηση στάσεων απέ-

ναντι στο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, τις εµπειρίες τους µε διαφορετικούς 

τύπους εµπλοκής και επικοινωνίας µε το σχολείο και τις αντιδράσεις τους στα 

προγράµµατα και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών. Το ερωτηµατολόγιο συµπλη-

ρώθηκε από το γονέα εκείνο που ασχολούνταν µε την εκπαίδευση του παιδιού πιο 

ενεργά. Πάνω από το 90% του δείγµατος ήταν κατά συνέπεια γυναίκες-µητέρες. 

                                                           
237 Βλ. J. Epstein, H. Becker, Teachers Reported Practices of Parent Involvement: Problems and Possibili-
ties, «The Elementary School Journal» v. 83, n. 2, 1982, pp. 103-113. 
238 Βλ. J. Epstein, H. Becker 1982, ibid., p. 107. 
239 Βλ. J. Epstein 1986, ibid.,  pp. 277-294. 
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 Το δείγµα αποτέλεσαν 1.269 γονείς από 82 τάξεις (Α΄ και Ε΄) στο 

Maryland.  Ήταν χωρισµένο σε δυο υποδείγµατα: από τη µια µεριά ήταν οι γονείς 

µαθητών που οι εκπαιδευτικοί τους (σύµφωνα µε προηγούµενη έρευνα ήταν υπο-

στηρικτές και χρήστες τεχνικών εµπλοκής των γονέων κι από την άλλη οι γονείς 

των µαθητών που οι εκπαιδευτικοί είχαν δηλώσει ότι δεν δίνουν έµφαση στις µα-

θησιακές δραστηριότητες στο σπίτι. Τα δύο δείγµατα ήταν εξισωµένα ως προς 

άλλους παράγοντες, όπως χρόνια υπηρεσίας, επίπεδο σχολικής επιτυχίας των παι-

διών τους, εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων κ.τ.λ.240. Λαµβάνοντας υπόψην την 

επίδοση του παιδιού στα µαθηµατικά και την ανάγνωση απάντησαν στο ερωτηµα-

τολόγιο κυρίως γονείς που είχαν καλούς µαθητές. Ενώ ανεξάρτητα από την επίδο-

ση των παιδιών, η ανταπόκριση στην έρευνα ήταν µεγαλύτερη από γονείς που α-

νήκαν στο δείγµα γονέων µε εκπαιδευτικούς  που υποστήριζαν την εµπλοκή των 

γονέων. 

 Από την έρευνα αυτή προέκυψε µεταξύ των άλλων, ότι οι γονείς των οποί-

ων τα παιδιά βρίσκονταν σε τάξεις µε εκπαιδευτικούς που επιδίωκαν τη συνεργα-

σία είχαν την τάση να είναι πιο θετικά διακείµενοι απέναντι στο σχολείο. Στην 

πλειοψηφία τους (90%) οι γονείς εξέφρασαν θετική στάση απέναντι στο σχολείο 

και θεωρούν ότι έχουν κοινούς στόχους µε τους εκπαιδευτικούς για το παιδί. 

 Όµως, παρά τις θετικές στάσεις, οι γονείς θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να κάνουν περισσότερα για να τους εµπλέξουν στις µαθησιακές δραστη-

ριότητες στο σπίτι. Περίπου το 58% των γονέων υποστήριξαν ότι σπάνια λαµβά-

νουν αιτήµατα από τους εκπαιδευτικούς για κάτι τέτοιο. Πάνω από το 80% υπο-

στήριξε ότι µπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους αρκεί να τους δοθούν ιδέες πάνω στο πως θα γίνει αυτό και γενικά 

θεώρησαν την εργασία του παιδιού στο σπίτι εποικοδοµητική για το ίδιο. Ο πιο 

διαδεδοµένος τρόπος εµπλοκής ήταν η παροχή των υλικών που χρειάζονται τα 

παιδιά στο σχολείο και µια γενική υποστήριξη και επιτήρηση στο σπίτι241. 

 Μια λιγότερο συχνή µορφή γονικής συµµετοχής αλλά αυτή που αντικατο-

πτρίζει τη θεωρία της συνεργασίας µεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι οι πρα-

κτικές του εκπαιδευτικού που εµπλέκουν όλους τους γονείς ή τους περισσότερους 
                                                           
240Βλ. J. Epstein 1986, ibid, p. 278. 
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στις µαθησιακές δραστηριότητες στο σπίτι. Αυτό συνέβαινε µε τους γονείς κυρίως 

των µαθητών που οι εκπαιδευτικοί τους ήταν υποστηρικτές της άποψης για την 

εµπλοκή των γονέων. Και µάλιστα γινόταν χρήση ποικίλων τεχνικών (9 από τις 

14242). 

 Συνοπτικά, η χρήση από το εκπαιδευτικό τεχνικών εµπλοκής των γονέων 

οδηγεί τους τελευταίους να  θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός προσπαθεί σκληρά να 

τους κινήσει το ενδιαφέρον για να βοηθούν το παιδί στο σπίτι. Ακόµη και η γνώµη 

των γονέων για το χαρακτήρα αλλά και την επαγγελµατική αξία του εκπαιδευτι-

κού επηρεαζόταν θετικά όταν αυτός ανήκε στους εκπαιδευτικούς που αξιοποιού-

σαν τους γονείς. Οι γονείς όταν γνωρίζουν τι γίνεται στο σχολείο, αισθάνονται 

ικανοί να βοηθήσουν τα παιδιά τους ή και να απαιτήσουν αλλαγές για να βελτιω-

θούν  δραστηριότητες στο σχολείο και στο σπίτι. 

 Πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι η σχολική τάξη στην οποία βρισκόταν 

ο µαθητής ήταν ο παράγοντας που συνδεόταν σταθερότερα µε το βαθµό συµµετο-

χής των γονέων. Φάνηκε ότι οι γονείς που τα παιδιά τους βρισκόταν στις µικρές 

τάξεις του δηµοτικού ανέφεραν συχνότερα ότι ο εκπαιδευτικός τους ενέπλεκε στη 

µαθησιακή διαδικασία. Με τις µικρές τάξεις επίσης συνδέονταν περισσότερο ορι-

σµένες τεχνικές όπως αυτές που αφορούν στην ανάγνωση, το συλλαβισµό, τις µα-

θηµατικές ασκήσεις κ.τ.λ.. Επιπλέον, όσο µεγαλύτερη ήταν η τάξη τόσο συχνότε-

ρα οι γονείς ανέφεραν ότι είχαν δυσκολίες να βοηθήσουν τα παιδιά τους ειδικά 

στα µαθηµατικά και τα φυσικά. Ακόµη και οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών να 

εµπλέξουν τους γονείς στη µαθησιακή διαδικασία µειώνονταν στις µεγαλύτερες 

τάξεις. Κι αυτό πιθανόν γιατί είναι πιο δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να ε-

µπλέξουν τους γονείς καθώς οι ικανότητες και οι ανάγκες του παιδιού στις ανώτε-

ρες τάξεις είναι πιο διαφοροποιηµένες και το ακαδηµαϊκό περιεχόµενο είναι πιο 

σύνθετο243. 

 Ολοκληρώνοντας την αναφορά και στην έρευνα αυτή, να επισηµάνουµε ότι 

τα ευρήµατα καταδεικνύουν γενικά ότι οι πρακτικές γονικής συµµετοχής του εκ-

                                                                                                                                                                            
241Βλ. J. Epstein 1986, ibid, p. 280. 
242 Βλ. H. Becker, J. Epstein 1982, ibid. Μάλιστα αυτές που οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ως πιο συχνά χρη-
σιµοποιούµενες, αυτές δήλωσαν κι οι γονείς ότι έχουν εφαρµόσει περισσότερο κι αυτό είναι ένας τρόπος 
επαλήθευσης των πορισµάτων της προηγούµενης έρευνας. 
243 Βλ. J. Epstein 1986, ibid, p. 289. 
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παιδευτικού µεγιστοποιούν τη συνεργασία ενώ αντίθετα ελαχιστοποιούν τον α-

νταγωνισµό ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Επιπρόσθετα, αυξάνουν το 

επαγγελµατικό κύρος των εκπαιδευτικών στα µάτια των γονέων, οι οποίοι θεω-

ρούν τους πρώτους περισσότερο καταρτισµένους244.  

 Καταγράψαµε σε αυτήν την ενότητα ερευνητικά δεδοµένα τα οποία σχηµα-

τοποιούν µια αδρή εικόνα του θέµατος που µας απασχολεί όπως αυτό εµφανίζεται 

σε άλλες χώρες (Μ. Βρετανία, Η.Π.Α.). Η εικόνα αυτή συµπληρώνεται περισσό-

τερο από έµµεσες αναφορές που έχουµε σχετικά µε την πρόσφατη νοµοθεσία στις 

χώρες αυτές. 

 Έτσι, η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του τέλους της δεκαετίας του 1980 στη 

Μεγάλη Βρετανία, που συνδέεται µε τις φιλελεύθερες θεωρήσεις της οικονοµίας 

της αγοράς (market economics), της ατοµικής ελευθερίας κι επιλογής σπουδών, 

κινήθηκε ως ένα βαθµό προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης245, που σήµαινε 

ευρύτερη τοπική διαχείριση και εγκαθίδρυση γονεϊκής επιλογής246. Μεταξύ άλλων 

πραγµάτων, η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση σήµαινε ότι οι γονείς από το σηµείο 

εκείνο και µετά θα λάµβαναν µια πιο λεπτοµερή πληροφόρηση για την εκπαιδευ-

τική πρόοδο των παιδιών τους και συγκριτικά στοιχεία για το επίπεδο ακαδηµαϊ-

κής απόδοσης όλων των σχολείων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Θα ήταν επίσης, 

σε θέση να αποκτούν περισσότερο σαφή πληροφόρηση  για το περιεχόµενο των 

µαθηµάτων των παιδιών τους. Θεωρητικά τουλάχιστον, θα είχαν τη δυνατότητα 

να επιλέγουν τα κατάλληλα σχολεία και επιπρόσθετα θα είχαν την ευκαιρία να 

λαµβάνουν πιο ενεργό µέρος στην καθηµερινή λειτουργία του σχολείου µέσα από 

συναντήσεις γονέων και άσκηση διοικητικών καθηκόντων247. Οι εκπαιδευτικοί θα 

έπρεπε να είναι πιο αναλυτικοί ως προς τις διδακτικές στρατηγικές κι αποφάσεις 

                                                           
244 Βλ. J. Epstein 1986, ibid, p. 290.  
Σχολιάζοντας την έρευνα αυτή θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι θα µπορούσε η ερευνήτρια να συλλέξει 
δεδοµένα µε βάση και την µεταβλητή «κοινωνική θέση» των γονέων ώστε να µπορούν ερµηνευθούν καλύ-
τερα τα αποτελέσµατα πράγµα που δεν κάνει κι έτσι αναγκαστικά περιορίζεται σε γενικά συµπεράσµατα. 
245 Όπως υποστηρίζει ο A. Flew  αποτελεί τη µια από τις δυο κύριες τάσεις της µεταρρύθµισης του 1988 
στη Μ. Βρετανία. Σύµφωνα πάντα µε την κρίση του, είναι πιο αδύναµη σε σχέση µε την αντίθετη τάση που 
είναι ο συγκεντρωτισµός και το κρατικό µονοπώλιο στην παροχή της εκπαίδευσης. Βλ. Α. Flew, Educa-
tional Services: Independent Competition or Maintained Monopoly?, στο: D. Green, Empowering the Par-
ents: How to Break the Schools Monopoly (ed.), IEA Health and Welfare Unit, Choice in Welfare No. 9, 
Great Britain 1991, p. 45. 
246 Βλ. D. Green 1991, ibid.,  p. 5. 
247 Βλ. Α. Flew 1991, ibid., p. 45. 
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και η απόδοσή τους θα κρινόταν µε διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς θα ήταν 

η δηµοσίευση της επίδοσης των µαθητών τους.  

 Παρ� ολ� αυτά, οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρµογή των παραπάνω ρυθ-

µίσεων οδηγούν στο συµπέρασµα  ότι µολονότι η στενότερη συνεργασία µεταξύ 

εκπαιδευτικών - γονέων ακούγεται ελκυστική, µπορεί να έχει εντελώς απροσδό-

κητα και µη επιθυµητά ίσως αποτελέσµατα. Φαίνεται να υπάρχουν γονείς που δεν 

τους ενδιαφέρει να αναµειχθούν στην διοίκηση του σχολείου. Στη Σκοτία, π.χ. 

πολλά σχολεία δυσκολεύονται να εφαρµόσουν νέες διευθυντικές δοµές επειδή οι 

γονείς δεν συµµετέχουν σε ικανοποιητικό ποσοστό στα σχολικά συµβούλια. Αλλά 

ακόµα και στην περίπτωση των γονέων που αναζητούν µια πιο ενεργή συµµετοχή 

οι στόχοι και οι ιδεολογίες µπορεί να διαφέρουν248. 

 Στις Η.Π.Α., ένας από τους βασικούς νόµους για την εκπαίδευση αναφέρει 

ότι «κάθε σχολείο θα προωθήσει συνεργασίες που θα αυξήσουν τη γονεϊκή ανά-

µειξη και συµµετοχή, προκειµένου να ενισχυθεί η κοινωνική, συναισθηµατική και 

ακαδηµαϊκή ανάπτυξη των παιδιών»249. Οι Ann. Lareau & Wesl. Shumar διεξήγα-

γαν µια έρευνα µέσω της οποίας διερεύνησαν το βαθµό στον οποίο µπορεί να ε-

φαρµοστεί ο νόµος. Η βασική τους υπόθεση υποστήριζε ότι καθώς τα κοινωνικά 

αποθέµατα που επηρεάζουν τη συνεργασία σχολείου - οικογένειας (εκπαιδευτικές 

δεξιότητες, επαγγελµατική ελαστικότητα, διαθέσιµο εισόδηµα και κοινωνικές 

διασυνδέσεις των γονέων)250 είναι απίθανο να αλλάξουν µέσα από τις εκπαιδευτι-

κές πολιτικές, είναι απίθανο οι προτεινόµενες πολιτικές για συνεργασία να κλεί-

σουν το χάσµα µεταξύ προνοµιούχων και µη προνοµιούχων παιδιών.  

 Πιο συγκεκριµένα, είναι απίθανο ότι οι γονείς των χαµηλών στρωµάτων θα 

µιµηθούν τη συµπεριφορά των γονιών από τη µεσαία τάξη απέναντι στο σχολείο 

µόνο και µόνο εξαιτίας της κρατικής παρέµβασης251. Οι ερευνήτριες, δηλαδή, θε-

ωρούν δεδοµένο ότι η κοινωνική θέση της οικογένειας κι ό,τι συνεπάγεται αυτής, 

κουλτούρα, φιλοδοξίες, αντιλήψεις, συνδέονται άρρηκτα µε την επικοινωνία σχο-

λείου - οικογένειας, υπονοώντας ότι όσο υψηλότερη είναι η θέση της οικογένειας 

                                                           
248 Βλ. V. Morgan et. al. 1993, p. 43. 
249 Βλ. Ann. Lareau, Wesl. Shumar 1996, ibid., p. 24. 
250 Σύµφωνα µε όσα είδαµε στο πρώτο κεφάλαιο µπορούµε αντί για τον όρο «κοινωνικά αποθέµατα» να 
χρησιµοποιήσουµε τον όρο «πολιτισµικό κεφάλαιο». 
251 Βλ. Ann. Lareau, Wesl. Shumar 1996, ibid., p. 25.  
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στην κοινωνική ιεραρχία, τόσο πιο στενές και αποτελεσµατικές θα είναι οι επαφές 

της µε το σχολείο. Πράγµατι, από την έρευνά τους προέκυψε ότι υπάρχουν δια-

φορετικές αντιλήψεις και στάσεις από την πλευρά των γονέων απέναντι στο σχο-

λείο γενικότερα και τη συνεργασία τους µε αυτό ειδικότερα, οι οποίες είναι ανά-

λογες µε την κοινωνική τους θέση. Εντούτοις, η εκπαιδευτική πολιτική δεν λαµ-

βάνει υπόψη της τις διαφορές αυτές ώστε να προσπαθήσει να τις άρει. Εποµένως 

επιβεβαιώνεται και η υπόθεσή τους. ∆εν µπορεί, για παράδειγµα, ένας γονέας από 

τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα που αντιµετωπίζει το σχολείο ως απειλή και βιώ-

νει έντονα συναισθήµατα άγχους ακόµα και φόβου, να αξιοποιήσει τις δυνατότη-

τες που θα του δώσει το σχολείο, µε τον ίδιο τρόπο όπως θα το κάνει ένας γονέας 

που η κοινωνική του θέση του επιτρέπει να έρχεται στο σχολείο από θέση ισχύ-

ος252. 

 Φαίνεται παρ�  όλ� αυτά ότι το Αµερικανικό Υπουργείο Παιδείας προωθεί 

θεωρητικά την επικοινωνία και τη συνεργασία µεταξύ του σχολείου και της οικο-

γένειας. ∆ηλωτικό αυτού του ενδιαφέροντος είναι η εµφάνιση διαφόρων οργανι-

σµών όπως το Ινστιτούτο Οικογένειας και Σχολείου (Home and School 

Institute)253 ή  το  «Center on Families, Commu-nities, Schools, and Children�s 

Learning» που εδρεύουν στην Αµερική254. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι από τη 

σχολική χρονιά 1993-1994 το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωµένων Πολιτειών επί-

σηµα προωθεί µια εθνική διαφηµιστική εκστρατεία εµπλοκής της οικογένειας, µε 

στόχο να ενθαρρυνθούν οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους στη µαθησιακή δια-

δικασία255. 

 

 

 

 

                                                           
252 Βλ. Ann. Lareau & Wesl. Shumar 1996, ibid., p. 33.  
253 Πρόκειται για µη κερδοσκοπικό οργανισµό όπου µαθητές είναι οι ίδιοι οι γονείς µε κύριο αντικείµενό 
του πώς να βοηθούν τα παιδιά τους στο σχολείο Βλ. D. Rich, How to connect home and school, 
«Instructor», v. 104, n. 2, 1994, p. 35. 
254 Η J. Epstein, βασική ερευνήτρια στο κέντρο αυτό, διεξάγει έρευνες και, µεταξύ των άλλων, µελετώνται 
οι επιπτώσεις της συµµετοχής των γονέων στη µάθηση, την ανάπτυξη και τη σχολική επιτυχία των µαθη-
τών Βλ. J. Epstein 1993, ibid.,  p. 52. 
255 Βλ. D. Rich 1994, ibid.,  p. 35. 
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2.3.2  Ελληνικά δεδοµένα 

 

 Μολονότι η επικοινωνία σχολείου και οικογένειας φαίνεται να απασχολεί 

αρκετά τόσο τους ερευνητές όσο και την Πολιτεία στο εξωτερικό, εντούτοις στην 

Ελλάδα τα δεδοµένα που έχουµε για το θέµα της επικοινωνίας του σχολείου µε τη 

οικογένεια είναι πολύ πιο φτωχά. Η αναδίφηση στην ελληνική βιβλιογραφία οδη-

γεί στη διαπίστωση ότι έχουν αναληφθεί ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες µε 

αποκλειστικό το συγκεκριµένο θέµα.  Βρέθηκε µόνο µια έρευνα µε θέµα,  «Η ε-

τοιµότητα των γονέων για συνεργασία µε το σχολείο». Η έρευνα διεξήχθη από το 

σχολικό σύµβουλο της πρώτης περιφέρειας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας 

στους εκπαιδευτικούς της περιοχής του το σχολικό έτος 1987-88256. Τα συµπερά-

σµατα της έρευνας  συνοψίζονται στα εξής: α) Ένας στους τέσσερις γονείς δεν 

έχει καθόλου συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό. β) Η επίδοση του µαθητή επηρεά-

ζει τη συχνότητα των επισκέψεων των γονέων στο σχολείο. γ) Όσο µικρότερη η 

τάξη στην οποία βρίσκεται ο µαθητής τόσο συχνότερες οι επισκέψεις των γονιών 

στο σχολείο. Τέλος, δ) Το 95% των επισκέψεων των γονιών έγιναν από µητέρες, 

ποσοστό που φανερώνει ότι η µητέρα είναι εκείνη που αναλαµβάνει την εκπρο-

σώπηση της οικογένειας στο σχολείο. Από επιστηµονική σκοπιά τα αποτελέσµατα 

της έρευνας δεν επιτρέπουν γενίκευση. Ωστόσο, η έρευνα κρίθηκε σηµαντική α-

φενός γιατί τα αποτελέσµατά της συµφωνούν µε αυτά άλλων ερευνών257 και αφε-

τέρου γιατί απορρέει αξιόλογος προβληµατισµός και τίθενται αρκετά ζητήµατα τα 

οποία χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση. 

 Στα πλαίσια όµως ευρύτερων ερευνών γύρω από το διδασκαλικό ρόλο, το 

θέµα αντιµετωπίζεται και µάλιστα µε επιστηµονικότερο τρόπο. Η παλιότερη έρευ-

να που έχουµε υπόψη µας διεξήχθη από τον Π. Ξωχέλλη για να διερευνήσει συ-

                                                           
256 Βλ. Γ. Καούρη, Η ετοιµότητα των γονέων για συνεργασία µε το σχολείο, « Ανοιχτό Σχολείο », τ. 40,  
1992, σσ. 20-22. 
257 Το συµπέρασµα ότι οι µητέρες είναι εκείνες που αναλαµβάνουν κατά κανόνα την επικοινωνία µε το 
σχολείο προέκυψε και στην έρευνα των Α. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π. 
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στηµατικά το ρόλο του εκπαιδευτικού258. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται και οι 

σχέσεις του µε τους γονείς των µαθητών του. Πρόκειται για πανελλήνια έρευνα σε 

εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθµίδων της εκπαίδευσης µε τελικό δείγµα 856 

υποκείµενα τα οποία συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο259. Τα βασικά πορίσµατα 

της έρευνας ως προς το θέµα της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων είναι ότι 

η µεταξύ τους συνεργασία  είναι σε µεγάλο ποσοστό (90,1%) υπαρκτή260. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι το συµπέρασµα αυτό συνάγεται από µια και µόνο ερώτηση261 η 

οποία προφανώς δεν αρκεί για να δοθεί η πραγµατική εικόνα των µεταξύ τους 

σχέσεων. Συσχετίζοντας τις απαντήσεις των υποκειµένων µε τις ανεξάρτητες µε-

ταβλητές της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν συχνότερη την 

ύπαρξη συνεργασίας τους µε τους γονείς όσο αυξάνουν τα χρόνια υπηρεσίας, και 

όσο η κοινωνικοοικονοµική τους προέλευση πέφτει στα χαµηλότερα κοινωνικά 

στρώµατα. ∆ιαφοροποίηση επίσης προέκυψε και ανάλογα µε τον παράγοντα «φύ-

λο». Οι άνδρες εκπαιδευτικοί θεωρούσαν τη συνεργασία αυτή περισσότερο δεδο-

µένη από ό, τι οι γυναίκες συνάδελφοί τους262. Η δεύτερη και τελευταία ερώτηση 

σχετικά µε το θέµα που µας απασχολεί, αφορούσε στους παράγοντες που παρε-

µποδίζουν τη σχέση εκπαιδευτικών και γονέων263. Φάνηκε ότι οι κύριοι παρεµπο-

διστικοί παράγοντες είναι η άγνοια των γονέων για το έργο που επιτελείται στο 

σχολείο και η έλλειψη χρόνου και από τις δύο πλευρές. Ο ερευνητής επισηµαίνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί αναζητούσαν τις αιτίες παρεµπόδισης της µεταξύ τους σχέ-

σης, κατά κανόνα, στην πλευρά των γονέων264.  

 Νεότερη έρευνα είναι εκείνη των Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού-

Τσερουλή265. ∆ιεξήχθη το 1985 σε 102 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης266 οι οποίοι παραχώρησαν στην ερευνητική οµάδα µη κατευθυντικές συνε-

                                                           
258 Όπως παρατηρεί ο ίδιος ο ερευνητής, µέχρι εκείνη τη στιγµή υπήρχαν µόνο θεωρητικές, δεοντολογικές 
προτάσεις για το έργο του Έλληνα εκπαιδευτικού. Βλ. Π. Ξωχέλλη, Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός 
ρόλος, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1984, σ. 45. 
259 Βλ. Π. Ξωχέλλη 1984, ό.π., σ. 46 κ. εξ.  
260 Βλ. Π. Ξωχέλλη 1984, ό.π., σ. 61. 
261 Πρόκειται για την ερώτηση 37 του ερωτηµατολογίου, στην οποία οι ερωτηθέντες έπρεπε να απαντή-
σουν µε ένα ΝΑΙ ή µε ένα ΟΧΙ στο ερώτηµα «Συνεργάζεστε µε τους γονείς των µαθητών;» . Κατά τη γνώ-
µη µας δύσκολα θα απαντούσαν αρνητικά. Βλ. Π. Ξωχέλλη 1984, ό.π., σ. 230. 
262 Βλ. Π.Ξωχέλλη 1984, ό.π., σ. 65 κ. εξ. 
263 Βλ. Π.Ξωχέλλη 1984, ό.π., σ. 230. 
264 Βλ. Π.Ξωχέλλη 1984, ό.π., σ. 61. 
265 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου - Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π. 
266 Για την επιλογή του δείγµατος, βλ. Αλ. Φρειδερίκου - Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 263. 
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ντεύξεις, οι οποίες αναλύθηκαν κυρίως ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Οι ερευνή-

τριες σκιαγραφούν το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού της πρωτοβάθµιας  και 

στα πλαίσια αυτά εξετάζουν  το ρόλο του σε σχέση και µε τους γονείς. Προέκυψε 

ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν τη συνεργασία µε τους γονείς αρκεί να γίνεται µέ-

σω προγραµµατισµένων συναντήσεων, ενώ ενοχλούνται όταν οι γονείς «εµφανί-

ζονται σε ένα αδιάκοπο, καθηµερινό πήγαινε έλα»267. Οι εκπαιδευτικοί, σύµφωνα 

µε την ίδια έρευνα, δείχνουν δυσαρέσκεια για τη διάθεση των γονέων να παρεµ-

βαίνουν στο έργο τους, «στο άβατο της σχολικής τάξης», θεωρώντας τους προφα-

νώς, µη γνώστες  των ειδικών θεµάτων της διδασκαλίας και της µάθησης. Για τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό οι γονείς όχι σπάνια συνιστούν ένα ανταγωνιστή, ένα επίµο-

νο και αναρµόδιο επικριτή. Στις συναντήσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς 

κατά κανόνα παρουσιάζονται οι µητέρες των µαθητών, γεγονός που αποδίδεται 

στα κοινωνικά στερεότυπα για τους ρόλους των δυο φύλων. Οι µητέρες ενηµερώ-

νονται για την πρόοδο των παιδιών κι έτσι γίνονται συνυπεύθυνες στο έργο του 

εκπαιδευτικού. Συγχρόνως, οι µητέρες αποτελούν για τον τελευταίο πρόσθετη ση-

µαντική πηγή πληροφοριών σχετικά µε  την προσωπικότητα του µαθητή 

τους.Έτσι, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να εξισορροπήσει την επιθυµία του για συ-

νεργασία µε τους γονείς από τη  µια µεριά και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του 

από την άλλη268. 

 Η παραπάνω έρευνα δίνει µεγάλη έµφαση στη σύγκρουση269 του εκπαιδευ-

τικού µε τους γονείς που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επεµβάσεις των γονέων 

σε διάφορες πτυχές του εκπαιδευτικού έργου (διαδικασία κοινωνικοποίησης, δι-

δακτικό έργο, διαδικασία αξιολόγησης) και στους τρόπους µε τους οποίους αυτές 

πραγµατοποιούνται. Γενικά, οι σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων παρουσιάζονται 

συχνά ανταγωνιστικές και είναι η βασική σκοπιά από την οποία εξετάζουν το θέ-

µα της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας οι δυο ερευνήτριες270. 

                                                           
267 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου - Φ. Φολερού-Τσερουλή, 1991, ό.π. σ. 184 κ.εξ. 
268 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 187. 
269 Και ο  Π. Ξωχέλλης αναφέρεται στις τριβές οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων 
και οι οποίες απορρέουν από το ρόλο του πρώτου ως αξιολογητή των µαθητών και κατανεµητή «κοινωνι-
κών προνοµίων». Βλ. Π. Ξωχέλλη, Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικός σήµερα, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσα-
λονίκη 1989, σ. 17.   
270 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 201. 
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  Πολύ αξιόλογη συµβολή στο θέµα που εξετάζουµε παρέχει και η έρευνα 

του Ι. Πυργιωτάκη σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας του Έλληνα εκπαιδευτικού 

της πρωτοβάθµιας271. Πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη σε 445 εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι επελέγησαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες τυχαιό-

τητας και αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος. Το εργαλείο έρευνας που χρησι-

µοποιήθηκε ήταν το ερωτηµατολόγιο272. Ο ερευνητής εξέτασε τις συνθήκες εργα-

σίας του Έλληνα εκπαιδευτικού, υποθέτοντας καταρχήν, ότι θα πρέπει να υπάρ-

χουν αρκετοί παρεµποδιστικοί παράγοντες στο έργο του, κάποιοι από τους οποί-

ους θα εντοπίζονται και στον κοινωνικό περίγυρό του273. Στο πνεύµα αυτό εξετά-

ζεται ο βαθµός στον οποίο η συνεργασία και η ποιότητα των σχέσεων που ανα-

πτύσσονται ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των µαθητών αποτε-

λούν παράγοντα παρεµπόδισης του έργου των πρώτων. 

 Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 85,4% του 

δείγµατος υποστήριξαν πως ενοχλούνται σε µεγάλο βαθµό λόγω της αδιαφορίας 

των γονέων. Εξίσου στατιστικά σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος (78,4%), φά-

νηκε να παρεµποδίζεται από το φτωχό πολιτιστικό και µορφωτικό επίπεδο των 

γονέων, το οποίο ίσως, δεν επιτρέπει στους τελευταίους να αντεπεξέλθουν στις 

προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε τη βοήθεια που θα δεχτούν από 

αυτούς στο έργο τους. Ένα µικρότερο ποσοστό του δείγµατος ενοχλείται από τις 

παράλογες απαιτήσεις των γονέων και την υπεροπτική τους στάση απέναντι στον 

εκπαι-δευτικό274. Ένα άλλο συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι τα προβλήµατα 

στις σχέσεις µε τους γονείς αποτελεί τον τέταρτο κατά σειρά σπουδαιότητας πα-

ράγοντα ο οποίος µπορεί να οδηγήσει ένα εκπαιδευτικό σε παραίτηση275. 

 Άλλες διαπιστώσεις της έρευνας είναι ότι η αδιαφορία των γονέων αν συ-

νεξεταστεί µε την ηλικία του εκπαιδευτικού φαίνεται να ενοχλεί περισσότερο τους 

νεότερους εκπαιδευτικούς276. Επίσης εµφανίζονται να διαµαρτύρονται περισσότε-

ρο για το θέµα αυτό οι εκπαιδευτικοί που δεν κατοικούν στην έδρα του σχολεί-

                                                           
271 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 118 κ.εξ. 
272 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 51. 
273 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 42. 
274 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 118. 
275 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 133. 
276 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 120. 
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ου277. Ίσως γιατί είναι ακόµη πιο δύσκολο για τους γονείς να συναντήσουν τον 

εκπαιδευτικό στις λίγες ώρες εκτός διδασκαλίας που µένει στο σχολείο. Έτσι αντί 

να παίρνει πληροφορίες από τους γονείς για τα  παιδιά  που θα ήταν  και το ωφέ-

λιµο, συµβαίνει το αντίστροφο. 

 Η γενική διαπίστωση της έρευνας είναι µια έντονα διαταραγµένη σχέση 

µεταξύ σχολείου και οικογένειας συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν µέσα από τη 

δική τους έρευνα και οι Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού-Τσερουλή278. Το γεγο-

νός αυτό ερµηνεύεται από τον Ι. Πυργιωτάκη ως αποτέλεσµα της ασαφούς οριο-

θέτησης των αρµοδιοτήτων των δύο πλευρών, το οποίο οδηγεί στο να εγείρονται 

από κάθε πλευρά προσδοκίες στις οποίες η άλλη πλευρά δεν µπορεί πάντα να α-

νταποκριθεί279. Αντίστοιχη ερµηνεία δίνει και ο Χ. Μουχάγιερ αναφερόµενος γε-

νικά στις συγκρούσεις που προκύπτουν στους φορείς ρόλων. Υποστηρίζει ότι η 

κοινότητα µε το πλέγµα των προσδοκιών που εκφράζει προς τους κατόχους των 

ρόλων οι οποίες πολλές φορές είναι διαφορετικές από αυτές των ίδιων, είναι υ-

πεύθυνη σε µεγάλο βαθµό για τη δηµιουργία συγκρούσεων280. 

 Η τελευταία και πιο πρόσφατη έρευνα την οποία έχουµε υπόψη µας είναι η 

διδακτορική διατριβή της Π. Γιαννακάκη η οποία κατατέθηκε το 1996 σε Γαλλικό 

Πανεπιστήµιο και εξέταζε τις σχέσεις του Έλληνα εκπαιδευτικού στο σχολείο της 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης281. Η έρευνα στηρίχθηκε σε ποιοτική ανάλυση των 

δεδοµένων τα οποία η ερευνήτρια συνέλεξε µέσω είκοσι εννέα ηµικατευθυνόµε-

νων συνεντεύξεων από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων282. Ένα τµήµα της εργα-

σίας της αφιερώθηκε στις σχέσεις του εκπαιδευτικού µε τα άλλα πρωταγωνιστικά 

πρόσωπα του σχολείου, µεταξύ των οποίων  περιλαµβάνονται και οι γονείς.  

 Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βλέπουν 

την αναγκαιότητα της επικοινωνίας µε τους γονείς, φοβούνται όµως µήπως η ε-

µπλοκή των γονέων σηµάνει απειλή της αυτονοµίας τους, η οποία ούτως ή άλλως 

                                                           
277 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 121. 
278 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 123 και Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 201. 
279 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π. σ. 123. 
280 Βλ. Χ. Μουχάγιερ, Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού, εκδ. Αφοι Κυριακίδη Θεσ/νικη 
1985, σ. 15 και 19. 
281 Βλ. Π. Γιαννακάκη, Ο εκπαιδευτικός διαµεσολαβητής. Οι σχέσεις του στο σχολείο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, εκδ. Κυριάκης Αθ. Βασδέκη, Αθήνα 1997. 
282 Για την επιλογή του δείγµατος και τη διεξαγωγή της έρευνας, βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π., σ. 271 κ.εξ. 
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είναι περιορισµένη στα πλαίσια ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήµα-

τος283.  Στην πράξη, όπως διαπιστώνει η ερευνήτρια, οι εκπαιδευτικοί αντιστέκο-

νται στην ουσιαστική εµπλοκή των γονέων, µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζονται 

οι προοδευτικές διακηρύξεις των επίσηµων κειµένων της Πολιτείας284.  

 Μέσα από τις συζητήσεις της µε τους εκπαιδευτικούς η ερευνήτρια σχηµα-

τοποίησε τέσσερις τύπους επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέ-

ων. Ο πρώτος είναι «ο τύπος µιας ανύπαρκτης σχέσης». Η επικοινωνία εκπαιδευ-

τικών και γονέων είναι µηδαµινή και µόνο σε κρίσιµες καταστάσεις (µεταξετα-

στέοι µαθητές, ανάγκη επανάληψης της τάξης κ.τ.λ.) σηµειώνεται κάποια κινητο-

ποίηση. Ο δεύτερος είναι ο «τύπος µιας σχηµατικής σχέσης» όπου τυπικά οι εκ-

παιδευτικοί εµφανίζονται να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των γονέων αλλά µόνο 

σε δευτερεύοντες τοµείς (οργάνωση εκδροµών, αγορά εποπτικών υλικών κ.τ.λ.). 

Επόµενος είναι ο «τύπος µιας υπολογισµένης σχέσης». Στην περίπτωση αυτή ε-

ντάσσονται οι γονείς οι οποίοι έχουν ενργητική παρουσία στο σχολείο. Μολονότι 

φαίνεται πως τα κίνητρα είναι συνήθως ιδιοτελή και οι γονείς αποσκοπούν στον 

προσεταιρισµό των εκπαιδευτικών προκειµένου να εξασφαλίσουν ευνοϊκή µετα-

χείριση για τα παιδιά τους285, εντούτοις η επαφή αυτή µπορεί να αποτελέσει την 

αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο τελευταίος τύπος εµπλοκής εκπαιδευτικών 

και γονέων, σύµφωνα πάντα µε την κατηγοριοποίηση της Π. Γιαννακάκη, είναι 

αυτός «της επικοινωνιακής σχέσης». Εδώ περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις στις 

οποίες εκπαιδευτικοί και γονείς συνεργάζονται και αλληλοβοηθιούνται µε τρόπο 

ειλικρινή προς όφελος της διδασκαλίας και της µάθησης286. Μέσα από τους τύ-

πους αυτούς διακρίνει κανείς τη διαβάθµιση που µπορεί να υπάρξει στις σχέσεις 

του εκπαιδευτικού µε τους γονείς. Και είναι λογικό πως σε µια συνηθισµένη σχο-

λική τάξη µπορούν να εντοπιστούν όλοι οι παραπάνω τύποι σχέσεων και άλλοι 

                                                           
283 Βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π., σ. 463. Το συµπέρασµα αυτό είναι ανάλογο µε εκείνο των Α. Φρειδερί-
κου και Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 187. 
284 Βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π., σ. 468. 
285 Αυτή η προσπάθεια προσεταιρισµού του εκπαιδευτικού από  τους γονείς προκειµένου να επηρεάσουν 
την κρίση του ευνοϊκά προς το παιδί τους, έχει εντοπιστεί και στην έρευνα των Α. Φρειδερίκου, Φ. Φολε-
ρού Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 193. 
286 Για τους τέσσσερις αυτούς τύπους εµπλοκής εκπαιδευτικών και γονέων βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π., 
σ. 468 κ.εξ. 
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ενδιάµεσοι, καθιστώντας το φαινόµενο της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέ-

ων αρκετά σύνθετο. 

 Με την έρευνα της Π. Γιαννακάκη ολοκληρώνεται η αναδίφηση στην ελλη-

νική βιβλιογραφία. Σε όλες τις έρευνες τα δεδοµένα συγκλίνουν σε µεγάλο βαθµό 

στη διαπίστωση πως ακόµη και στις περιπτώσεις που υπάρχει επαφή εκπαιδευτι-

κών και γονέων, αυτή απέχει πολύ από τον ιδεατό τύπο µιας απρόσκοπτης επικοι-

νωνίας και πολυεπίπεδης συνεργασίας, µε στόχο το καλό των µαθητών.  

 Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο να σηµειωθεί ότι στον ελληνικό χώρο η ε-

ρευνητική προσπάθεια είναι ποσοτικά µειωµένη σε σχέση µε τις δυτικές χώρες 

όπου και αυξηµένο ενδιαφέρον υπάρχει και περισσότερο εξειδικευµένες µελέτες 

αναλαµβάνονται. Είναι ωστόσο σηµαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν σύγχρονα 

ερευνητικά δεδοµένα από την ελληνική πραγµατικότητα τα οποία δείχνουν ότι 

αρχίζει να δηµιουργείται ενδιαφέρον για την ιδιαίτερα ευαίσθητη πτυχή  του εκ-

παιδευτικού έργου που αφορά στις επαφές µε τους γονείς των µαθητών. Επιπλέον, 

οι έρευνες αυτές δίνουν ώθηση στον προβληµατισµό και στην ανάληψη νέων ε-

ρευνητικών προσπαθειών σε πιο εξειδικευµένα θέµατα. Από αυτές τις έρευνες 

απορρέει και ο δικός µας προβληµατισµός ο οποίος θα αναπτυχθεί στο επόµενο 

κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

3. Θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 
  

3.1 Οριοθέτηση του προβλήµατος 
 

 Όπως έχει ήδη φανεί από τα προηγούµενα κεφάλαια, το σχολείο και η οικο-

γένεια αποτελούν θεσµικές περιοχές της οποίας η συµβολή είναι ιδιαίτερα σηµαντι-

κή στην οµαλή µετεξέλιξη του νέου ανθρώπου. Αφού, λοιπόν, δυο βασικοί στόχοι 

και των δύο θεσµών, η κοινωνικοποίηση γενικότερα και η πρόοδος του παιδιού στο 

σχολείο ειδικότερα, είναι κοινοί θα ανέµενε κανένας ότι θα υπήρχε και σε µεγάλο 

βαθµό συµβατότητα ανάµεσά τους, θα αποτελούσαν, για να χρησιµοποιήσουµε ένα 

µεταφορικό σχήµα, «συγκοινωνούντα δοχεία» εµπειριών και στόχων. Κατά αντι-

στοιχία,  υποθέτει κανείς ότι και τα πρόσωπα που συγκεκριµενοποιούν αυτούς τους 

δύο θεσµούς, εκπαιδευτικοί και γονείς, θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και 

αµοιβαία ανατροφοδότηση. Εντούτοις, διαπιστώνεται από την έρευνα στο χώρο 

της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ιδιαίτερα από το 1960 και έπειτα, ότι αυτοί 

οι δυο θεσµοί συχνά βρίσκονται σε αντίθεση ακόµη και σύγκρουση. Η έννοια της 

κοινωνικοποίησης, το αγωγικό και αξιολογικό τους σύστηµα, οι στόχοι τους, τα 

πρότυπα συµπεριφοράς, εµφανίζουν κρίσιµες διαφοροποιήσεις.  

 Αυτό το φαινόµενο παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο µεταξύ σχολείου και 

οικογενειών οι οποίες προέρχονται από συγκεκριµένες, κοινωνικά προσδιορισµέ-

νες, οµάδες και αντανακλάται, µεταξύ των άλλων, στην επίδοση των παιδιών στο 

σχολείο287, τη διαρροή του µαθητικού πληθυσµού, την εισαγωγή των µαθητών 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την ανισοκατανοµή τους στις σχολές κύρους288. 

Έχει ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα του ειδικού ρόλου τον οποίο καλείται να παίξει 

το σχολείο, αυτόν της κοινωνικής αναπαραγωγής289 της κυρίαρχης κάθε φορά τά-
                                                           
287Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 140 κ.εξ., Μ. Τζάνη 1983, ό.π., Μ. Βάµβουκα 1987, ό.π., σ. 40,   Στ. 
Γεωργίου 1993,ό.π., Μ. Κασσωτάκη 1981, ό.π. 
288 Βλ. Ι. Λαµπίρη-∆ηµάκη, Προς µια νέα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα 1974, Ι. Πυργιωτάκη 
1995 ό.π. 
289 Λόγω της ευρύτητας της έννοιας της κοινωνικής αναπαραγωγής µέσω του µηχανισµού του σχολείου, θα 
περιοριστούµε µόνο στην παράθεση βασικής βιβλιογραφίας προκειµένου ο αναγνώστης να ανατρέξει σε 
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ξης, και του ιδεολογικού χαρακτήρα που κατά φυσική συνέπεια το διαπερνά. Ό-

πως καταδεικνύουν οι  έρευνες, το σχολείο όχι µόνο δεν προσαρµόζεται στην 

κουλτούρα όλων των κοινωνικών τάξεων αλλά περιορίζεται, προβάλλει και νοµι-

µοποιεί, κατά συνέπεια αναπαράγει, την κουλτούρα της κυρίαρχης κάθε φορά τά-

ξης.   

 Πέρα όµως από αυτό το γενικότερο πλαίσιο, στην Κοινωνιολογία της Εκ-

παίδευσης καταγράφονται αναφορές σχετικά µε την πολυπλοκότητα των σχέσεων 

σχολείου και οικογένειας, οι οποίες συχνά υποκρύπτουν συγκρούσεις και έντονες 

τριβές σε σχολικό επίπεδο, ανάµεσα δηλαδή, στους γονείς και τον εκπαιδευτικό 

των παιδιών τους. Οι τριβές αυτές προκύπτουν για παράδειγµα, όταν οι εκπαιδευ-

τικοί θεωρούν τους γονείς (και αντίστροφα) ως ανταγωνιστές στη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης. Πρόκειται για την αντανάκλαση στο µικροκοινωνιολογικό ε-

πίπεδο της «ασυµβατότητας» των δύο θεσµών, η οποία καθιστά το σχολείο και 

την οικογένεια ασυνεχείς θεσµικούς χώρους. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι οι 

αξίες, οι µέθοδοι ανατροφής, οι προσανατολισµοί στα οποία δίνουν έµφαση οι µεν 

δεν συµπίπτουν µε αυτά των δε. Το αποτέλεσµα είναι και οι δυο να θεωρούν ότι οι 

προσπάθειες που καταβάλλουν προς την κατεύθυνση της αγωγής του παιδιού υπο-

νοµεύονται290. 

 Σηµαντικά σηµεία τριβής φαίνεται να αποτελούν οι υπερβολικές, συχνά 

παράλογες απαιτήσεις των γονέων από τον εκπαιδευτικό (για παράδειγµα, επιθυ-

µία για ιδιαίτερη µεταχείριση του παιδιού)291, η αξιολόγηση του µαθητή, ειδικά 

όταν οι γονείς υπερεκτιµούν τις δυνατότητες του παιδιού τους292, η αµφισβήτηση 

από το παιδί της αυθεντίας των γονέων οι οποίοι συνειδητοποιούν   

                                                                                                                                                                            
αυτή για πληρέστερη πληροφόρηση: P. Bourdieu - J.Cl. Passeron 1993, ό.π., B. Bernstein 1989, ό.π., Θ. 
Μυλωνά, Κοινωνική αναπαραγωγή στο σχολείο. Θεωρία και εµπειρία, εκδ. Αρµός, Αθήνα,  χ.χ., Χ. Κά-
τσικας - Γ. Καββαδίας, Η  ανισότητα στην Ελληνική εκπαίδευση, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1994, ∆. Το-
µπαϊδη, Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, β΄ έκδ.,  εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1982, Ι. Πυργιωτάκη, Κοινω-
νικοποίηση και εκπαιδευτικές Ανισότητες, ε΄ έκδ., εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1995, Μ. Πετµεζίδου - Τσουλου-
βή, Κοινωνικές τάξεις και µηχανισµοί κοινωνικής αναπαραγωγής, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987. 
290 Βλ. D. Lortie 1975, ό.π., σ. 188, Αλ. Φρειδερίκου - Φ. Φολερού - Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 188, Π. Βαλ-
σαµίδη, Οι κοινωνικές συγκρούσεις στο σχολείο, «Το σχολείο και το σπίτι», τ. 1, 1996, σ. 39. 
291 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1992, ό.π., σ. 118 και σ. 144, πίν. 69, Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού- Τσερουλή, 
1991, σ. 192. 
292 Βλ. D. Lortie 1975, ό.π., σ. 188, Αλ. Φρειδερίκου - Φ. Φολερού - Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 191. 
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ότι παύουν να είναι οι µόνοι στους οποίους δείχνει αγάπη το παιδί. Απεναντίας, 

την αγάπη αυτή µοιράζονται πια και µε τον εκπαιδευτικό ο οποίος αποκτά βαρύ-

νουσα σηµασία για το παιδί293. 

 Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, πολύ ενοχλητικές για τον εκπαιδευτικό 

φαίνεται να είναι οι ποικίλες επεµβάσεις στο έργο του από τους γονείς. Στις πιέ-

σεις που ούτως ή άλλως δέχεται ο εκπαιδευτικός από το εκπαιδευτικό σύστηµα, 

έχει επιπρόσθετα να αντιµετωπίσει και τις πιέσεις των γονέων. Οι Αλ. Φρειδερί-

κου και Φ. Φολερού-Τσερουλή διερεύνησαν διεξοδικά τις µορφές που µπορούν να 

πάρουν αυτές οι πιέσεις, µορφές οι οποίες συναρτώνται σε µεγάλο βαθµό  µε το 

κοινωνικό υπόβαθρο των γονέων που τις ασκούν294.  

 Εκτός όµως από τα παραπάνω σηµεία τριβής που αναµφίβολα δηµιουργούν 

ένα άσχηµο κλίµα µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, η κατάσταση επιδεινώνεται 

καθώς, αντίθετα από τις επιταγές της παιδαγωγικής θεωρίας η οποία υποστηρίζει 

τη σηµασία της διαρκούς µεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας295, κάτι τέ-

τοιο δε φαίνεται να εφαρµόζεται. Παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνη-

τικά δεδοµένα µέσα από τα οποία φάνηκε ότι στις ∆υτικές χώρες έχει εντοπιστεί 

αυτό το φαινόµενο από πολύ νωρίς296. Από τις έρευνες που έχουµε υπόψη µας, 

κοινή διαπίστωση είναι ότι για να επικοινωνήσουν οι γονείς µε τον εκπαιδευτικό,  

την πρωτοβουλία  πρέπει να πάρει ο δεύτερος297.  

 Στην Ελλάδα έχουν δηµοσιευθεί τα τελευταία χρόνια λίγες αλλά σηµαντι-

κές ερευνητικές εργασίες στις οποίες η σχέση ανάµεσα στους γονείς και τους εκ-

παιδευτικούς εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να σκιαγραφήσουν τη 

ρεαλιστική εικόνα του  σύγχρονου Έλληνα εκπαιδευτικού, όπως αυτή διαµορφώ-

νεται µέσα  από τις σχέσεις του µε τις οµάδες αναφοράς. Στις  

                                                           
293 Βλ. D. Lortie 1975, ό.π., σ. 188, Αλ. Φρειδερίκου - Φ. Φολερού - Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 189. Χαρα-
κτηριστικό αυτού τυ φαινοµένου είναι η φράση των παιδιών: «το είπε η κυρία ή ο κύριος», µια φράση  που 
υπονοεί: «µην τολµήσεις να το αµφισβητήσεις γιατί δε θα µε πείσεις ότι είναι λάθος».  
294 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου - Φ. Φολερού - Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 193 κ.εξ. 
295 Βλ. στην παρούσα εργασία την παράγραφο  «Η αναγκαιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας σχο-
λείου και οικογένειας». 
296 Βλ. D. Lortie 1975, ό.π..  
297 Βλ. R. Morton- Williams 1970, όπ., σ. 182 κ.εξ., D. Lortie 1975, Αnn. Lareau, Wesl. Shumar 1996, ό.π. 
σ. 33. Οι έρευνες πάλι της J. Epstein και των συνεργατών της σχετικά µε τις τεχνικές ενθάρρυνσης των 
γονέων για συνεργασία µε το σχολείο, ωθεί στην εικασία ότι οι γονείς δεν πάνε αυθόρµητα στο σχολείο. 
Σε αντίθετη περίπτωση δε θα χρειαζόταν να καταναλώσουν τόσο χρόνο και ενέργεια οι εκπαιδευτικοί για 
να τους προσελκύσουν. Βλ. H. Becker, J. Epstein 1982,  J. Epstein, H. Becker, 1982 , ό.π. 
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έρευνες αυτές εντοπίζονται προβλήµατα στην επικοινωνία ανάµεσα στον εκπαι-

δευτικό και τους γονείς, τα οποία δυσχεραίνουν το έργο που επιτελείται στο σχο-

λείο αλλά και µέσα στην οικογένεια, µε τελικό αποδέκτη των αρνητικών επιπτώ-

σεων  τον ίδιο το µαθητή. Σύµφωνα µε τις Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού-

Τσερουλή, το µεγαλύτερο πρόβληµα των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι η σύ-

γκρουση που προκύπτει όταν οι γονείς επεµβαίνουν σε ποικίλες πτυχές του έργου 

τους (διαδικασία κοινωνικοποίησης, διδακτικό έργο, διαδικασία αξιολόγησης) και 

µάλιστα, χρησιµοποιώντας διάφορους τρόπους (προσεταιρισµό, προβολή πελα-

τειακών σχέσεων, απειλές). Το πρόβληµα εντείνεται καθώς, όπως προκύπτει από 

την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους εαυτούς τους αποκλειστικά αρµόδιους 

να κατευθύνουν το παιδαγωγικό έργο298. Αυτές ίσως τις επεµβάσεις προσπαθούν 

να προλάβουν οι εκπαιδευτικοί επιζητώντας «το άβατο»299 της σχολικής τάξης. 

Επιθυµούν βέβαια να επισκέπτονται οι γονείς το σχολείο αλλά χωρίς να προκα-

λούν αναστάτωση στο πρόγραµµα του σχολείου, δηλαδή, µόνο κατά τις ώρες που 

έχουν ορίσει οι εκπαιδευτικοί.  

 Ο Ι. Πυργιωτάκης µε τη δική του έρευνα καταλήγει στη διαπίστωση ότι η 

αδιαφορία των γονέων, το χαµηλό πολιτιστικό και µορφωτικό επίπεδό τους αλλά 

και οι παράλογες απαιτήσεις και η υπεροπτική στάση που συχνά κρατούν απένα-

ντι στους εκπαιδευτικούς, αποτελούν  βασικούς παρεµποδιστικούς παράγοντες 

στο έργο των τελευταίων300. Ακόµη πιο ενδεικτικό του άσχηµου κλίµατος µεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων είναι το γεγονός ότι η αδιαφορία των γονέων για τη 

µόρφωση των παιδιών τους συνιστά την τέταρτη, κατά σειρά συχνότητας αναφο-

ράς, αιτία παραίτησης  των εκπαιδευ-τικών του δείγµατος301. 

 Η Π. Γιαννακάκη διαπίστωσε από την έρευνά της ότι οι Έλληνες εκπαιδευ-

τικοί (αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς µέσης εκπαίδευσης) θεωρούν αναγκαία 

την εµπλοκή των γονέων στο σχολείο αλλά την περιορίζουν σε δευτερεύοντες το-

µείς. Καθώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα παρουσιάζει έντονα συγκεντρω-

τική δοµή η εργασία τους υφίσταται αυστηρό έλεγχο. Οι εκπαιδευτικοί φοβούνται, 

λοιπόν, ότι ενεργής εµπλοκή των γονέων στην  
                                                           
298 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού - Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 186.  
299 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού - Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 202. 
300 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1992, ό.π., σ. 119 και σ.124.  
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εκπαιδευτική διαδικασία θα ισοδυναµούσε µε επιπρόσθετη παρέµβαση στο έργο 

τους και στενότερα περιθώρια αυτονοµίας302. Η ερευνήτρια υποστηρίζει ότι υπάρ-

χει µια θεσµική πίεση προς την κατεύθυνση του ανοίγµατος του σχολείου αλλά 

δεν έχει γίνει απόλυτα πράξη. Ερµηνεύει το γεγονός αυτό ως «αποτέλεσµα της 

αντίστασης, που εκφράζουν µε την πράξη τους οι εκπαιδευτικοί»303. 

 Γενικά, από τις παραπάνω έγκυρες επιστηµονικά έρευνες αλλά και από α-

πόψεις περισσότερο ή λιγότερο κάθε φορά τεκµηριωµένες που διατυπώνονται 

σποραδικά στη βιβλιογραφία304 και σε συζητήσεις στους κύκλους των εκπαιδευτι-

κών, προκύπτει πως η σχέση µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων είναι διαταραγµέ-

νη και το πρόβληµα εντοπίζεται σε δυο επίπεδα. Από τη µια µεριά όταν δεν επι-

κοινωνούν αρκετά οι εκπαιδευτικοί µε τους γονείς  κι από την άλλη όταν υπάρχει 

µεν επικοινωνία, διαβρώνεται όµως από έντονες τριβές. 

 Από τα παραπάνω απορρέει και ο δικός µας προβληµατισµός. Το δεύτερο 

µέρος της παρούσας εργασίας αποτελεί εµπειρική διερεύνηση του θέµατος της 

επικοινωνίας µεταξύ του εκπαιδευτικού και των γονέων των µαθητών του. Κατά 

πλειοψηφία, όσοι έχουν ασχοληθεί µε το ίδιο θέµα, το αντιµετωπίζουν στα πλαί-

σια µιας συνολικής διερεύνησης του ρόλου και του έργου του εκπαιδευτικού κα-

θώς και των ποικίλων δυσχερειών που αντιµετωπίζει ο τελευταίος κατά την τέλε-

σή του. Με αυτόν τον τρόπο όµως, το θέµα της συνεργασίας του µε τους γονείς 

των µαθητών του κατέχει µεν σηµαντική θέση, και πώς άλλωστε θα µπορούσε να 

είναι διαφορετικά όταν επηρεάζει τόσο σηµαντικά τη δουλειά του,  δεν µπορεί 

όµως και δεν υπάρχει ως φιλοδοξία, να εξεταστεί σε βάθος και να προσδιοριστούν 

οι αιτίες και οι προεκτάσεις του, ούτε και είναι εύκολο να ερµηνευτεί κάτω από 

αυτές τις προϋποθέσεις305. 

                                                                                                                                                                            
301 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1992, ό.π., σ. 133, πίνακας 65. 
302 Βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π., σ. 463. 
303 Βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π., σ. 468. 
304 Βλ. Π. Ξωχέλλη 1984, ό.π., Γ. Καούρη 1992, ό.π., Αδ. Παπασταµάτη 1990, ό.π., σ. 34,  
305 Για παράδειγµα, Ο Π. Ξωχέλλης (1984) δεν δίνει καµιά ερµηνεία στα πορίσµατα της έρευνάς του κάτι 
το οποίο δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο.   
Σε κάποιες περιπτώσεις πάλι, διατυπώνεται και ρητά  από τους ίδιους τους ερευνητές. Συγκεκριµένα,  ο Ι. 
Πυργιωτάκης, 1992, σ. 124 γράφει: «Οι διακυµάνσεις που παρουσιάστηκαν στο πρόβληµα της αδιαφορίας 
των γονέων παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες στην ερµηνεία τους. Πρόκειται για πρόβληµα που χρειάζεται 
παραπέρα διερεύνηση». Και οι Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, σ. 184: « Το θέµα που 
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 Επιπλέον,  κατά κανόνα, η θέαση του προβλήµατος γίνεται µονόπλευρα. 

Ορισµένοι ερευνητές εξετάζουν το θέµα από την πλευρά των εκπαιδευτικών µε 

αποτέλεσµα να σχηµατίζεται η εντύπωση ότι το φταίξιµο για την παρατηρούµενη 

προβληµατική κατάσταση βαρύνει µόνο τους «αδιάφορους» γονείς306. Άλλοι ε-

ρευνητές αποδίδουν την έλλειψη επικοινωνίας στην ανασφάλεια των εκπαιδευτι-

κών και στο φόβο τους µήπως χαθεί η περιορισµένη έστω αυτονοµία τους307. 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξεταστεί το φαινόµενο της επικοινωνίας εκ-

παιδευτικών και γονέων όσο το δυνατό σφαιρικότερα και να φωτιστούν όσο γίνε-

ται οι διάφορες πτυχές του. 

 

 

 

 

3.2  Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας 
 

 Η παρούσα έρευνα θα περιοριστεί στο χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης. Οι λόγοι είναι κυρίως πρακτικοί καθώς η επέκταση της διερεύνησης του θέ-

µατος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση χρειάζεται διαφορετική αντιµετώπιση. 

Πολλοί παράγοντες οι οποίοι ενδεχοµένως επηρεάζουν την επικοινωνία εκπαιδευ-

τικών και γονέων αλλάζουν όταν το παιδί µεταβαίνει από την πρωτοβάθµια στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση308. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι: α) οι µαθη-

τές αλλάζουν ηλικιακή κατηγορία309, β) οι γονείς δεν αρκεί  

                                                                                                                                                                            
πραγµατεύεται το κεφάλαιο αυτό [ δάσκαλος και γονέας], λόγω του εύρους του και της προβληµατικής 
του, θα αποτελέσει, αργότερα, αντικείµενο χωριστής µελέτης».  
306 Βλ. Α. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π.. 
307 Βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π. 
308 Για τις διαφοροποιήσεις που µπορεί να έχει το θέµα που µελετάµε στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση, βλ. V. Morgan, Gr. Fraser, S. Dunn, Ed. Cairns, A new order of co-operation and in-
volvement?: relationships between parents and teachers in the integrated schools, «Educational Review», v. 
45, n. 1, 1993, p. 49. 
309 Οι µαθητές βρίσκονται στην εφηβική ηλικία πλέον και όχι στη σχολική. Βλ Ι. Παρασκευόπουλο, Εξελι-
κτική Ψυχολογία, τόµ. 4ος, Αθήνα, χ.χ., Κρασανάκη Γ., Θέµατα Ψυχολογίας του εφήβου, Ηράκλειο 1992. 
Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι µαθητές που φοιτούν στα σχολεία της δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης είναι σε µια ηλικία κατά την οποία έχουν περισσότερα περιθώρια αυτονοµίας και 
λήψης αποφάσεων και  αναλαµβάνουν σε µεγαλύτερο βαθµό την ευθύνη των πράξεών τους σε σχέση µε 
τους µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ευκο-
λότερο για τους εκπαιδευτικούς να απευθύνονται στους ίδιους για να  ρυθµιστούν τα όποια θέµατα προκύ-
πτουν και όχι στους γονείς. 
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να δουν µόνο έναν εκπαιδευτικό αλλά περισσότερους, γ) ενδεχοµένως, οι γονείς 

έχουν την τάση να επεµβαίνουν περισσότερο στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, κα-

θώς τα παιδιά βρίσκονται σε µια ηλικία κατά την οποία απαιτείται µεγαλύτερη 

καθοδήγηση και τα µαθησιακά αντικείµενα έχουν ένα επίπεδο δυσκολίας που επι-

τρέπει στους γονείς να εκφράζουν άποψη. Αντίθετα στη δευτεροβάθµια αυξάνει η 

ακαδηµαϊκή δυσκολία των γνωστικών αντικειµένων και είναι πιο δύσκολο για 

τους γονείς να ελέγξουν τις διδακτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού.   δ) το άγχος 

των γονέων να δουν τα παιδιά τους να προοδεύουν είναι µεγαλύτερο στην πρωτο-

βάθµια εκπαίδευση. Επιπλέον, τα δεδοµένα πρόσφατης έρευνας έδειξαν ότι οι εκ-

παιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν ευνοούν στην πλειοψηφία τους 

την ουσιαστική επαφή µε τους γονείς των µαθητών τους, µε αποτέλεσµα να παρα-

τηρείται παρουσία των γονέων στο σχολείο πολύ σπάνια. Οι γονείς χαρακτηρίζο-

νται µάλιστα, «δευτερεύοντες εταίροι»310. Για τους παραπάνω λόγους η εξέταση 

της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι 

µια άλλη πτυχή του θέµατος που µελετάµε και απαιτεί διαφορετική διερεύνηση. 

Πρέπει να επισηµανθεί επίσης, ότι στην παρούσα έρευνα θα εξεταστεί η επικοι-

νωνία εκπαιδευτικών-γονέων όπως αυτή παρουσιάζεται στις διαπροσωπικές τους 

επαφές κι όχι η επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάµεσα στο Σύλλογο ∆ιδασκό-

ντων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. Για τη διερεύνηση αυτού του θέµα-

τος απαιτείται διαφορετική οργάνωση της έρευνας. 

Πιο συγκεκριµένα θα καταβληθεί προσπάθεια: α) Να σκιαγραφηθεί το φαινόµενο 

της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων στον ελληνικό χώρο. Η αναδίφηση 

στην ελληνική βιβλιογραφία έχει οδηγήσει σε διάσπαρτα µόνο δεδοµένα που πε-

ριγράφουν το υπό µελέτη φαινόµενο και τις σχετικές αντιλήψεις των προσώπων 

τα οποία εµπλέκονται. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη µια συστηµατικότε-

ρη προσέγγισή του. 

β) Να εντοπιστούν τα φαινόµενα που πιστοποιούν την ελλιπή επικοινωνία εκπαι-

δευτικών και γονέων. Η έλλειψη στην επικοινωνία νοείται διττά. Αφενός ως πε-

ριορισµένος αριθµός συναντήσεων (ποσοτική πλευρά του προβλήµατος) κι αφετέ-

                                                           
310 Βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π., σ. 486. 
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ρου ως µη επίτευξη των στόχων των συναντήσεων (ποιοτική πλευρά). Ειδικά στη 

δεύτερη αυτή πτυχή θα δοθεί περισσότερη έµφαση. Ίσως δεν έχει τόσο µεγάλη 

σηµασία πόσο συχνά συνοµιλούν οι εκπαιδευτικοί µε τους γονείς αλλά το περιε-

χόµενο της συζήτησης, η βάση πάνω στην οποία θεµελιώνεται η µεταξύ τους επι-

κοινωνία. Το ειδικότερο, βέβαια, περιεχόµενο κάθε συνάντησης θα είναι εξειδι-

κευµένο και θα ποικίλει κάθε φορά. Γενικά όµως, η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευ-

τικών και γονέων θα πρέπει να στοχεύει: 1) στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετι-

κά µε το µαθητή ώστε ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει καλύτερα το πρόσωπο που 

έχει απέναντί του, 2) στην καθοδήγηση των γονέων πως να δράσουν συµπληρω-

µατικά του εκπαιδευτικού στο σπίτι, 3) στην παροχή από τον εκπαιδευτικό πλη-

ροφορίες στους γονείς για παιδαγωγικά θέµατα και θέµατα ψυχολογίας του παι-

διού, 4) συνεργασία για την επίλυση δυσκολιών µάθησης και συµπεριφοράς κ.τ.λ. 

Αν αντί για αυτούς τους στόχους, στην επικοινωνία των δύο πλευρών το θέµα πε-

ριορίζεται στην αξιολόγηση του παιδιού311, η οποία, όπως έχουν ακόµη σήµερα τα 

πράγµατα, εκφράζεται σε µια αριθµητική κλίµακα312, τότε η επικοινωνία τίθεται 

σε λάθος βάση313.  

γ) Να αναζητηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο της επικοινωνίας 

εκπαιδευτικών και γονέων ώστε να προσδιοριστούν οι αιτίες που οδηγούν στην 

ελλιπή επικοινωνία. Ο όρος «ελλιπής επικοινωνία» προτιµάται του όρου «αδιαφο-

ρία γονέων» για την οποία γίνεται ορισµένες φορές λόγος. Στην πραγµατικότητα 
                                                           
311 Αν από την έρευνα φανεί ότι συνήθως οι γονείς συναντούν τους εκπαιδευτικούς όταν δίνεται η βαθµο-
λογία του κάθε τριµήνου, είναι λογικό να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η αξιολόγηση είναι το κεντρικό 
θέµα συζήτησης. 
312 Η προσπάθεια των προηγούµενων χρόνων να καθιερωθεί η Περιγραφική αξιολόγηση, συνάντησε µεγά-
λη αντίδραση και εκφυλίστηκε. Εντούτοις, φαίνεται ότι ο συντάκτης του σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµα-
τος αντιλαµβάνεται τα θετικά που θα είχε η αντικατάσταση  του παραδοσιακού τρόπου αξιολόγησης στην 
αποτελεσµατικότερη επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων. Γράφει συγκεκριµένα: «Η περιγραφική αξιο-
λόγηση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πληροφορούν λεπτοµερέστερα τόσο το µαθητή όσο 
και τους γονείς του για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του στο σχολείο, για τις δυνατότητες και τις 
κλίσεις του, καθώς και για ενδεχόµενες ελλείψεις ή αδυναµίες σε ορισµένους τοµείς». Βλ. Π.∆. 8, Αξιολό-
γηση µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου, Φ.Ε.Κ. 3Α� 10-1-95, άρ.3  
313 Το µήνυµα το οποίο επικοινωνεί ο ποµπός - εκπαιδευτικός στο δέκτη - γονέα είναι ότι ο µαθητής είναι 
του  δέκα ή του έξι. Πάνω σε αυτήν τη βάση θα γίνει κάποια συζήτηση. ∆εν είναι όµως αυτή η ουσία κα-
θώς θα ήταν πολύ πιο εποικοδοµητικό αφενός στην περίπτωση του καλού µαθητή, να βρεθούν  τρόποι µε 
τους οποίους εκπαιδευτικός και γονείς θα του δώσουν τις ευκαιρίες να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατό-
τητές του (έτσι οι γονείς δεν επαναπαύονται, παράγοντας που ενδεχοµένως δρα αρνητικά στην περαιτέρω 
επικοινωνία), αφετέρου, στην περίπτωση του µαθητή µε τη χαµηλότερη επίδοση να διερευνηθούν οι αιτίες 
που τον οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσµα, πως θα αποκτήσει περισσότερα κίνητρα, πως θα οργανωθεί η 
επιπρόσθετη βοήθεια κ.τ.λ. (µε τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αποθάρρυνση και η βίωση αρνητικών συ-
ναισθηµάτων από τους γονείς για τη χαµηλή επίδοση του παιδιού τους, παράγοντας που ενδεχοµένως να 
παρεµποδίζει την επικοινωνία). 
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δεν έχουµε πεισθεί ότι η ευθύνη είναι µονόπλευρη και αποτελεί τον τρίτο στόχο 

αυτής της ερευνητικής προσπάθειας η ανεύρεση επαρκών στοιχείων που να το 

πιστοποιούν. 

δ) Να διερευνηθεί αν το θεσµικό άνοιγµα του σχολείου στην οικογένεια (νοµικό 

πλαίσιο) µε το οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον της Πολιτείας είναι γνωστό 

στους εκπαιδευτικούς.   

ε) Να ελεγχθεί αν οι εκπαιδευτικοί  και οι γονείς είναι θετικοί απέναντι σε προο-

πτικές επικοινωνίας και συνεργασίας πέρα από τις παγιωµένες.   

Η προβληµατική που κατευθύνει αυτήν την ερευνητική προσπάθεια συµπυκνώνε-

ται στα παρακάτω ερωτήµατα και υποθέσεις έρευνας: 

� Θεωρείται ή όχι αναγκαία η επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων από τα µέ-

λη του δείγµατος και για ποιους λόγους; Αναµένεται ότι οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς θεωρούν σηµαντική και αναγκαία την µεταξύ τους επικοινωνία και συνερ-

γασία, αν θεωρήσουµε δεδοµένο πως και οι δυο πλευρές ενδιαφέρονται το ίδιο για 

τη µόρφωση του παιδιού. 

� Ποιες µορφές παίρνει το φαινόµενο της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέ-

ων στον ελληνικό χώρο; Από την εµπειρία υποθέτουµε ότι η επικοινωνία πραγµα-

τοποιείται κυρίως στο σχολικό χώρο, µε ατοµικές ή οµαδικές συναντήσεις εκπαι-

δευτικών και γονέων. 

� Πόσο συχνά συναντιούνται εκπαιδευτικοί και γονείς και ποιο το περιεχόµενο 

των συναντήσεών τους; Αναµένεται ότι οι επαφές θα είναι περιορισµένες σε αριθ-

µό και η αιτία συνάντησης θα είναι συνήθως η επίδοση ή και η συµπεριφορά του 

παιδιού στο σχολείο314. 

� Είναι σταθερές και συστηµατικές οι επαφές εκπαιδευτικών-γονέων ή περιστα-

σιακές και τυχαίες; Οι Α. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού - Τσερουλή αναφέρονται 

σε ένα «αδιάκοπο, καθηµερινό πηγαινέλα»315, πραγµατικό πονοκέφαλο    πολλές 

φορές για τους εκπαιδευτικούς. Αναµένεται,  λοιπόν, ότι στην επικοινωνία εκπαι-

δευτικών και γονέων κυριαρχούν οι µη συστηµατικές και µη προγραµµατισµένες 

επαφές. 

                                                           
314 Αυτό προέκυψε και σε πιλοτική έρευνα που διενεργήσαµε σε δείγµα 16 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης. 
315 Βλ. Α. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού Τσερουλή 991, ό.π., σ. 184. 
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� Κάτω από ποιες συνθήκες οδηγούνται οι εκπαιδευτικοί στο συµπέρασµα ότι οι 

γονείς αδιαφορούν; Ενδεχοµένως, βρίσκει στο σηµείο αυτό εφαρµογή η θεωρία 

της Κοινωνικής Απόδοσης316. Ο εκπαιδευτικός αναµένει, για παράδειγµα, ότι του-

λάχιστον όταν καλεί  τους γονείς ενός µαθητή, οι τελευταίοι θα πρέπει να ανταπο-

κρίνονται. Όταν αυτό δεν συµβαίνει, ο εκπαιδευτικός αποδίδει στους γονείς αδια-

φορία, δικαιολογεί µε αυτόν τον τρόπο τη συµπεριφορά τους, δεν αναζητεί τις βα-

θύτερες αιτίες για τις οποίες ίσως οι γονείς αρνούνται να επικοινωνήσουν και στη 

συνέχεια παύει να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες. Αναµένεται λοιπόν, ότι όταν οι 

γονείς δεν ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις των εκπαιδευτικών οι τελευταίοι 

θεωρούν ότι οι γονείς αδιαφορούν. Μήπως όµως υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι 

που δε επιτρέπουν στους γονείς να παρευρεθούν στο σχολείο όταν τους προσκα-

λούν οι εκπαιδευτικοί; Οι Έλληνες παραδοσιακά επιθυµούν να µορφωθούν τα 

παιδιά τους. Η Π. Γιαννακάκη µάλιστα διαπίστωσε στην έρευνά της ότι στις περι-

πτώσεις εκείνες που ο µαθητής κινδυνεύει να επαναλάβει την τάξη, το ενδιαφέρον 

των γονέων είναι έµπρακτο, γεγονός που το ερµηνεύει ως εκδήλωση ενδιαφέρο-

ντος για το σχολείο, έστω την ύστατη στιγµή317. Υποθέτουµε λοιπόν,  ότι ενδεχο-

µένως, δεν οφείλεται σε αδιαφορία αλλά σε ιδιαίτερους λόγους η απουσία των 

γονέων από το σχολείο.  

� Κάτω από την επίδραση ποιων παραγόντων διαµορφώνεται το φαινόµενο της 

επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων; Στην έρευνα του Ι. Πυργιωτάκη φανερώ-

νεται ότι το φτωχό πολιτιστικό και µορφωτικό επίπεδο των γονέων συνιστά σηµα-

ντικό παρεµποδιστικό παράγοντα για τον εκπαιδευτικό318. Αυτό το εύρηµα ερµη-

νεύεται ενδεχοµένως, από την υπόθεση πως οι γονείς δυσκολεύονται να ανταπε-

ξέλθουν στις απαιτήσεις που εγείρει ο εκπαιδευτικός και το σχολείο γενικότερα. 

Σε άλλη έρευνα319 φάνηκε επίσης, ότι η σχέση των µητέρων από χαµηλή κοινωνι-

κό - οικονοµική οµάδα µε τον εκπαιδευτικό είναι χαλαρή. ∆εν επιδιώκουν συχνές 

                                                           
316Σύµφωνα µε τους κοινωνικούς ψυχολόγους, κάθε φορά που στην καθηµερινή µας ζωή αντιµετωπίζουµε 
ένα γεγονός του οποίου η εξήγηση δεν είναι προφανής και αυτονόητη, το ερµηνεύουµε χρησιµοποιώντας 
ορισµένους ειδικούς συλλογισµούς οι οποίοι αναφέρονται στην Κοινωνική Ψυχολογία ως �αποδόσεις�. Το 
άτοµο καταλήγει σε ένα τέτοιο ερµηνευτικό συλλογισµό επαγωγικά, χρησιµοποιώντας µια άλλη διαθέσιµη 
σε αυτό πληροφορία. Βλ. Στ. Παπαστάµου, Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας, δ΄ έκδ., εκδ. Οδυσσέας, 
Αθήνα 1989, σ. 105. 
317 Βλ. Π. Γιαννακάκη 1997, ό.π., σ. 468. 
318 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη, 1992, ό.π., σ. 119. 
319 Βλ. Α. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, ό.π. σελ.198. 
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συναντήσεις και αφήνουν ελευθερία στο έργο του. Αυτό µπορεί να σηµαίνει συ-

ναίνεση και έτσι εκλαµβάνεται από τους εκπαιδευτικούς. Ίσως όµως να υποδηλώ-

νει άγνοια320 και αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους πάνω σε θέµατα 

εκπαίδευσης του παιδιού τους. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούµε αν η µεταβλη-

τή της κοινωνικής θέσης της οικογένειας, θεωρώντας δεδοµένο ότι αυτή είναι α-

νάλογη µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, επηρεάζει την επικοινωνία εκπαι-

δευτικών - γονέων. Υποθέτουµε λοιπόν, ότι όσο ευρύτερη η µόρφωση των γονέων 

τόσο συχνότερη η επικοινωνία και αποτελεσµατικότερη η συνεργασία τους µε τον 

εκπαιδευτικό. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα προστεθεί άλλη µια κοινωνική ανισό-

τητα στις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες φαίνεται πως δρουν παρεµποδιστικά για τα 

παιδιά των χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων.  

Επιπλέον, η επαγγελµατική απασχόληση της µητέρας αναµένεται να επηρεάζει 

αρνητικά την επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό. Στην παραδοσιακή κοινωνία και 

ως µεγάλο βαθµό και στη σύγχρονη ελληνική, ο πατέρας είναι ο σύνδεσµος µετα-

ξύ της οικογένειας και της κοινωνίας321 και ο προµηθευτής των υλικών αγαθών. 

Έχει διαπιστωθεί ότι ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αναγκάζονται να δουλεύ-

ουν πολλές ώρες και έτσι δεν επικοινωνούν συχνά και πηγαία µε τα παιδιά τους, 

ούτε αφιερώνουν πολύ χρόνο σε θέµατα αγωγής τους. Το ίδιο µάλλον συµβαίνει 

µε όλους όσους πιστεύουν ότι «καλύτερος πατέρας είναι εκείνος που προσπορίζει 

περισσότερα υλικά αγαθά στην οικογένεια του»322. Για τη γυναίκα από την άλλη 

πλευρά, το νοικοκυριό και τα παιδιά εξακολουθούν να αποτελούν κύριες δραστη-

ριότητες της323, παρόλο που η γυναίκα είναι πλέον σε µεγάλο ποσοστό και εργα-

ζόµενη εκτός σπιτιού. Αισθάνεται µάλιστα ενοχές για το λίγο χρόνο που αφιερώ-

νει στα παιδιά 324. Αναµένεται λοιπόν, ότι η µητέρα είναι εκείνη που επικοινωνεί 

συχνότερα και συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό κι όχι ο πατέρας. Στις περιπτώ-

σεις που η µητέρα εργάζεται, θα συναντά δυσκολίες να επικοινωνήσει µε τον εκ-

παιδευτικό. 

                                                           
320 Βλ. Π. Ξωχέλλη, !979, ό.π. σελ. 208. 
321 Βλ. Γ. Κρασανάκη, Ο πατρικός ρόλος, Ηράκλειο 1991, σελ.14. 
322 Βλ. Γ. Κρασανάκη, 1991, ό.π. σελ. 29. 
323 Βλ. για τα ελληνικά δεδοµένα, Λ. Μουσούρου, Η ελληνική οικογένεια: Βασικά στοιχεία στο : Α Μισέλ, 
1993, ό.π., σελ. 290. 
324 Βλ. Al. Clarke Stewart, Το παιδί όταν εργάζεται η µητέρα, εκδ. Π. Κουτσούµπος, 1988, σελ.13. 
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Τέλος, η σχολική επίδοση και η τάξη την οποία παρακολουθεί ο µαθητής, η πε-

ριοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότη-

τας εκπαιδευτικών και γονέων αποτελούν παράγοντες οι οποίοι αναµένεται να 

επηρεάζουν την µεταξύ τους επικοινωνία.  

� Είναι γνωστές ή όχι στους εκπαιδευτικούς οι επιταγές της Πολιτείας για τις 

σχέσεις που πρέπει να αναπτύσσουν µε τους γονείς των µαθητών τους; Αναµένε-

ται ότι  το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων είναι 

γνωστό στους πρώτους και θεωρούν την επικοινωνία µε τους γονείς µέρος των 

επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων. 

� Είναι ή όχι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θετικά διακείµενοι απέναντι σε πε-

ρισσότερο διευρυµένες πρακτικές επικοινωνίας; Στο εξωτερικό, η ενεργός συµµε-

τοχή των γονέων σε σχολικές εκδηλώσεις και η «στρατολόγηση» γονέων οι οποίοι 

αναλαµβάνουν θέµατα καθηµερινής ρουτίνας για τον εκπαιδευτικό, αναφέρονται 

πολύ συχνά στη βιβλιογραφία325. Στην Ελλάδα όµως είναι γνωστό από συζητήσεις 

µε εκπαιδευτικούς αλλά και από τα πορίσµατα της έρευνας των Φρειδερίκου και 

Φολερού-Τσερουλή ότι οι δάσκαλοι θεωρούν απαραβίαστο το «άβατο» της σχολι-

κής τάξης. Αναµένεται ότι οι εκπαιδευτικοί τουλάχιστον, θα είναι αρνητικοί απέ-

ναντι σε προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας τους µε τους γονείς, καθώς κάτι 

τέτοιο θα σηµάνει περισσότερες αρµοδιότητες και θα απαιτεί αφιέρωση περισσό-

τερου χρόνου.  

  

                                                           
325 Bl. H. Becker, J. Epstein, 1982, ibid., p. 53, J. Epstein 1993 ibid., p. 53, N.L. Pearson 1990, ibid., p. 15, 
Ad. Brodkin 1992, ibid., σ. 6-7. 
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3.3  Επιλογή της µεθόδου  
  

 Η φύση του θέµατος της επικοινωνίας εκπαιδευτικού και γονέων καθόρισε 

σε µεγάλο βαθµό και τη µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Επιλέχθη-

κε η ποιοτική διερεύνηση µολονότι συχνά αµφισβητείται η εγκυρότητα των απο-

τελεσµάτων της. Πολλοί προκρίνουν τις ποσοτικές µεθόδους και τη χρήση στατι-

στικών κριτηρίων, θεωρώντας ότι αποτελούν τον πιο ασφαλή τρόπο επαλήθευσης 

των υποθέσεών τους. Πράγµατι δεσν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει ότι σε έρευ-

νες που αποσκοπούν στη «χαρτογράφηση» ενός πεδίου326, οι ποσοτικές µέθοδοι 

είναι απαραίτητες. Ωστόσο, οι ποιοτικές µέθοδοι είναι εξαιρετικά αποτελεσµατι-

κές όταν µελετώνται χαρακτηριστικά «τα οποία σε µεγάλο βαθµό σχετίζονται µε 

τη συγκρότηση της ταυτότητας του υποκειµένου και τις επιρροές των κοινωνικών 

δοµών»327. Με τις ποιοτικές µεθόδους µπορεί κανείς να αναλύσει σε βάθος ένα 

φαινόµενο και όχι µόνο να το περιγράψει. 

 Από τις ποιοτικές µεθόδους προτιµήθηκε η συνέντευξη και ειδικά η ηµικα-

τευθυνόµενη συνέντευξη328, κυρίως γιατί ήταν δύσκολο να προβλεφθούν και να  

κωδικοποιηθούν εκ των προτέρων οι απαντήσεις των υποκειµένων. Πρέπει επίσης, 

να ληφθεί υπόψη ότι µε την παρούσα έρευνα εξετάστηκαν πρωτίστως στάσεις των 

υποκειµένων ακόµη και συναισθήµατα, ενδιέφεραν λεπτοµέρειες όπως κάποια πε-

ριστατικά  και εµπειρίες που ενδεχοµένως έχουν επηρεάσει τις στάσεις τους και τη 

συµπεριφορά τους κι αυτά είναι δεδοµένα που αποκαλύπτονται µέσα από µια συνέ-

ντευξη. Με την συνέντευξη περιορίζεται εξάλλου, ο κίνδυνος να αντιµετωπίσει το 

υποκείµενο επιπόλαια τις ερωτήσεις, δίνοντας βιαστικές απαντήσεις και ο ερευνη-

τής έχει τη δυνατότητα να επιµείνει σε ένα θέµα κάνοντας ειδικότερες ερωτήσεις ή 

επαναλαµβάνοντας την ερώτηση ή δίνοντας διευκρινίσεις, ώστε να φτάσει όσο το 

                                                           
326 Βλ. Ζ. Παληό & Ο. Κυριαζή, Οι Έλληνες Πανεπιστηµιακοί (υπό έκδοση). 
327 Βλ. Ζ. Παληό & Ο. Κυριαζή, ό.π. 
328 Ενδιάµεσος τύπος συνέντευξης µεταξύ της ελεύθερης και της αυστηρά τυποποιηµένης συνέντευξης Βλ. 
St.Taylor, R. Bogdan, Introduction to Qualitative Research Methods, The search for meanings, second 
edition, John Wiley & sons, New York, 1987. Βλ. επίσης, Θ. Μπέλλα, Η έρευνα στις επιστήµες της συµπε-
ριφοράς, τόµ. 1ος, σ. 210 κ.εξ. Μ. Βάµβουκα, Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαιγωγική έρευνα και µεθοδολογία, 
εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1988, σ. 232, J. Brady, Η τεχνική της συνέντευξης (µτφρ.Α. Φακατσέλης), εκδ. Νέα 
Σύνορα-Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 1992. 



 

 106

δυνατό πιο κοντά στην πραγµατικότητα. ∆εν είναι κατά τη γνώµη µας άστοχος ο 

χαρακτηρισµός της συνέντευξης ως « εργαλείο σκαψίµατος» για έναν ερευνητή329. 

  

 

3.4  Η διεξαγωγή της έρευνας 
 
 Είχε προηγηθεί πιλοτική έρευνα µε δεκαέξι συνεντεύξεις εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μέσα από την πιλοτική έρευνα αποκτήσαµε σχετική 

εξοικείωση µε το εργαλείο της συνέντευξης, ανέκυψαν σηµεία τα οποία θα έπρεπε 

να εξεταστούν εκτενέστερα και έγινε ορατή η ανάγκη να ελεγχθεί και δείγµα γονέ-

ων παράλληλα µε εκείνο των εκπαιδευτικών. Απόρροια εκείνης της προσπάθειας 

ήταν η σύνταξη δύο πλαισίων συνέντευξης προσαρµοσµένων σε εκπαιδευτικούς και 

γονείς330. Μετά τη σύνταξή τους έγινε µια τελευταία δοκιµαστική εφαρµογή σε έναν 

εκπαιδευτικό και ένα γονέα για να γίνουν οι τελευταίες διορθώσεις και µε αυτήν την 

µορφή πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις331.  

 Κάθε πλαίσιο συνέντευξης αποτελείται από οκτώ βασικές θεµατικές (άξο-

νες). Η πρώτη θεµατική αφορά σε βιογραφικά στοιχεία του ερωτώµενου και τις ε-

µπειρίες που αποκόµισε σε σχέση µε το θέµα που µελετάµε στα σχολικά του χρόνια. 

Η δεύτερη επικεντρώνεται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων για 

την αναγκαιότητα της µεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας. Η τρίτη θεµατική 

αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το κυρίως θέµα του πλαισίου συνέντευξης, αφού µε τις 

ερωτήσεις που περιλαµβάνει θα σκιαγραφηθεί η µορφή που παίρνει το φαινόµενο 

της επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων σήµερα. Η τέταρτη 

θεµατική αφορά στη σκιαγράφηση της εικόνας που δίνει ο εκπαιδευτικός και οι  

γονείς στη διάρκεια της µεταξύ τους επικοινωνίας. Η πέµπτη περιστρέφεται γύρω 

από το περιεχόµενο των συζητήσεων εκπαιδευτικών και γονέων. Με την έκτη θεµα-

τική γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθούν τα όρια µέχρι τα οποία οι εκπαιδευτικοί 

και οι γονείς είναι διατεθειµένοι  να αναπτύξουν συνεργατικές πρωτοβουλίες και 

δράσεις. Στην έβδοµη οι ερωτήσεις αφορούν στη διερεύνηση παραγόντων που ενδε-
                                                           
329 Βλ. St. Taylor, R. Bogdan 1987, p. 77. 
330 Χρησιµοποιείται ο όρος « πλαίσιο της συνέντευξης» γιατί δεν πρέπει να νοηθεί η συνέντευξη ως µια 
προσωπική επίδοση ερωτηµατολογίου. 
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χοµένως επηρεάζουν την επικοινωνία και συνεργασία των εκπαιδευτικών µε τους 

γονείς. Η τελευταία θεµατική έχει χαρακτήρα διασαφηνιστικό. Θέµατα που έχουν 

ήδη θιγεί σε προηγούµενες θεµατικές επανέρχονται για επιβεβαίωση και διευκρίνι-

ση.  

 Η έρευνα διεξήχθη κατά το τελευταίο τρίµηνο του σχολικού έτους 1997-

1998. Επιλέχτηκε η τελευταία περίοδος του σχολικού έτους καθώς σε αυτό το διά-

στηµα έχουν πια παγιωθεί οι επιλογές και οι τακτικές των υποκειµένων, εκπαιδευτι-

κών και γονέων. 

 Βασική αρχή σε όλη τη διάρκεια  της έρευνας ήταν ότι η συµµετοχή του ε-

ρωτώµενου θα ήταν επιθυµητή κι από τον ίδιο και έπειτα ότι  δε θα προκαλούσαµε 

αναστάτωση στο πρόγραµµά του αλλά θα προσαρµοζόµασταν σε αυτό. Για να επι-

τευχθούν αυτά η τακτική που ακολουθήσαµε ήταν να µεσολαβεί ένας κοινός γνω-

στός (στην περίπτωση των γονέων µεσολαβητής ήταν συνήθως ο δάσκαλος) ο οποί-

ος πρότεινε στο υποκείµενο τη συµµετοχή του στην έρευνα. Αφού είχαµε την συ-

γκατάθεσή του τελευταίου γινόταν η πρώτη επικοινωνία µέσω τηλεφώνου όπου και 

κανονίζαµε τη συνάντηση η οποία κατά κανόνα πραγµατοποιούνταν στο σπίτι του 

ερωτώµενου προσώπου.  

 Προτιµήθηκε αυτός ο χώρος γιατί ήταν από πρακτική άποψη βολικότερος για 

τον ερωτώµενο κι επιπλέον ο χώρος ήταν οικείος προς αυτόν, οπότε µειωνόταν το 

άγχος που ενδεχοµένως να προκαλούσε η παραχώρηση συνέντευξης. Συνάµα, η 

επίσκεψη στο σπίτι, ειδικά στην περίπτωση των γονέων, προσέφερε τη δυνατότητα 

να  συνάγουµε ποικίλα συµπεράσµατα όπως για παράδειγµα, ποια ήταν η κοινωνική 

θέση της οικογένειας. Όπως είναι αναµενόµενο, η διαδικασία προσέγγισης του υπο-

κειµένου δεν ήταν µια καθόλου απλή υπόθεση και οδηγούσε συχνά σε χρονοτριβές.  

 Στις εγγενείς µε τη φύση της έρευνας δυσκολίες πρέπει να προστεθεί η δι-

στακτικότητα πολλών εκπαιδευτικών και γονέων να συµµετάσχουν στην έρευνα, 

µάλλον γιατί δεν είναι εξοικειωµένοι µε ανάλογες διαδικασίες, και η απροθυµία 

ορισµένων, ευτυχώς λίγων, εκπαιδευτικών να συστήσουν γονείς που θα µπορούσαν 

να παραχωρήσουν συνέντευξη. Ένα σηµείο το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να ελέγ-

ξουµε και να αποφύγουµε και πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνεται  υπόψη κατά την 

                                                                                                                                                                            
331 Τα πλαίσια των συνεντεύξεων υπάρχουν στο Παράρτηµα της εργασίας. 
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ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνας είναι ότι συνήθως οι εκπαιδευτικοί πρό-

τειναν  τους γονείς εκείνους µε τους οποίους είχαν καλή συνεργασία και ήταν σχε-

δόν βέβαιο ότι δε θα είχαν αντίρρηση να συνεργαστούν µαζί µας. Έτσι, συγκεντρώ-

σαµε κυρίως απόψεις των γονέων που συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς όχι 

όµως και των γονέων που δεν συνεργάζονται και είναι εξίσου ή και περισσότερο 

σηµαντικές. Για το λόγο αυτό, µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των συνε-

ντεύξεων µε γονείς, ακολούθησε ένας δεύτερος κύκλος. Στη φάση αυτή καταβλήθη-

κε προσπάθεια να προσεγγίσουµε µε δική µας πρωτοβουλία και χωρίς την άµεση 

παρέµβαση των εκπαιδευτικών κάποιους γονείς  οι οποίοι σύµφωνα µε τη γνώµη 

τους, δεν ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιµοι. Έτσι, µπορέσαµε να πάρουµε ακόµα τρεις 

συνεντεύξεις332 από τις οποίες η µία ήταν τηλεφωνική333.  

 Κάθε συνέντευξη ήταν ατοµική και η συνοµιλία καταγραφόταν σε µαγνητό-

φωνο µε τη σύµφωνη γνώµη του ερωτώµενου και για να κερδίζεται χρόνος αλλά και 

για να µη χαθούν πολύτιµες πληροφορίες. Η σειρά των ερωτήσεων δεν ήταν συ-

γκεκριµένη και συχνά αφήναµε τον ερωτώµενο να µιλάει χωρίς διακοπή, ιδιαίτερα 

µάλιστα αν απαντούσε και σε ερωτήσεις που σκοπεύαµε να θέσουµε αργότερα.  

 Στόχος ήταν να κερδηθεί η εµπιστοσύνη του ερωτώµενου και να δηµιουργη-

θεί ένα φιλικό κλίµα  ώστε η συνέντευξη να εξελιχθεί σε µια φιλική συνοµιλία κι όχι 

σε µια ανακριτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, πληροφορούσαµε από την αρχή 

τον εκπαιδευτικό ή το γονέα ότι θα έµενε ανώνυµη η συζήτηση, τον ενηµερώναµε 

για τον απώτερο σκοπό της έρευνας που ήταν η ολοκλήρωση µιας σηµαντικής για 

µας εργασίας ώστε να νιώθει, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, συνυπεύθυνος και συµµέ-

τοχος στην προσπάθειά µας. Στο τέλος της συνέντευξης ζητούσαµε  να προσθέσουν 

οτιδήποτε πίστευαν ότι θα συνέβαλλε στη διερεύνηση του θέµατος και δεν το είχαµε 

συµπεριλάβει. Στις λίγες εκείνες περιπτώσεις των ερωτώµενων που δεν αισθάνο-

νταν άνετα, δεν ξεκινούσαµε αµέσως τη συνέντευξη αλλά µιλούσαµε για διάφορα 

θέµατα µέχρι να ξεπεραστεί το αρχικό άγχος. Φροντίζαµε επίσης, ώστε στο χώρο να 

µην υπάρχουν τρίτα πρόσωπα που ενδεχοµένως θα  επηρέαζαν τον ερωτώµενο. 

 

 
                                                           
332 Οι επιπλέον γονείς παρατίθενται στο τέλος του πίνακα 1. 
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3.5   Το δείγµα της έρευνας 

 

 Το δείγµα αποτέλεσαν δώδεκα εκπαιδευτικοί και είκοσι έξι γονείς. Οι εκ-

παιδευτικοί ήταν γυναίκες κι άνδρες334 µε τουλάχιστον δέκα χρόνια υπηρεσίας 

από τους οποίους οι µισοί δίδασκαν σε πρώτη τάξη και οι άλλοι µισοί σε έκτη. 

Έγινε διαφοροποίηση µε βάση την τάξη στην οποία διδάσκουν, γιατί οι ενδείξεις 

από την παλαιότερη πιλοτική έρευνα και οι συζητήσεις στους κύκλους των εκπαι-

δευτικών είχαν δείξει την τάση να µειώνεται η επικοινωνία του εκπαιδευτικού µε 

το γονέα όσο ο µαθητής προχωράει στις µεγαλύτερες τάξεις του σχολείου κι αυτό 

ήταν ένα σηµείο που θέλαµε να ελεγχθεί και από την παρούσα έρευνα.  

 Το δείγµα των γονέων αποτέλεσαν είκοσι έξι άτοµα, στην πλειοψηφία τους 

µητέρες. Χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες335 µε βάση το µορφωτικό επίπεδο και 

το επάγγελµα του πατέρα, στοιχεία τα οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

ήταν όµοια µε τα αντίστοιχα της µητέρας: στην πρώτη (1) εντάχθηκαν οκτώ γονείς 

που το επάγγελµά τους προϋποθέτει ανώτερες ή ανώτατες σπουδές. Στη δεύτερη 

(2) δέκα γονείς µε µόρφωση ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ασκούν επάγγελµα 

υπαλλήλου ή ελεύθερου επαγγελµατία και στην τρίτη (3) οκτώ γονείς οι οποίοι 

δεν έχουν ολοκληρώσει τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και ασκούν χειρωνακτικό 

επάγγελµα. Είναι ουσιαστικό να διαπιστώσουµε αν η κοινωνική θέση της οικογέ-

νειας επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις τακτικές που ακολουθούν απέναντι στο θέ-

µα που µας απασχολεί στην παρούσα έρευνα. Μολονότι το δείγµα δεν µπορεί να 

θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού των εκπαιδευτικών και των γονέων 
                                                                                                                                                                            
333 Για τις συνεντεύξεις µέσω τηλεφώνου βλ. J. Brady 1992, ό.π., σ. 281 κ.εξ. 
334 Από την πιλοτική έρευνα δεν είχε προκύψει διαφοροποίηση στις απόψεις του δείγµατος αναλόγως του 
φύλου, γι� αυτό και δεν ελήφθη υπόψη.  
335 Οι κοινωνικές κατηγορίες διαµορφώθηκαν µε βάση τη µόρφωση και  το επάγγελµα των γονέων σε 
συνάρτηση µε την οικονοµική κατάστασή τους. Σύµφωνα µε το ∆. Τσαρδάκη αυτά είναι τα βασικά κριτή-
ρια που καθορίζουν την κοινωνική τάξη. Βλ. ∆. Τσαρδάκη 1984, ό.π., σ. 54. ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε 
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των µαθητών που φοιτούν σε πρώτη και έκτη τάξη, δίνει ωστόσο τη δυνατότητα 

να δούµε τις τάσεις που επικρατούν ως προς το θέµα της επικοινωνίας του εκπαι-

δευτικού µε τους γονείς των µαθητών του. 

 Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η σύνθεση του δείγµατος336. Κάθε συνέντευξη 

αντιπροσωπεύεται από ένα αλφαριθµητικό που περιέχει τρεις πληροφορίες στην 

περίπτωση των εκπαιδευτικών και τέσσερις πληροφορίες στην περίπτωση των γο-

νέων: - / -- / -- / - /. Στην πρώτη θέση τα γράµµατα Γ ή ∆ θα δηλώνουν αν πρόκει-

ται για συνέντευξη που παραχωρεί γονέας ή δάσκαλος αντίστοιχα. Στη δεύτερη 

θέση ο αριθµός θα δείχνει τον αύξοντα αριθµό της συνέντευξης. Στην τρίτη  θέση 

τα γράµµατα Α ή ΣΤ θα δείχνουν  την τάξη στην οποία διδάσκει (αν η συνέντευξη 

δίνεται από εκπαιδευτικό) ή βρίσκεται ο µαθητής (αν πρόκειται για συνέντευξη 

γονέα). Στην τέταρτη θέση θα γράφεται η κοινωνική οµάδα στην οποία εντάσσεται 

µε βάση το επάγγελµα και τη µόρφωση των γονέων η οικογένεια (1 ή 2 ή 3).  

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων ακολούθησε η αποµαγνητοφώνησή 

τους. Για την εξαγωγή των συµπερασµάτων καταγράφαµε τις απόψεις που διατύ-

πωναν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς σε κάθε θέµα. Οι απόψεις εκείνες που εµφα-

νίζονταν περισσότερο διαδεδοµένες αλλά και εκείνες που για διάφορους λόγους 

θεωρήθηκαν χαρακτηριστικές, παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο. 

                                                                                                                                                                            
και τη µεγάλη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά µε την ύπαρξη ή µη σαφώς διακρινόµενων κοινωνι-
κών τάξεων ή στρωµάτων στην Ελλάδα. Βλ. Χρ. Νόβα - Καλτσούνη 1995, ό.π., σ. 78 κ. εξ.  
336 Βλ. Παράρτηµα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.  Αποτελέσµατα της έρευνας 

 

 Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της έρευνας, λαµβάνο-

ντας υπόψη τα ερωτήµατα και τις υποθέσεις που είχαν τεθεί στο προηγούµενο 

κεφάλαιο. 

 

 

4.1 Μνήµες των εκπαιδευτικών και των γονέων από το σχολείο 
 

 Η εποχή στην οποία ανατράφηκαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του δείγ-

µατος ήταν πολύ διαφορετική από τη σηµερινή στην οποία ζουν τα παιδιά και οι 

µαθητές τους. Τότε, κατά γενική οµολογία των µελών του δείγµατος, οι σχέσεις 

ήταν περισσότερο αυταρχικές και τα παιδιά αντιµετωπίζονταν πιο αυστηρά και 

από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς337. Χαρακτηριστικές εκφράσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν και δείχνουν τη διαφορετική νοοτροπία ήταν: «[εκείνη την 

εποχή ίσχυε:] τα κόκαλα δικά µου δάσκαλε, το κρέας δικό σου»338, «τότε τα �σκιαζε 

η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά»339. Αλλά και η επικοινωνία των εκπαιδευτι-

κών µε τους γονείς παρουσίαζε διαφορές. Μολονότι υπήρχε και την εποχή που οι 

ίδιοι ήταν µαθητές, ήταν τότε λιγότερο στενή και µάλλον λιγότερο αποτελεσµατι-

κή, όπως θα φανεί και στη συνέχεια. 

 Από τις συζητήσεις µε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που έλαβαν 

µέρος σε αυτήν την έρευνα προέκυψε ότι παρατηρούν τις αλλαγές. Σήµερα πια η 

εποχή έχει αλλάξει, η νοοτροπία των γονέων επίσης340 και κατά συνέπεια, έχει 

επέλθει µεταβολή και στην επικοινωνία της οικογένειας µε το σχολείο. Είναι πολύ 

χαρακτηριστικά τα λόγια της εκπαιδευτικού ∆5Α η οποία δίνει µια αρκετά πλήρη 

εικόνα της κατάστασης την εποχή που βρισκόταν στο ∆ηµοτικό ως µαθήτρια και 

περιλαµβάνονται σχεδόν όλα όσα υποστηρίζονται αποσπασµατικά από άλλα µέλη 
                                                           
337 Βλ. ∆3Α, ∆8ΣΤ, ∆12ΣΤ, Γ3Α2 κ. ά.  
338 Βλ. ∆1Α, ∆8ΣΤ. 
339 Βλ. ∆9ΣΤ 
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του δείγµατος. 

«Οι γονείς τότε, όπως στα παιδιά, υπήρχε ο φόβος ή ο σεβασµός, δύσκολο να τα 

ξεχωρίσει κανείς, απέναντι στο δάσκαλο. Προσπαθούσαν να τον έχουν από κοντά. 

Οι γονείς µου αλλά και κανείς στο χωριό δε ρωτούσε ουσιαστικά πράγµατα το δά-

σκαλο. Για παράδειγµα, πού έχει αδυναµίες το παιδί τους για να προσπαθήσουν να 

το βοηθήσουν. Καταρχήν οι γονείς δεν ήξεραν γράµµατα. ∆εν ενδιαφερόταν ουσια-

στικά κανένας γονέας. Οι συζητήσεις ήταν γενικές και αόριστες και από τις δυο 

πλευρές. Ο δάσκαλος αφενός γιατί έβλεπε ότι δεν περίµενε από το γονέα τίποτε πε-

ρισσότερο, και ο γονιός γιατί και τις πληροφορίες να είχε δεν µπορούσε να προσφέ-

ρει περισσότερα. Ακόµα και βοηθητικά βιβλία στην περίπτωση που υπήρχαν, οι γο-

νείς δεν είχαν χρήµατα για να τα αγοράσουν. Για µένα η όποια συζήτηση προκα-

λούσε αγωνία µήπως ο δάσκαλος πει κάτι και έπεφτε και ξύλο. Τότε ξύλο έπεφτε και 

από τους µεν και από τους δε. ∆ε θυµάµαι ποτέ να βοηθήθηκα ιδιαίτερα στα µαθή-

µατα µετά από κάποια τέτοια συζήτηση. ∆εν άλλαζε κάτι». 

 Καταρχήν λοιπόν, σύµφωνα και µε τα λεγόµενα της παραπάνω εκπαιδευτι-

κού, η αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού από τους γονείς ήταν σε µεγάλο βαθµό 

διαφορετική από αυτήν που είναι σήµερα. «Εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικά. 

∆εν υπήρχε τόση οικειότητα δασκάλων - γονέων»341. Οι γονείς αναγνώριζαν στον 

εκπαιδευτικό το κύρος που απορρέει από το γεγονός ότι είναι µορφωµένος. Οι 

εµπειρίες των περισσοτέρων µελών του δείγµατος προέρχονται από χωριό, όπου ο 

εκπαιδευτικός  αποτελούσε έναν από τους πολύ λίγους µορφωµένους ανθρώπους, 

κατά συνέπεια τον περιέβαλλε δέος (είτε µε την έννοια του σεβασµού είτε µε την 

έννοια του φόβου). Τον θεωρούσαν κατεξοχήν αρµόδιο για τη µόρφωση των παι-

διών και εµπιστεύονταν απόλυτα στο πρόσωπό του την εκπαίδευση των παιδιών 

τους. Αυτή η αντιµετώπιση συνεπάγεται αφενός αυξηµένη εκτίµηση για τη δου-

λειά του342 και αφετέρου παραχώρηση ουσιαστικής αυτονοµίας στο έργο του343, 

                                                                                                                                                                            
340 Βλ. ∆1Α, ∆2Α, ∆3Α, ∆12ΣΤ, Γ4Α2, Γ17ΣΤ2. 
341 Βλ. Γ13ΣΤ2. Ανάλογη είναι και η παρατήρηση της Γ11Α2:»Η µητέρα µου µια δυο φορές πήγαινε το 
χρόνο στο σχολείο. Τότε ήταν πιο απόµακροι οι δάσκαλοι. Σήµερα είναι διαφορετικά, είναι πιο οικείοι». 
342 «Οι δικοί µου γονείς και συγκεκριµένα η µητέρα µου, αντιµετώπιζε το δάσκαλο µε κάποιο δέος. Ο δάσκα-
λος ήταν η αυθεντία, ότι έλεγε ήταν νόµος...» Βλ. ∆9ΣΤ. Επίσης, ∆3Α, ∆5Α, ∆11ΣΤ, ∆12ΣΤ, Γ1Α2, Γ6Α1, 
Γ7Α1, Γ9Α1, Γ24ΣΤ1,  
343 «Η µητέρα µου πιο πολύ είχε επαφές µε το δάσκαλο. Είχε καλή συνεργασία χωρίς να είναι πάνω από το 
δάσκαλο αλλά µαζί µε το δάσκαλο. ∆εν προσπαθούσε να επιβάλλει τη γνώµη της. Συνήθως υπερασπιζόταν 
το δάσκαλο. Βλ. Γ10Α1. Επίσης, ∆1Α, ∆3Α, Γ6Α1. 
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πράγµατα που σήµερα δεν µπορούν να θεωρούνται δεδοµένα344.  

 Επιπλέον, ως φυσικό επακόλουθο της παραπάνω νοοτροπίας, η µορφή που 

έπαιρνε η επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς αλλά και το περιεχόµενο των µετα-

ξύ τους συζητήσεων ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν σχετικά εύκολο για τους γονείς 

να συναντούν καθηµερινά τον εκπαιδευτικό, αφού ο τελευταίος, κατά κανόνα, 

έµενε στο χωριό. Όπως αναφέρεται, ο τόπος συνάντησης δεν ήταν µόνο το σχο-

λείο αλλά το καφενείο, ο δρόµος, η πλατεία κ.τ.λ., δηµόσιοι δηλαδή, χώροι όπου 

σύχναζαν όλοι οι κάτοικοι.  Ευνοούσε λοιπόν η µικρή κοινωνία τη συχνή επαφή 

του εκπαιδευτικού µε τους γονείς. Είναι όµως πιθανό ότι η συζήτηση γύρω από το 

µαθητή διαρκούσε ελάχιστα και περιοριζόταν σε λίγες ερωτήσεις για την επίδοση 

και τη συµπεριφορά. Όπως λέει η µητέρα Γ5Α1, «Ο δάσκαλος έµενε στο χωριό και 

οι σχέσεις ήταν πολύ κοντινές, καθηµερινές σχεδόν, στο καφενείο για παράδειγµα. 

Τώρα πόσο χρόνο µιλούσαν για τους µαθητές άγνωστο»345. Στη συντριπτική του 

πλειοψηφία το δείγµα  υποστήριξε ότι δεν υπήρχε ουσιαστική συνεργασία µεταξύ 

του εκπαιδευτικού και των γονέων. Μπορούµε εποµένως να υποθέσουµε ότι οι 

σχέσεις ήταν µάλλον επιφανειακές.  

 Το αποτέλεσµα πάλι της µεταξύ τους συζήτησης δεν ήταν η προσπάθεια να 

βοηθηθεί ο µαθητής αλλά οι επιπλήξεις ακόµα και οι τιµωρίες από τους γονείς 

επειδή δεν ήταν καλοί µαθητές, ενώ στην περίπτωση που τα σχόλια του εκπαιδευ-

τικού ήταν θετικά, πάλι ο έπαινος ήταν σπάνιος. Οι γονείς και σε αυτήν την περί-

πτωση παρότρυναν τους µαθητές να διαβάζουν περισσότερο. Όπως είναι αναµε-

νόµενο, η συζήτηση του εκπαιδευτικού µε το γονέα δηµιουργούσε στους µαθητές 

(ακόµα και σε εκείνους µε καλές επιδόσεις) συναισθήµατα άγχους και φόβου. 

«Παρευρισκόµουν στις συναντήσεις και δεν αισθανόµουν πολύ καλά γιατί ο δάσκα-

λος ζητούσε πάντα περισσότερα γεγονός που σήµαινε ότι ακολουθούσαν επιπλήξεις 

και τιµωρίες από τη µητέρα µου στο σπίτι. Προκαλούσε φόβο η επικοινωνία της 

µητέρας µε το δάσκαλο»346. «Επειδή τους φοβόµασταν τότε τους δασκάλους αυτό [η 

συνάντηση των γονέων µε τον εκπαιδευτικό] σήµαινε περισσότερο άγχος µην πει 

                                                           
344 Για τις επεµβάσεις στο έργο του εκπαιδευτικού από τους γονείς, βλ. Α. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-
Τσερουλή 1991, ό.π. 
345 Οι καθηµερινές αυτές συναντήσεις αναφέρονται και από άλλους. Βλ. ∆3Α, ∆8ΣΤ, ∆11ΣΤ. 
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τίποτε άσχηµο ο δάσκαλος και θυµώσουν οι γονείς. Αν και ήµουν καλή µαθήτρια 

υπήρχε αυτό το συναίσθηµα»347. 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις υποστηρίχθηκε ότι αναπτυσσόταν στους µαθητές 

αίσθηµα ευθύνης. Έτσι, η εκπαιδευτικός ∆2Α χαρακτηρίζει θετικό το γεγονός της 

επικοινωνίας ακριβώς γιατί της προκαλούσε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στη µελέ-

τη. Υπήρξαν και περιπτώσεις εκπαιδευτικών και γονέων του δείγµατος οι οποίοι 

είχαν βιώσει µόνο ενθάρρυνση από τους γονείς τους και έτσι αντιµετώπιζαν την 

επικοινωνία των γονιών τους µε τον εκπαιδευτικό όχι ως απειλή αλλά ως εκδήλω-

ση ενδιαφέροντος και αγάπης από την πλευρά των πρώτων348. 

 Τα µέλη του δείγµατος αποδίδουν την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας 

κυρίως στη νοοτροπία της εποχής σύµφωνα µε την οποία οι γονείς δεν αισθάνο-

νταν υπεύθυνοι για τη µόρφωση του παιδιού. Το έστελναν στο σχολείο αλλά ήταν 

ατοµική του ευθύνη να µελετήσει για να προοδεύσει349 και καθήκον του εκπαιδευ-

τικού να το βοηθήσει350. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

γονείς ασκούσαν αυστηρό έλεγχο, ακόµα και χειροδικία για να επιβάλουν στα 

παιδιά να διαβάζουν περισσότερο351 αλλά δεν τα βοηθούσαν, σύµφωνα τουλάχι-

στον, µε τους περισσότερους εκπαιδευτικούς και γονείς του δείγµατος352.  Θα λέ-

γαµε ότι δεν είχε συνειδητοποιηθεί η ανάγκη για συνεργασία του σχολείου µε την 

οικογένεια, ούτε από την πλευρά των γονέων ούτε ίσως ακόµη από την πλευρά 

των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στην ενίσχυση της υπόθεσης ότι η έλλειψη στη συ-

νεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων οφειλόταν στη νοοτροπία της εποχής, 

συµβάλλει και το γεγονός ότι διατηρούνταν οι ανισότητες φύλου σύµφωνα µε τις 

                                                                                                                                                                            
346 Βλ. ∆3Α. Επίσης, ∆5Α, Γ14ΣΤ2, Γ5Α1. 
347 Βλ. ∆9ΣΤ 
348 Βλ. Γ1Α2, Γ7Α1, Γ9Α1, Γ24ΣΤ1, Γ15ΣΤ3 
349 «Οι γονείς µου θέλανε να σπουδάσω αλλά ποτέ δεν κάθισαν να µε βοηθήσουν. Θεωρούνταν δική µου 
δουλειά. Ήταν υποχρέωσή µου και έπρεπε να τα καταφέρω».Βλ. Γ5Α1.  
350 «Τότε οι γονείς ήταν αυστηροί, εµπιστευόταν το δάσκαλο δεν δικαιολογούσαν το παιδί όπως συµβαίνει 
σήµερα, δεν µε διάβαζαν συστηµατικά, αλλά άφηναν την ευθύνη αποκλειστικά στο δάσκαλο. Περιορίζονταν 
στην άσκηση αυστηρότητας ώστε να επιβάλουν στα παιδιά να µελετούν».Βλ. ∆3Α 
351 Βλ.∆1Α, ∆3Α, ∆5Α,  
352 Βλ. ∆1Α, ∆3Α, ∆5Α, ∆7ΣΤ, Γ4Α2, Γ22ΣΤ1, Γ5Α1, περιπτώσεις όπου µνηµονεύεται σαφώς η απουσία 
βοήθειας από τους γονείς στο σπίτι. Υπάρχουν επίσης, περιπτώσεις όπου οι ερωτώµενοι θεωρούν βοήθεια 
την ενθάρρυνση που δέχτηκαν από τους γονείς τους για να µελετούν και να έχουν καλές επιδόσεις στο 
σχολείο. 
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οποίες το κορίτσι έπρεπε να µένει στο σπίτι ενώ η εκπαίδευσή του δεν ήταν απα-

ραίτητη353. 

 Ίσως ο πιο αντικειµενικός ανασταλτικός παράγοντας στην συνεργασία του 

εκπαιδευτικού µε τους γονείς θεωρείται το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των γονέ-

ων. Ακόµα και αν ήθελαν να βοηθήσουν δεν είχαν το γνωστικό υπόβαθρο. «Τότε 

τα πράγµατα ήταν διαφορετικά και ανάµεσα στους δασκάλους και τους µαθητές αλ-

λά και ανάµεσα στους δασκάλους και τους γονείς. ∆εν µπορώ να πω ότι υπήρχε τότε 

κάποια ιδιαίτερη συνεργασία των γονιών, επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν κάποια 

ιδιαίτερη µόρφωση. Ούτε προς εµένα κάποια βοήθεια ούτε και µε τους δασκάλους. 

Πήγαιναν στο σχολείο για να πάρουν τους βαθµούς και τίποτε ιδιαίτερο. Αυτό δη-

µιουργούσε πρόβληµα όταν κάποια φορά χρειαζόµουν κάποια πληροφορία και αυ-

τοί δεν µπορούσαν να µου τη δώσουν. Χρειάστηκε κάποιες φορές να κάνω φροντι-

στήρια. Είχαν δηλαδή, οι άνθρωποι την πρόθεση να µε βοηθήσουν αλλά δεν είχαν 

τη δυνατότητα»354. Ο εκπαιδευτικός από τη µεριά του δεν µπορούσε να κάνει πολ-

λά προς την κατεύθυνση της συνεργασίας. Από τη στιγµή που καταλάβαινε ότι το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων ήταν χαµηλό δεν µπορούσε να έχει από αυτούς 

απαιτήσεις πέρα από το να επιβάλουν στα παιδιά να µελετούν. 

 Άλλος ανασταλτικός παράγοντας που αναφέρεται είναι το γεγονός ότι οι 

γονείς απορροφούνταν από την ανάγκη για επίλυση των άµεσων βιοποριστικών 

προβληµάτων τους και δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν µε τη µόρφωση του παι-

διού. «∆εν υπήρχε συνεργασία τότε. Τότε υπήρχαν άλλα προβλήµατα, βιοπορισµού 

συνήθως. Ποτέ οι γονείς δεν µπήκαν στον κόπο να ρωτήσουν το δάσκαλο. Έβλεπαν 

τη βαθµολογία που τους πήγαινα, έβλεπαν ότι οι βαθµοί ήταν καλοί και η διαγωγή 

κοσµιωτάτη και έφτανε»355. 

 Υπήρξαν κάποιοι εκπαιδευτικοί και γονείς του δείγµατος που ερµήνευσαν 

την έλλειψη συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων ως αδιαφορία από την 

πλευρά των τελευταίων356. Αυτή είναι µια µάλλον αυστηρή διατύπωση. Ενδεχο-

µένως είναι αποτέλεσµα σύγκρισης της εποχής κατά την οποία οι ίδιοι είναι µαθη-

                                                           
353 Το κορίτσι δεν ήταν απαραίτητο να µορφωθεί και αυτό φαίνεται έντονα στην περίπτωση της Γ3Α2. Βλ. 
επίσης, Γ6Α1, Γ17ΣΤ2. Στη σηµερινή εποχή οι διαφορές αυτές τείνουν να εξαλειφθούν. 
354 Βλ. Γ4Α2. Βλ. επίσης, Γ22ΣΤ1,  
355 Βλ. Γ17ΣΤ2. Επίσης Γ16ΣΤ3 
356 Βλ. ∆5Α, ∆7ΣΤ, Γ2Α3, Γ17ΣΤ2, Γ16ΣΤ3 
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τές µε τη σηµερινή εποχή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή της νοοτροπίας 

και η βελτίωση του οικονοµικού και µορφωτικού επιπέδου της οικογένειας. 

 Συνοψίζοντας, η εµπειρία των συµµετεχόντων στην έρευνα δείχνει ότι πριν 

από είκοσι µε τριάντα χρόνια η επικοινωνία και συνεργασια µεταξύ εκπαιδευτι-

κών και γονέων είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) Ο εκπαιδευτικός απολάµ-

βανε υψηλό κύρος από τους γονείς οι οποίοι τον θεωρούσαν σχεδόν αποκλειστικά 

αρµόδιο για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Για τους λόγους αυτούς του παρα-

χωρούσαν µεγάλη αυτονοµία στο έργο του. β) Οι συνθήκες ζωής της υπαίθρου 

από όπου προέρχονται οι εµπειρίες του δείγµατος, επέτρεπαν πολύ συχνή ακόµη 

και καθηµερινή επικοινωνία του εκπαιδευτικού µε τους γονείς των µαθητών του. 

γ) Μολονότι θα ανέµενε κανείς πολύ στενή συνεργασία για το καλό των µαθητών, 

οι σχέσεις ήταν επιφανειακές. Στο γεγονός αυτό συνέτειναν αφενός το χαµηλό 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων που δεν τους επέτρεπε να υποστηρίξουν το έργο 

του εκπαιδευτικού στο σπίτι. Αφετέρου, το επίσης χαµηλό βιοτικό επίπεδο που 

τους ανάγκαζε να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε θέµατα επιβίωσης, αφήνο-

ντας σε δεύτερη µοίρα τη µόρφωση των παιδιών. Ειδικά για τα κορίτσια την κα-

τάσταση επέτεινε το στερεότυπο σύµφωνα µε το οποίο η γυναίκα πρέπει να µένει 

στο σπίτι κι εποµένως δε χρειάζεται να µορφωθεί. Από την παρουσίαση των απο-

τελεσµάτων της έρευνας θα φανεί στη συνέχεια ότι σε όλα τα παραπάνω χαρα-

κτηριστικά έχουν σήµερα επέλθει σηµαντικές, προς το καλύτερο αλλαγές. 

 

 

4.2  Αναγκαιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών 
και γονέων 
 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους της παρούσας εργασίας έγινε 

αναφορά στις οδηγίες της Πολιτείας µέσα από προεδρικά διατάγµατα και εγκυ-

κλίους µε τις οποίες υποδεικνύει στους εκπαιδευτικούς την ανάγκη να επικοινω-

νούν µε τους γονείς. Εντοπίστηκαν επίσης στη βιβλιογραφία διάφοροι λόγοι οι 

οποίοι καθιστούν απόλυτα αναγκαία την επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτι-

κών και γονέων. Κατά τις συνεντεύξεις διερευνήθηκε καταρχήν ο βαθµός στον 
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οποίο οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις προβλέψεις της νοµοθεσίας σχετικά µε το 

συγκεκριµένο θέµα και επιπλέον, για ποιους λόγους ανεξάρτητα από τις επιταγές 

της Πολιτείας, εκπαιδευτικοί και γονείς πιστεύουν στη µεταξύ τους συνεργασία. 

 Οι ενδείξεις που έχουµε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στη σχετική 

ερώτηση του πλαισίου συνέντευξης357,  είναι ότι δεν γνωρίζουν όλοι τις συστάσεις 

από την πλευρά της Πολιτείας358. Ένας εκπαιδευτικός  θεωρεί ότι πρόκειται για 

«άγραφο νόµο», δηλαδή, η επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων είναι κάτι που 

επιβάλλεται από την παράδοση στο έργο του εκπαιδευτικού359. Υπήρχαν βέβαια 

και αρκετοί εκπαιδευτικοί που δήλωσαν κατηγορηµατικά ότι υπάρχει πρόβλεψη 

από την εκπαιδευτική νοµοθεσία για αφιέρωση χρόνου σε θέµατα συνεργασίας µε 

τους γονείς360. «Το ωράριο µας δεν τελειώνει στις 1:00. Αυτό υπάρχουν συνάδελφοι 

που δεν το ξέρουν ή αδιαφορούν. Το ωράριο κανονικά τελειώνει στις 2:00. Μπο-

ρείς λοιπόν εκείνη την ώρα να κάνεις συναντήσεις. Αν για διάφορους λόγους εκείνη 

η ώρα δε βολεύει µπορεί να µετατεθεί το απόγευµα. ∆εν είναι υποχρεωτικό όµως µε 

την έννοια του νόµου»361. Ανεξάρτητα από το ενδεχόµενο να µην έχουν υπόψη 

τους οι εκπαιδευτικοί τις επίσηµες οδηγίες362, φαίνεται ότι πιστεύουν στην ανα-

γκαιότητα της επικοινωνίας µε τους γονείς των µαθητών τους και στα πλεονεκτή-

µατα που απορρέουν από µια καλή συνεργασία. 

Από την πλευρά τους, οι γονείς απάντησαν καταφατικά στο σύνολό τους 

στην ερώτηση αν θεωρούν απαραίτητη τη συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό. Μερι-

κοί γονείς όµως είχαν δυσκολίες να αιτιολογήσουν την απάντησή τους ενώ αντί-

θετα υπήρχαν άλλοι που φάνηκε να έχουν προβληµατιστεί ήδη µε το θέµα και α-

παντούσαν µε άνεση. Ενδεχοµένως οι τελευταίοι επιδιώκουν τη συνεργασία όχι 

από συνήθεια αλλά επειδή πραγµατικά πιστεύουν στη χρησιµότητά της. Οι αιτιο-

λογήσεις που προβάλλονται τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γο-

νείς για την αναγκαιότητα της επικοινωνίας, είναι σε µεγάλο βαθµό κοινές και 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

                                                           
357 Βλ. ερ. Γ8 
358 Βλ. ∆2Α, ∆3Α, ∆8ΣΤ 
359 Βλ. ∆9ΣΤ 
360 Βλ. ∆1Α, ∆4Α, ∆5Α, ∆10ΣΤ, ∆11ΣΤ, ∆12ΣΤ 
361 Βλ ∆5Α 
362 Άλλωστε πρόκειται για άρθρα που λόγω του αµφιλεγόµενου περιεχοµένου τους, της Περιγραφικής 
Αξιολόγησης, δεν έµειναν για πολύ σε ισχύ. Αποσύρθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε άλλα. 
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4.2.1  Υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού από τους γονείς 
 

 Οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται πολύ συχνά στην ανάγκη να αναλάβει ο γο-

νέας το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σπίτι. Ευελπιστούν στη βοήθεια των γονέων 

προκειµένου να συνεχιστεί στο σπίτι η δουλειά που γίνεται στο σχολείο, να συ-

µπληρωθεί και να εµπεδωθεί η ύλη που διδάσκεται ο µαθητής ή και να βοηθηθεί 

να καλυφθούν τα µαθησιακά κενά που ενδεχοµένως υπάρχουν, όταν από έλλειψη 

χρόνου δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο αυτό στο σχολείο.  

 Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν κατ� οίκον εργασίες τις ο-

ποίες ο µαθητής πρέπει να φέρει σε πέρας. Πρόκειται για ένα «εργα-λείο» που 

αξιοποιούν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Βασική προϋπόθεση είναι να µην 

πραγµατοποιούν οι γονείς τις εργασίες του παιδιού τους αλλά να στέκονται αρω-

γοί, επεξηγώντας του τυχόν σηµεία που δεν καταλαβαίνει, δίνοντάς του στοιχεία 

να προχωρήσει τη σκέψη του κ.τ.λ. Ενδεικτικά είναι τα λεγόµενα της εκπαιδευτι-

κού ∆2Α: «Η βοήθεια από το γονέα στις κατ� οίκον εργασίες είναι πάντα θετική. 

Αρκεί να µην υποκαθιστά τελείως το µαθητή. Όχι στο παιδί παπαγάλο. Αλλά να κά-

θεται από δίπλα, να του διευκρινίζει κάποια πράγµατα, να ακούει τις απορίες του. 

Στις µεγάλες τάξεις αυτό βέβαια περιορίζεται σε σχέση µε τις µικρές τάξεις που εί-

ναι εντελώς απαραίτητο να διαβάζουν µαζί. Στις µεγάλες τάξεις µπορεί η βοήθεια 

να περιοριστεί απλώς σε ένα έλεγχο»363. Και η συνάδελφός της προσθέτει: «Κατά 

τη γνώµη µου η συνεργασία µε το δάσκαλο είναι σηµαντική γιατί οι γονείς θα µά-

θουν πώς να βοηθούν σωστά το παιδί. Βοήθεια δε σηµαίνει να παίρνουν τη θέση 

του παιδιού και να κάνουν αυτοί τη δική του δουλειά γιατί έτσι δε µαθαίνει και επι-

πλέον γίνεται παθητικό. Σωστή βοήθεια επίσης είναι να του δίνουν και άλλες δρα-

στηριότητες ενισχυτικές της δουλειάς που γίνεται στο σχολείο. Έτσι [τα παιδιά] α-

ποκτούν πρωτοβουλία»364. 

                                                           
363 Βλ. επίσης ∆9ΣΤ. 
364 Βλ. ∆3Α. Επίσης, ∆2Α, ∆6Α, ∆8ΣΤ, ∆11ΣΤ 
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 Το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο οι γονείς είναι σε θέση να αντα-

ποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού. Στις µικρές τάξεις οι εκπαιδευτικοί 

συµφωνούν σχεδόν στο σύνολό τους ότι οι γονείς δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα 

γιατί το µορφωτικό τους επίπεδο έχει βελτιωθεί σηµαντικά σε σχέση µε το παρελ-

θόν365. Με τη σωστή καθοδήγηση από το δάσκαλο όλοι µπορούν να τα καταφέ-

ρουν. Σύµφωνα µε την άποψη της εκπαιδευτικού ∆5Α, «Μόνο αν δε θέλει ένας 

γονέας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δασκάλου. Και οι µορφωµέ-

νοι θα πρέπει να κατεβούν στο επίπεδο του παιδιού και οι λιγότερο µορφωµένοι να 

ανεβούν λίγο για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο».  

 Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν πως υπάρχει πρόβληµα στις µεγαλύτερες 

τάξεις όπου το επίπεδο των παρεχόµενων στο σχολείο γνώσεων είναι υψηλό και 

για αυτό το λόγο χρειάζεται η καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό αλλά και υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο γονέων. ∆εν µπορεί να είναι τυχαίο ότι οι εκπαιδευτικοί που 

δήλωσαν ότι δεν είναι όλοι οι γονείς σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά δίδασκαν 

κυρίως στην Στ΄ τάξη366. Οι περισσότεροι προβλέπουν αυτό το ενδεχόµενο και 

αφήνουν για το σπίτι τις απλές ασκήσεις, συστήνουν στους µαθητές να καταφεύ-

γουν πρώτα στα βιβλία για να λύσουν τυχόν απορίες που ανακύπτουν κ.τ.λ. «Τους 

δίνω εργασίες για το σπίτι αλλά φροντίζω να τους εξηγώ τι χρειάζεται για να περιο-

ρίζεται η ανάγκη για βοήθεια από τους γονείς. Γιατί σε µεγάλες τάξεις ο γονέας δεν 

είναι πάντα σε θέση να βοηθήσει. Επιπλέον, δεν είναι σωστό να κάνει ο γονέας την 

εργασία αντί για το παιδί. Να το διευκολύνει όµως ναι»367.  

 Από τις σχετικές ερωτήσεις στους γονείς συµπληρώνεται σε ορισµένα ση-

µεία η εικόνα για το συγκεκριµένο θέµα. Καταρχήν, οι γονείς φαίνεται να συνει-

δητοποιούν την αξία των κατ� οίκον εργασιών δεδοµένου ότι κανένας δεν επιχει-

ρηµατολόγησε εναντίον τους. Και δεν είναι µόνο η µορφωτική αξία που τις καθι-

στά απαραίτητες αλλά και το γεγονός ότι οι γονείς αποκτούν αντίληψη για την 

πρόοδο του παιδιού, σε βαθµό µάλιστα, όπως θα δούµε στη συνέχεια, να θεωρούν 

περιττή την επικοινωνία µε τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. «Ο δάσκαλος στο σχολείο 

δεν µπορεί να προχωρήσει στην ανάλυση κάποιων πραγµάτων ενώ εγώ που έχω ένα 

                                                           
365 Βλ. ∆1Α, ∆5Α, ∆6Α  
366 Βλ. ∆7ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆10ΣΤ, ∆11ΣΤ, ∆2Α. 
367 Βλ. ∆11ΣΤ. Επίσης, ∆10ΣΤ, ∆9ΣΤ. 
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µόνο παιδί, έχω τη δυνατότητα»368. «Ο δάσκαλος πολλές φορές δεν έχει το χρόνο 

να ασχοληθεί γιατί πιέζεται από το πρόγραµµα ενώ ο γονέας µπορεί να αφιερώσει 

περισσότερο χρόνο»369.  

 Για τις εργαζόµενες µητέρες370 οι κατ� οίκον εργασίες είναι ένα επιπλέον 

φορτίο αλλά  και σε αυτές τις περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως «αναγκαίο κακό», 

«αναγκαία ευθύνη»371 κ.τ.λ. «Κατά τις εργάσιµες µέρες όλο το απόγευµά µου φεύ-

γει βοηθώντας το παιδί στις εργασίες του. ∆ε διαβάζει παρά µόνο αν είµαι δίπλα 

του... Θεωρώ θετικότατη την ανάθεση των κατ� οίκον εργασιών γιατί το παιδί πρέ-

πει να εξασκείται και στο σπίτι. Ευνοούν τη µάθηση. Προκαλούνται κάποιες τριβές 

στη σχέση µε το παιδί αλλά είναι αναγκαίο κακό. Ο χρόνος που αφιερώνω για σχο-

λικές δραστηριότητες είναι  αρκετά µεγάλος µε αποτέλεσµα να αφήνω το νοικοκυ-

ριό, αλλά µου αρέσει γιατί ξέρω ότι βοηθώ το παιδί»372.  

 Η ενασχόληση των γονέων µε τις εργασίες των µαθητών είναι πιο έντονη 

στις µικρές τάξεις, ενώ στις µεγάλες, όταν ασχολούνται, περιορίζονται σε έλεγχο ή 

κάλυψη αποριών που µπορεί να υπάρχουν. Ωστόσο, οι γονείς της έκτης τάξης δυ-

σκολεύονται πιο συχνά από τους γονείς της πρώτης να βοηθήσουν τα παιδιά τους 

καθώς το επίπεδο ειδικά των φυσικο-µαθηµατικών µαθηµάτων είναι πολύ υψηλό. 

Κυρίως είναι οι γονείς µε το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης που δείχνουν να έχουν 

τα περισσότερα προβλήµατα373.  

 Στην πρώτη τάξη οι δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίζει ο γονέας -το 

επίπεδο εκπαίδευσης δε φαίνεται να διαφοροποιεί την κατάσταση- είναι διαφορε-

τικής φύσεως. Οι δυσκολίες δεν αφορούν τόσο το γνωστικό αντικείµενο όσο τον 

τρόπο που θα χρησιµοποιήσει ο γονέας για να δείξει στο παιδί, καθώς και η ηλικία 

στην οποία βρίσκεται το παιδί της πρώτης τάξης και οι µέθοδοι που χρησιµο-

ποιούνται στη συγκεκριµένη τάξη εµφανίζουν ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση 

                                                           
368 Βλ. Γ2Α3 
369 Βλ. Γ12Α1. Η συγκεκριµένη ανήκει στην κατηγορία των µητέρων οι οποίες αντιµετωπίζουν το θέµα µε 
«υπερβάλλοντα ζήλο». Είναι οι µητέρες που πέρα από τις ασκήσεις του τρέχοντος µαθήµατος, προχωρούν 
το παιδί και στο επόµενο. Η εµπειρία δείχνει ότι συχνά τα παιδιά αυτά δεν έχουν κίνητρα να παρακολου-
θήσουν τη διδασκαλία στο σχολείο και πολλές φορές είναι η αιτία για προβλήµατα πειθαρχίας.  
370 Η συνδροµή του πατέρα ζητείται στις περιπτώσεις εκείνες που η µητέρα δεν είναι σε θέση να βοηθήσει. 
Βλ. Γ16ΣΤ3 
371 Βλ. Γ6Α1, Γ5Α1,  
372 Βλ. Γ1Α2, Γ10Α1 η οποία µάλιστα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα µουσικής και φτάνει στο σηµείο να 
ακυρώσει µαθήµατα προκειµένου να διαβάσει ο µαθητής.  
373 Βλ. Γ15ΣΤ3, Γ14ΣΤ2, Γ16ΣΤ3, Γ19ΣΤ3, Γ20ΣΤ3, Γ21ΣΤ2, Γ26ΣΤ3. 
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αυτή οι γονείς χρειάζονται απαραίτητα τις οδηγίες του εκπαιδευτικού για να απο-

φευχθούν προβλήµατα που όπως θα δούµε στην επόµενη παράγραφο, µπορεί να 

είναι σοβαρά.  

 

 

4.2.2  Ανταλλαγή πληροφοριών 
 

 Οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να ενηµερώνουν τους γονείς συνήθως για θέ-

µατα προόδου και συµπεριφοράς του µαθητή, καθιστώντας τους συνυπεύθυνους 

στο έργο τους. Εξάλλου, αυτά είναι τα θέµατα που κυρίως ενδιαφέρουν και τους 

γονείς. Όπως λέει µια µητέρα, η επικοινωνία «βοηθάει στο να µαθαίνω την πρόοδό 

του [παιδιού], την ηθική του, πως είναι το παιδί στο σχολείο»374. 

 Είναι επίσης απαραίτητη η καθοδήγηση και η παροχή οδηγιών για τον τρό-

πο µε τον οποίο θα υποστηρίξουν οι γονείς πιο αποτελεσµατικά τις διαδικασίες 

µάθησης του παιδιού τους  στο σπίτι. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υιοθετούν 

µια συγκεκριµένη µέθοδο µε την οποία δουλεύουν στην τάξη και θα πρέπει τα 

παιδιά να βοηθιούνται στο σπίτι έτσι ώστε να µην υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

που  θα οδηγήσουν το παιδί σε περιττό κόπο ή ακόµα και σε σύγχυση. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τι υποστήριξε για το θέµα η εκπαιδευτικός ∆6Α: «Τους [τους γονείς] 

βοηθώ στο έργο τους προσπαθώντας να τους δείξω τον τρόπο µε τον οποίο στο 

σχολείο διαβάζω τα παιδιά. Αν λοιπόν αυτά ακούν τα ίδια πράγµατα και στο σπίτι 

αποδίδουν περισσότερο. Οι περισσότεροι γονείς χρειάζονται τις οδηγίες και ρωτάνε. 

Για παράδειγµα, «πώς το εξηγείς αυτό, να του πω και εγώ;» Ειδικά βέβαια οι γο-

νείς που έχουν για πρώτη φορά µαθητή στο σχολείο. Γιατί µπορεί να θυµούνται µε 

ποιο τρόπο τα έκαναν αυτοί αλλά τα συστήµατα αλλάζουν»375. Η παραπάνω παρα-

τήρηση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην Α΄ τάξη λόγω της ιδιαιτερότητας της µε-

θόδου διδασκαλίας της Γλώσσας και των Μαθηµατικών και της εντονότερης ε-

ξάρτησης του παιδιού από τη  βοήθεια των γονέων.  

                                                           
374 Βλ. Γ19ΣΤ3 Επίσης, Γ20ΣΤ3, Γ26ΣΤ3, Γ4Α2. 
375 Αναφέρεται στο παράδειγµα του τρόπου συλλαβισµού που φαίνεται να είναι και το πιο συνηθισµένο και 
µε άσχηµες επιπτώσεις στο παιδί σφάλµα των γονέων. 
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 Από τις συζητήσεις µε τους γονείς επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για  καθοδήγη-

ση, κυρίως από µητέρες µε παιδιά στην πρώτη τάξη. Πολλές από αυτές αναφέρ-

θηκαν σε περιπτώσεις στις οποίες έκαναν λάθη ενώ βοηθούσαν τα παιδιά τους και 

εκδήλωσαν συµπεριφορά που έδειχνε ελλιπή γνώση της ψυχολογικής ανάπτυξης 

του παιδιού, κάτι που οδήγησε σε ορατές αρνητικές συνέπειες στη σχολική του 

πρόοδο.  

 Αν και µη αναµενόµενο,  είναι γεγονός ότι πολλές από αυτές τις µητέρες 

είναι  µορφωµένες. Ενδεχοµένως έχοντας µεγάλη πίστη στην ικανότητά τους να 

βοηθήσουν το παιδί τους δεν επικοινώνησαν µε τον εκπαιδευτικό ή δεν πρόσεξαν 

ορισµένες οδηγίες του όσο θα έπρεπε. Η ακόλουθη είναι µία αλλά όχι µοναδική 

περίπτωση µητέρας που αντί να διευκολύνει τη µαθήτρια και την εκπαιδευτικό 

δηµιούργησε πρόβληµα εκεί που δεν υπήρχε: «∆εν επιµένω στην προσωπική µου 

άποψη γιατί αυτό µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στη µάθηση του παιδιού. Έχω 

πιάσει τον εαυτό µου να τα λέω πιο σύντοµα που ένα µικρό παιδί δεν µπορεί να κα-

ταλάβει και τότε σταµατάω για να το αναλύσω. Στην αρχή της χρονιάς όταν της τα 

έλεγα διαφορετικά από τη δασκάλα το παιδί πράγµατι τα έχασε. ∆εν ήξερε αν θα 

έπρεπε να πάρει το δρόµο που τυ έλεγα εγώ ή αυτόν της δασκάλας. Πήγα στη δα-

σκάλα και της το επεσήµανα, ότι ξαφνικά το παιδί απέκτησε πρόβληµα. Αρχικά 

χρησιµοποιούσε τα δάχτυλα χωρίς πρόβληµα στην αρίθµηση, τώρα µπερδεύει τα 

δάχτυλα και δεν µπορεί να αποδώσει. Έχασε τον έλεγχο των χεριών της. Ήταν δική 

µου η ευθύνη και προσπαθήσαµε ξανά από κοινού αυτή τη φορά και το παιδί επα-

νήλθε. Βλέπω ότι χρειάζεται να µιλάω µε τη δασκάλα για τις µεθόδους διδασκαλίας 

και για το πώς να το βοηθάω στο σπίτι. Και στη γλώσσα είχαµε µεγάλη συνεργασία 

στην αρχή και η δασκάλα µου έδινε πολλές οδηγίες πρακτικές. Μάλιστα σε κάποιες 

περιπτώσεις µου έδινε θάρρος η δασκάλα όταν ανησυχούσα µήπως καθυστερούσε 

να ξεπεράσει το συλλαβισµό»376.  

 Η επόµενη µητέρα αναφέρεται περισσότερο σε υπερβολικές απαιτήσεις που 

είχε από το παιδί που µόλις πήγε στο σχολείο: «Πολύ χρήσιµη η συνεργασία. Βοη-

                                                           
376 Βλ. Γ12Α1. Ανάλογο είναι και το παράδειγµα της Γ6Α1 η οποία µάλιστα εργάζεται ως Νηπιαγωγός. 
∆εν είχε παρακολουθήσει την αρχική ενηµερωτική συνάντηση και έτσι δεν άκουσε τις οδηγίες της εκπαι-
δευτικού για το σωστό τρόπο συλλαβισµού. Το αποτέλεσµα ήταν να δείχνει µε λάθος τρόπο στο παιδί. 
Συζητώντας µε µια άλλη µητέρα συνειδητοποίησε το λάθος της, ακολούθησε τον τρόπο που χρησιµο-
ποιούσε η εκπαιδευτικός στο σχολείο και το παιδί βελτιώθηκε πολύ σύντοµα θεαµατικά στην ανάγνωση. 
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θάει περισσότερο εµένα την ίδια να καταλάβω τι γίνεται µε το ∆ηµήτρη, που πάει 

για πρώτη χρονιά στο σχολείο. Αν και εργάζοµαι πολλά χρόνια µε παιδιά και δεί-

χνω τροµερή υποµονή, στο γιο µου στην αρχή ήµουν το ακριβώς αντίθετο από αυτό 

που ήθελα να είµαι. Ήµουν απαιτητική, του φώναζα, θεωρούσα ότι ήταν ένα έξυπνο 

παιδί και ό,τι του έλεγα έπρεπε µε την πρώτη να το καταλαβαίνει και να το µαθαί-

νει.  Ήµουν µαµά στρίγγλα. Κουβεντιάζοντας µε την κα. Ελένη [εκπαιδευτικό] και 

µε άλλες µανάδες που είχαν το ίδιο πρόβληµα, το οποίο δεν ήξερα ότι το είχαν και 

άλλοι εκτός από εµένα, κατάφερα να διορθώσω τη συµπεριφορά µου. Αν δεν είχα τη 

συνεργασία θα τα είχα θαλασσώσει. Η δασκάλα µε ενθάρρυνε λέγοντάς µου ότι το 

παιδί δεν έχει κανένα πρόβληµα»377. Το γεγονός ότι αυτή η µητέρα όχι µόνο έχει 

υψηλό µορφωτικό επίπεδο αλλά έχει και η ίδια µεγάλη εµπειρία µε τα παιδιά ως 

δασκάλα µουσικής, δε βοήθησε στη σωστή αντιµετώπιση του δικού της παιδιού. 

Οι γονείς πάντως φαίνεται αργά ή γρήγορα να συνειδητοποιούν την ανάγκη για 

καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς και την επιζητούν378. 

 Άλλου είδους πληροφορίες που επιζητούν οι εκπαιδευτικοί από τους γονείς 

είναι οι σχετικές µε τις ιδιαιτερότητες του µαθητή (τυχόν προβλήµατα υγείας ή 

συµπεριφοράς) αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο κοινωνικο-

ποιείται ο τελευταίος379. Τις πληροφορίες αυτές αξιοποιούν προς την κατεύθυνση 

της καλύτερης ερµηνείας της εικόνας που παρουσιάζει και της αποτελεσµατικότε-

ρης αντιµετώπισής του. Ο εκπαιδευτικός ∆10ΣΤ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η 

συνεργασία βοηθά το δάσκαλο να γνωρίσει όσο το δυνατό περισσότερο την οικογέ-

νεια. Τους λέω από την αρχή: «Συγνώµη που επεµβαίνω στα οικογενειακά σας αλλά 

θα µε εµπιστεύεστε σαν τον εξοµολόγο». Έχω περιπτώσεις χωρισµένων γονέων. Οι 

γονείς αυτοί δεν µε ενηµέρωναν από την αρχή αλλά όταν έρχονταν στο σχολείο τους 

έφερνα τη συζήτηση σε ένα τέτοιο σηµείο που στο τέλος µου τα έλεγαν.[...] ∆εν τα 

εµπιστεύονται εύκολα, στην αρχή είναι επιφυλακτικοί. Τους τονίζω ότι έχω το παιδί 

µισή ηµέρα, είµαι δεύτερος πατέρας και θέλω να ξέρω πώς θα φερθώ στο παιδί».  

 Το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να γνωρίζει αρκετές πληροφορί-

ες για το µαθητή, πληροφορίες που αρµόδια να δώσει είναι κυρίως η οικογένεια, 
                                                           
377 Βλ. Γ10Α1.  
378 Βλ. Γ1Α2, Γ2Α3, Γ3Α2, Γ5Α1, Γ6Α1, Γ8Α3, Γ12Α1, Γ10Α1, Γ11Α2, Γ4Α2, Γ24ΣΤ1, Γ21ΣΤ2 
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φαίνεται να συνειδητοποιείται από πολλούς γονείς380. Ακόµα και θέµατα υγείας ή 

και οικογενειακά προβλήµατα φαίνεται να µην έχουν πρόβληµα να τα µοιρα-

στούν. «Το παιδί έχει µεγάλη µυωπία από το ένα µάτι και αυτό δε δίστασα να το πω 

στη δασκάλα. Λόγω ύψους ενδεχοµένως να τον έβαζε στα πίσω θρανία κάτι που 

όµως θα δηµιουργούσε πρόβληµα στο παιδί. ∆εν ήθελα να περιµένω να το ανακα-

λύψει µόνη της η δασκάλα. Επιπλέον, δεν πρέπει να χτυπήσει από το καλό µάτι πο-

τέ, και έτσι που παίζουν στο διάλειµµα  αυξάνουν οι κίνδυνοι και πρέπει η δασκάλα 

να είναι λίγο πιο προσεκτική»381. «Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβληµα µέσα στην 

οικογένεια και θα πρέπει[ο εκπαιδευτικός] να ξέρει. Εγώ µοιράζοµαι µε το δάσκα-

λο οικογενειακά προβλήµατα. Είχα χάσει το µεγάλο µου γιο πριν µερικά χρόνια και 

αυτό επηρέασε τη συµπεριφορά µου απέναντι στο κορίτσι. Το είχα παραµελήσει και 

όλα αυτά τα ήξεραν οι δάσκαλοι. Βέβαια υπάρχουν και πράγµατα που δεν βοηθούν 

το δάσκαλο σε τίποτε και αυτά όχι, δεν τα λέω. Μόνο ό,τι αφορά ή έχει αντίκτυπο 

στο παιδί. Έτσι οι όποιες αντιδράσεις του µαθητή παίρνουν τις σωστές διαστάσεις 

και τη σωστή ερµηνεία από το δάσκαλο»382. 

 Οι παραπάνω γονείς σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους δεν διστάζουν να κά-

νουν το δάσκαλο κοινωνό ιδιαιτεροτήτων που έχει το παιδί τους. Για να µη υπάρ-

ξει αντίφαση µε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι γονείς θεωρούν 

ορισµένα θέµατα ταµπού και δεν τα συζητάνε εύκολα, πρέπει να επισηµάνουµε 

ότι οι γονείς που έδωσαν συνέντευξη ήταν στην πλειοψηφία τους άνθρωποι που 

είχαν καλή συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και εποµένως δεν είναι αυτοί 

στους οποίους αναφέρονται οι τελευταίοι. Αντίθετα η περίπτωση της µητέρας 

Γ26ΣΤ3 η οποία και από τα λεγόµενα της εκπαιδευτικού και από τη συζήτηση που 

είχαµε µαζί της έδειξε την απροθυµία της να πληροφορήσει την εκπαιδευτικό για 

την πραγµατική οικογενειακή της κατάσταση, είναι ενδεικτική περίπτωση γονέα 

που δεν εµπιστεύεται οικογενειακά θέµατα στον εκπαιδευτικό. Μια άλλη µητέρα 

πάλι, υποστήριξε ότι στις περιπτώσεις που οι γονείς αντιµετωπίζουν ένα σοβαρό 

                                                                                                                                                                            
379 Για εκτενέστερη αναφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών σε θέµατα υγείας του µαθητή και οικογενεια-
κά προβλήµατα, βλ. στην παρούσα ενότητα, παράγραφο 4.6 «Περιεχόµενο των συναντήσεων». 
380 Βλ. Γ1Α2, Γ3Α2, Γ4Α2, Γ5Α1, Γ6Α1, Γ10Α1, Γ24ΣΤ1, Γ17ΣΤ2, Γ18ΣΤ2. 
381 Βλ. Γ10Α1. Και άλλες µητέρες αναφέρθηκαν σε προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζουν τα παιδιά τους 
και τα έχουν αναφέρει στους εκπαιδευτικούς. Βλ. Γ4Α2, Γ11Α2, Γ19ΣΤ3, Γ23ΣΤ2. 
382 Βλ. Γ3Α2. Επίσης, Γ6Α1, Γ24ΣΤ1, Γ18ΣΤ2 
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πρόβληµα ενδεχοµένως να δώσουν προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήµατος 

και στη συνέχεια να πληροφορήσουν τον εκπαιδευτικό383. Μετά από αυτά, µπο-

ρούµε να υποθέσουµε πως δεν είναι πολυάριθµοι οι γονείς που κρατούν επιφυλα-

κτική στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς, αρκούν όµως για να δυσκολέψουν το 

έργο των τελευταίων. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3  Ανάπτυξη από το µαθητή θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο 
 

 

 Ένας άλλος λόγος για τον οποίο θεωρείται αναγκαία η επικοινωνία των 

γονέων µε τον εκπαιδευτικό είναι η επίδραση που έχει αυτή στο συναισθηµατικό 

κόσµο του µαθητή ειδικά µάλιστα όταν ο µαθητής παρακολουθεί τις πρώτες τά-

ξεις του δηµοτικού. Στη φάση αυτή το παιδί βρίσκεται για πρώτη φορά σε ένα πε-

ριβάλλον διαφορετικό από το οικογενειακό και χρειάζεται συναισθηµατική στήρι-

ξη για να ανταποκριθεί στους νέους ρόλους που αναλαµβάνει. Υποστηρίχθηκε 

από ένα εκπαιδευτικό ότι η παρουσία των γονέων στο σχολικό χώρο και η συνο-

µιλία µε τον εκπαιδευτικό του παιδιού, δηµιουργεί στο παιδί αισθήµατα ασφά-

λειας και οικειότητας  µέσα στο χώρο αυτό. «Η συνεργασία είναι σηµαντική όχι 

µόνο για την άµεση βοήθεια που παίρνει [ο µαθητής] αλλά και γιατί συνεπάγεται 

και ψυχολογική στήριξη. ∆ίνει κίνητρο στο παιδί να µελετήσει»384. 

  

Είναι όµως µια αιτία που αναφέρεται περισσότερο από τους γονείς385. «[...] 

να νιώθει το παιδί ασφάλεια όσον αφορά το δάσκαλο και το σχολείο. Ότι εκεί είναι 

ένας χώρος όπου το αγαπάνε, το σκέφτονται και όχι ότι φεύγει από το σπίτι και πάει 
                                                           
383 Βλ. Γ14ΣΤ2 
384 Βλ. ∆3Α.   
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σε ένα ξεκοµµένο µέρος όπου έχει µόνο υποχρεώσεις και �πρέπει�. Του δίνει περισ-

σότερα κίνητρα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις»386. «Αφετέρου, όταν το παιδί 

βλέπει το γονέα να συνοµιλεί µε το δάσκαλο, βλέπει ότι δεν είναι µόνο δάσκαλος 

αλλά και φίλος και αναπτύσσεται καλύτερη σχέση µεταξύ δασκάλου - παιδιού. Εγώ 

έχω πει στο γιο µου ότι η κυρία σου είναι η δεύτερη µαµά σου στο σχολείο»387. 

 Η µητέρα Γ2Α3 προσθέτει και τον παράγοντα «φόβο» ως κίνητρο για να 

προσπαθήσει περισσότερο το παιδί µε τα µαθήµατά  του. Γιατί πηγαίνοντας στο 

σχολείο θα πληροφορηθεί από το δάσκαλο αν ο µαθητής ήταν αδιάβαστος και 

αυτό ενδεχοµένως συνεπάγεται για τον τελευταίο κυρώσεις πράγµα που είναι 

γνωστό στο µαθητή. Ελέγχεται βέβαια, κατά πόσο θα πρέπει το κίνητρο των γο-

νέων για επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να είναι η άσκηση πιέσε-

ων προς το παιδί και κατά πόσο είναι αυτό µέσο για να αγαπήσει το σχολείο. Εί-

ναι όµως αποµεινάρι  µιας κατάστασης που επικρατούσε, σύµφωνα και µε τις ο-

µολογίες των γονέων, την εποχή που οι ίδιοι πήγαιναν στο σχολείο.   Μαρτυρεί 

επίσης και τη µορφή που παίρνει η άσκηση ελέγχου από ορισµένους γονείς στα 

παιδιά388.  

 Συνοψίζοντας, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και γονείς του δείγµατος 

συµφώνησαν πως η µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία είναι επιβεβληµένη. 

Τα κύρια επιχειρήµατά τους ήταν τρία: Καταρχήν, η ανάγκη να βρίσκει το έργο 

που γίνεται στο σχολείο υποστήριξη και συνέχεια στο σπίτι. Το κύριο εργαλείο µε 

το οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι οι κατ� οίκον εργασίες που αναθέτει ο εκπαι-

δευτικός στους µαθητές. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η καθοδήγηση από 

τους γονείς και τότε είναι απαραίτητο να κατέχουν όχι µόνο τις γνώσεις αλλά και 

το σωστό τρόπο για να βοηθήσουν το παιδί τους. Καθώς το µορφωτικό επίπεδο 

                                                                                                                                                                            
385 Βλ. Γ1Α2, Γ2Α3, Γ3Α2, Γ17ΣΤ2 Γ18ΣΤ2, Γ15ΣΤ3, Γ20ΣΤ3 
386 Βλ. Γ1Α2. 
387 Βλ. Γ3Α2. Για παρόµοιες θέσεις βλ. Γ15ΣΤ3, Γ17ΣΤ2, Γ18ΣΤ2, Γ20ΣΤ3. 
388 Μολονότι δεν είναι το θέµα, φαίνεται να επαληθεύεται εδώ ότι στις οικογένειες µε χαµηλό πολιτιστικό 
κεφάλαιο χρησιµοποιείται ο επιτακτικός έλεγχος που περιλαµβάνει άσκηση ψυχολογικής ή και σωµατικής 
βίας. Αντίθετα, στις οικογένειες µε υψηλό µορφωτικό κεφάλαιο τα πράγµατα είναι διαφορετικά. «Το κορί-
τσι επέµενε ότι την ξέρει την ορθογραφία, εγώ επέµενα ότι πρέπει να καθίσουµε  να τη γράψουµε αλλά η 
µικρή είχε πεισµώσει. Οπότε της είπα, εντάξει αλλά να βρούµε µια δικαιολογία να πούµε στη δασκάλα για το 
γεγονός ότι δε διαβάσαµε και δε γράψαµε. Κάτι για να της εξηγήσουµε και όχι γιατί θα σου βάλει τιµωρία ή 
κακό βαθµό. Μετά από λίγο το παιδί δέχτηκε ότι είχα δίκαιο και κάθησε να διαβάσει».Εδώ η µητέρα δεν 
καταφεύγει σε απειλές και τιµωρίες αλλά επιχειρηµατολογεί και προσπαθεί να πείσει το παιδί για το λάθος 
του. Βλ. Γ12Α1  
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των γονέων έχει ανέβει στις µέρες µας σηµαντικά σε σχέση µε το παρελθόν, δεν 

αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες γνωστικής φύσεως. Εκεί όµως που συνή-

θως εντοπίζονται δυσκολίες είναι σε µεθοδολογικά θέµατα, πως θα οργανώσουν 

οι γονείς τη βοήθειά τους στο σπίτι. Αρµόδιος για να τους καθοδηγήσει είναι ο 

εκπαιδευτικός µε τον οποίο οι γονείς χρειάζεται να έχουν στενή συνεργασία. 

 Ένας δεύτερος λόγος που εντοπίζεται από γονείς και εκπαιδευτικούς και 

επιβάλλει τη συνεργασία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Οι εκπαιδευτικοί πλη-

ροφορούν τους γονείς για την επίδοση και τη συµπεριφορά του µαθητή στο σχο-

λείο ώστε να τους καταστήσουν συνυπεύθυνους στο έργο τους. Πληροφορούνται 

επίσης, για προβλήµατα υγείας και οικογενειακά προβλήµατα τα οποία επηρεά-

ζουν τη σχολική πορεία του µαθητή. Οι γονείς επίσης, παίρνουν οδηγίες από τον 

εκπαιδευτικό µε ποιο τρόπο να οργανώσουν το έργο τους στο σπίτι ώστε η βοή-

θεια που θα παρέχουν στο παιδί τους να βρίσκεται σε αρµονία µε την εκπαιδευτι-

κή διαδικασία στο σχολείο. 

 Τέλος, ένας τρίτος λόγος που αναφέρθηκε είναι η ανάγκη να νιώθει ο µα-

θητής το σχολικό περιβάλλον ως συνέχεια του οικογενειακού του. Για το σκοπό 

αυτό είναι καλό να βλέπει τους γονείς του στο σχολείο, να τους βλέπει να εκδη-

λώνουν σεβασµό και εκτίµηση στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού. Έτσι, ο µαθητής 

εξοικειώνεται και µαθαίνει να αγαπά το χώρο στον οποίο περνά ένα µεγάλο κοµ-

µάτι της ηµέρας του. 

 

 

 

4.3  Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευ-
τικών και γονέων 
 

 Μέχρι το σηµείο αυτό είδαµε τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων για 

την αναγκαιότητα της µεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας. ∆εν υπάρχει 

αµφιβολία ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία των δύο θεσµών και τα θετικά που 

απορρέουν είναι πολλά µε τελικό αποδέκτη τους το µαθητή.  
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 Εντούτοις, µέσα από τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι η 

επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων δεν εί-

ναι πάντα απρόσκοπτη. Οι εκπαιδευτικοί που πήραν µέρος στην έρευνα, µόλις 

µάθαιναν το υπό διερεύνηση θέµα, είχαν παρόµοια αντίδραση. Ισχυρίζονταν ότι 

επιδιώκουν την επικοινωνία και συνεργασία µε τους γονείς αλλά δεν την επιτυγ-

χάνουν πάντα. Μερικές χαρακτηριστικές αναφορές τους είναι οι ακόλουθες: «Στην 

πλειοψηφία τους ναι[συνεργάζονται]. Υπάρχουν όµως και οι αδιάφοροι. Αυτό ε-

ξαρτάται κυρίως από το πνευµατικό επίπεδο του κάθε γονέα. Υπάρχουν µερικοί που 

παρά τις προσπάθειες του δασκάλου και ενώ γνωρίζουν το πρόβληµα του παιδιού 

τους δεν ανταποκρίνονται. Εκτός από το πνευµατικό επίπεδο άλλοι γονείς που δεν 

επικοινωνούν συχνά είναι αυτοί που αντιµετωπίζουν οικογενειακά προβλήµατα 

(διαζύγιο).Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να µη συνειδητοποιούν την αναγκαιό-

τητα της συνεργασίας ή να επικρατούν άλλες σκέψεις.[...] Μολονότι είναι λίγες πε-

ριπτώσεις κάθε φορά δηµιουργούν πρόβληµα οι γονείς που δε συνεργάζονται και 

συνήθως πρόκειται για γονείς µε προβλήµατα»389. «Πιστεύω ότι η σηµασία της συ-

νεργασίας µε το δάσκαλο δεν έχει ακόµη συνειδητοποιηθεί όσο πρέπει. Μόνο στα 

ανώτερα κοινωνικά και πνευµατικά στρώµατα έχει γίνει συνειδητή η αναγκαιότη-

τα»390. «Η έλλειψη συνεργασίας την παρούσα χρονιά µε έχει απογοητεύσει. Συνολι-

κά επικοινωνώ µε δυο µητέρες [...]»391.  

 Ανάλογες επισηµάνσεις έκαναν και ορισµένοι γονείς που πήραν µέρος στην 

έρευνα. Όπως η µητέρα Γ14ΣΤ2: «Στα παλιότερα χρόνια οι γονείς έδειχναν µεγα-

λύτερη υπευθυνότητα και αγωνία για τα παιδιά τους. Τώρα έχουν άλλες προτεραιό-

τητες, χρήµατα κ.τ.λ. νοµίζοντας ότι κάνουν καλό στο παιδί ενώ το αφήνουν χωρίς 

να δίνουν προσοχή. Το παρατηρώ όταν ένας δάσκαλος φωνάζει τους γονείς, που 

δεν το κάνουν και πολύ συχνά, µας καλούν περίπου δυο φορές το χρόνο, η και µία 

για να µιλήσουµε για τα παιδιά µας. Και βλέπεις από τις δεκαπέντε µανάδες ή µπα-

µπάδες, γιατί και ο µπαµπάς θα πρέπει να ενδιαφέρεται και να πηγαίνει. Αλλά λόγω 

του ότι οι µπαµπάδες δουλεύουν τα πρωινά ενώ κάποιες µανάδες όχι, πηγαίνουν 

αυτές. Βλέπεις λοιπόν από τις δεκαπέντε έρχονται οι τρεις, οι τέσσερις κι αυτές µε 

                                                           
389 Βλ. ∆1Α 
390 Βλ. ∆2Α 
391 Βλ. ∆7ΣΤ. Βλ. επίσης ∆3Α, ∆4Α, ∆5Α κ.τ.λ. 
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το ζόρι. Έρχονται περισσότερο από ντροπή προς το δάσκαλο. Λες και είναι υποχρέ-

ωση προς τη δασκάλα. Κι όµως είναι υποχρέωση προς το ίδιο το παιδί»392. 

 Εύλογα τίθενται ερωτήµατα που αφορούν στα χαρακτηριστικά των γονέων 

που δεν επικοινωνούν µε το σχολείο, τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η ελ-

λιπής επικοινωνία δηµιουργεί προβλήµατα και παρεµποδίζει το έργο του εκπαι-

δευτικού, γενικά, τους παράγοντες που φαίνεται πως επηρεάζουν την επικοινωνία 

µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, τόσο ως προς τη συχνότητα όσο και ως προς 

την ποιότητά της. Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα της έρευνας, πρόκειται µετα-

ξύ άλλων για παράγοντες όπως το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, η σχολική τά-

ξη στην οποία βρίσκονται τα παιδιά, οι επιδόσεις τους στο σχολείο και κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυρίως της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών και των 

γονέων. Στη συνέχεια θα εξεταστεί κάθε παράγοντας χωριστά και θα καταδειχθεί 

µε ποιο τρόπο επηρεάζει τη συχνότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας µεταξύ 

των εκπαιδευτικών και των γονέων των µαθητών τους. 

 

 

 

4.3.1  Μορφωτικό επίπεδο γονέων 
 

 Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι ο παράγοντας που σύµφωνα µε τις 

απόψεις του συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος παίζει πολύ καθοριστικό 

ρόλο στη µεταξύ τους συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι γονείς µε 

ανώτερο µορφωτικό επίπεδο συνειδητοποιούν την ανάγκη για επικοινωνία µε τον 

εκπαιδευτικό και την επιδιώκουν σε ποσοστό µεγαλύτερο από τους γονείς µε χα-

µηλότερο µορφωτικό  επίπεδο393. Είναι µάλιστα αξιοσηµείωτο το φαινόµενο το 

οποίο παρατηρούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο να 

επικοινωνούν συχνότερα µαζί τους, µολονότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

τα παιδιά τους δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο σχολείο. Ενδεικτικά ο εκπαι-
                                                           
392 Βλ. επίσης Γ1Α2 κ.τ.λ. 
393 Η διαπίστωση αυτή φαίνεται ότι ισχύει κατά κανόνα, µε εξαίρεση την περίπτωση που οι γονείς λόγω 
του φόρτου εργασίας δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο για να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Πρόκειται για 
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δευτικός ∆12ΣΤ αναφέρει: «∆εν είναι όλοι γιατροί και δικηγόροι ή υπάλληλοι και 

των οποίων τα παιδιά εξαιρούνται, είναι οι πιο καλοί µαθητές. Οι γονείς αυτοί προ-

σέχουν περισσότερο τα παιδιά τους. Αυτοί έρχονται και περισσότερες φορές στο 

σχολείο ενώ οι άλλοι έρχονται σπάνια ή δεν έρχονται καθόλου». Είναι επίσης χα-

ρακτηριστικό πως εννοεί η εκπαιδευτικός ∆5Α το «καλό σχολείο»: «Φέτος είµαι 

σε καλό σχολείο. Πρόκειται για κεντρικό σχολείο, είναι πιο καλό το επίπεδο των 

µαθητών και αυτό συνδέεται άµεσα και µε το επίπεδο των γονέων. Στα περιφερεια-

κά, επειδή οι γονείς είναι συνήθως εργάτες, οικοδόµοι δηλαδή, χαµηλότερου βιοτι-

κού επιπέδου, είναι και πιο χαµηλή η νοηµοσύνη των παιδιών χωρίς να είναι από-

λυτο. Στο κέντρο οι γονείς είναι συνήθως πτυχιούχοι, έχουν καλύτερο βιοτικό επί-

πεδο, είναι πιο καλή οικογένεια. Άρα και το παιδί που ζει σε ανεβασµένο µορφωτι-

κά και βιοτικά περιβάλλον έχει καλύτερη επίδοση. Σε ένα τέτοιο σχολείο έχεις πε-

ρισσότερη συµµετοχή». Για την παραπάνω εκπαιδευτικό η  ποιότητα του σχολείου 

κρίνεται µε βάση τη µόρφωση και την οικονοµική κατάσταση των γονέων των 

µαθητών καθώς, µιλώντας προφανώς µέσα από την εµπειρία της, αυτά τα χαρα-

κτηριστικά συνδέονται άρρηκτα µε την επιδόσεις των µαθητών αλλά και την επι-

κοινωνία που θα έχει η ίδια µε τους γονείς.  

 Εκτός από τη συχνότητα επικοινωνίας το µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

φαίνεται να διαφοροποιεί και την ποιότητα της επικοινωνίας τους µε τους εκπαι-

δευτικούς. Είναι αρκετοί οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος που αναφέρονται στους 

µορφωµένους γονείς µε πολύ κολακευτικές εκφράσεις όπως: «είναι πιο δεκτικοί», 

«έχουν τη θέληση να µάθουν περισσότερα», «είναι πιο αναλυτικοί, ενώ οι άλλοι δεν 

ξέρουν να µιλήσουν», «κάνουν πιο εύστοχες παρατηρήσεις»394. Επίσης, υποστηρί-

ζουν ότι η συνεργασία µε τους µορφωµένους γονείς είναι «πιο άνετη», «πιο εύκο-

λη», «πιο ευχάριστη», «υπάρχουν περισσότερα σηµεία επαφής»395,κ.ά. Φαίνεται 

από τα παραδείγµατα ότι οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν πολύ πιο θετικά τη συ-

νεργασία µε τους µορφωµένους γονείς και τους αναγνωρίζουν ως καλύτερους συ-

                                                                                                                                                                            
επισήµανση που διατυπώνεται από τον εκπαιδευτικό ∆8ΣΤ. Κατά τις συνεντεύξεις µας µε τους γονείς 
εντοπίσαµε και εµείς τέτοιες περιπτώσεις γονέων για τις οποίες θα µιλήσουµε στη συνέχεια. 
394 Βλ. ∆2Α, ∆12ΣΤ 
395 Βλ. ∆1Α,  ∆3Α, ∆4Α, ∆11ΣΤ, ∆12ΣΤ 
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νοµιλητές από τους λιγότερο µορφωµένους γονείς, χωρίς αυτό βέβαια, να είναι 

απόλυτο396.  

 Επίσης, για ορισµένους εκπαιδευτικούς οι απόψεις των γονέων αποκτούν  

περισσότερη σοβαρότητα όταν είναι µορφωµένοι. Η εκπαιδευτικός ∆2Α υποστη-

ρίζει: «Η παρατήρηση του µορφωµένου γονέα έχει µεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι πε-

ρισσότερο ενηµερωµένος και έχει ίσως εµβαθύνει περισσότερο στο θέµα. Χωρίς 

όµως και αυτό να είναι εκατό τοις εκατό απόλυτο». Όµοια είναι και η θέση της εκ-

παιδευτικού ∆7ΣΤ: «Αισθάνοµαι περισσότερο υπόλογη απέναντι στους µορφωµέ-

νους γονείς γιατί αυτοί θα αναγνωρίσουν ευκολότερα ένα λάθος ψυχοπαιδαγωγικής 

φύσεως από ότι ένας λιγότερο µορφωµένος γονέας». Τέλος, η άποψη του εκπαιδευ-

τικού ∆10ΣΤ είναι ότι: «στο χωριό οι γονείς είναι περιορισµένου µορφωτικού επι-

πέδου.  Αυτό δρα αρνητικά στο ό,τι δεν µπορούν να βοηθήσουν το παιδί, θετικά για-

τί εκτιµούν το δάσκαλο πιο πολύ. Η εκτίµηση δίνει την ικανοποίηση στο δάσκαλο 

ότι κάτι είµαι και εγώ και η κοινωνία µε υπολογίζει. Στην πόλη ο δάσκαλος δεν εί-

ναι τίποτε το σπουδαίο, ενώ στο χωριό είναι»397.  

 Όλες οι παραπάνω απόψεις µε αποκορύφωµα την τελευταία, κρύβουν κατά 

τη γνώµη µας, µια αίσθηση ανασφάλειας των εκπαιδευτικών απέναντι στους µορ-

φωµένους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούν το επάγγελµά τους, από άποψη 

κύρους σε χαµηλότερο επίπεδο από τα άλλα πνευµατικά επαγγέλµατα και έτσι 

ενδέχεται κατά την επικοινωνία τους µε τους µορφωµένους γονείς να βιώνουν πε-

ρισσότερο άγχος και να τους θεωρούν ως πιθανούς επικριτές, σε βαθµό πολύ µε-

γαλύτερο από ό,τι θα συνέβαινε µε τους λιγότερο µορφωµένους γονείς. 

 Ενδεχοµένως, οι αντιλήψεις αυτές των εκπαιδευτικών να ερµηνεύουν το 

γεγονός ότι, ενώ θεωρούν πολύ καλύτερη την συνεργασία τους µε τους µορφωµέ-

νους γονείς, µόνο σε δυο περιπτώσεις εκπαιδευτικών εκφράστηκε ρητή προτίµηση 

                                                           
396 Οι Αλ. Φρεδερίκου και Φ. Φολερού-Τσερουλή που εντόπισαν παρόµοιες εκφράσεις στις δικές τους 
συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς, υποθέτουν ότι εξαιτίας αυτών των συναισθηµάτων των εκπαιδευτι-
κών, ασκείται από τους γονείς επιρροή στο έργο τους, η οποία είναι διακριτική και συγκαλυµµένη πίσω 
από παραπετάσµατα φιλίας και αµοιβαίας αποδοχής. Βλ. Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή 1991, 
ό.π., σ. 195. 
397 Βλ. και την άποψη της εκπαιδευτικού ∆5Α η οποία υποστηρίζει ότι οι µορφωµένοι κάποιες φορές σνο-
µπάρουν τον εκπαιδευτικό. Επίσης οι εκπαιδευτικοί ∆6Α και ∆4Α υποστηρίζουν ότι είναι περισσότερο 
πιθανό οι µορφωµένοι γονείς να ασκήσουν κριτική ή «να υπεισέλθουν σε θέµατα διδακτικής και ψυχολογι-
κής αντιµετώπισης του παιδιού», αν και το ενδεχόµενο αυτό θεωρείται θετικό γιατί βελτιώνουν τη δουλειά 
τους. 
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για συνεργασία µε τους γονείς αυτούς398. Για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που 

ρωτήθηκαν σχετικά, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων δεν επηρέαζε τη διάθεσή 

τους για συνεργασία. Όπως υποστήριξε ο εκπαιδευτικός ∆1Α, «η συζήτηση και η 

συνεργασία µε µορφωµένους γονείς είναι πολύ πιο άνετη. Παρ� όλ� αυτά, δεν έχει 

τόση σηµασία να µπορεί ο δάσκαλος να συζητά επιστηµονικά µε ένα πατέρα όσο το 

να µπορεί να του πει πως να βοηθήσει το παιδί του. Έτσι, επιδιώκω να συζητώ µε 

τους γονείς των αδύνατων µαθητών ανεξάρτητα από το επίπεδό τους». Στην ανα-

φορά αυτή υποδηλώνεται και ένας άλλος παράγοντας που µπορεί να ερµηνεύσει 

την αντίθεση που εντοπίστηκε παραπάνω. Οι εκπαιδευτικοί συνδέονται συναι-

σθηµατικά µε τους µαθητές τους σε µεγάλο βαθµό, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπί-

ζουν το επάγγελµά τους ως λειτούργηµα, ως αποστολή399. Αυτοί οι οποίοι έχουν 

περισσότερο ανάγκη τις υπηρεσίες τους είναι οι άνθρωποι µε το χαµηλό µορφωτι-

κό επίπεδο και για το λόγο αυτό επιδιώκουν να επικοινωνούν µαζί τους στον ίδιο 

βαθµό αν όχι σε µεγαλύτερο, σε σχέση µε τους µορφωµένους γονείς. 

 Ένα άλλο στοιχείο το οποίο παρατηρήθηκε στις συζητήσεις µας µε τους 

εκπαιδευτικούς είναι ότι θεωρούν το µορφωτικό επίπεδο των γονέων γενικά και 

αόριστα  υπεύθυνο για τη συχνή ή µη επικοινωνία µαζί τους και δεν γίνεται από-

λυτα σαφές για ποιο λόγο οι µορφωµένοι γονείς εκδηλώνουν αυξηµένο ενδιαφέ-

ρον για την εκπαίδευση του παιδιού τους, κατ� επέκταση και για τη συνεργασία 

τους µε τον εκπαιδευτικό. Μόνο σε δυο περιπτώσεις εκπαιδευτικών ο παράγοντας 

«µορφωτικό επίπεδο» παίρνει πιο συγκεκριµένο περιεχόµενο. Η εκπαιδευτικός 

∆3Α υποστηρίζει ότι προτιµά να επικοινωνεί µε µορφωµένους γονείς και γιατί 

«επιβάλλουν στα παιδιά τους κάποιο προγραµµατισµό, κάποιο σκοπό». Επιπλέον, η 

εκπαιδευτικός ∆2Α αναφέρει: «Μερικές φορές έχω δυσκολίες να συνεργαστώ µε 

γονείς που δεν έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Πιο πολύ όµως σε χωριό και όχι 

στην πόλη. Ο µη µορφωµένος γονιός επειδή ο ίδιος έχει αρνητική στάση σαν παιδί 

απέναντι στο σχολείο και στη γνώση γενικότερα, δεν µεταφέρει θετική στάση στο 

παιδί του». Παρατηρούµε ότι η πρώτη µιλάει για την τάση των γονέων µε υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο να µαθαίνουν τα παιδιά τους στον προγραµµατισµό και στον 

ορισµό στόχων για το µέλλον. Στα λόγια της δεύτερης εκπαιδευτικού, παρατη-
                                                           
398 Βλ. ∆2Α, ∆3Α 
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ρούµε ότι συνδέεται η µόρφωση των γονέων µε τη θετική ή αρνητική τους στάση 

απέναντι στο σχολείο και στη µάθηση. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία περιλαµ-

βάνονται στην έννοια του habitus, τις δοµές που δεν είναι έµφυτες αλλά δοµού-

νται οι ίδιες και συγχρόνως εν δυνάµει, δοµούν συµπεριφορές και τρόπους ζωής 

και µεταδίδονται από τους γονείς στα παιδιά, σύµφωνα πάντα µε τη θεωρία του 

πολιτιστικού κεφαλαίου400.  

 Αναφερόµενοι στο µορφωτικό επίπεδο και τις επιδράσεις που έχει αυτό 

στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων, δεν πρέπει να παραβλέψουµε και µια 

πολύ σηµαντική, κατά τη γνώµη µας, διαφοροποίηση που κάνουν ορισµένοι εκ-

παιδευτικοί. Υποστηρίζουν ότι η οικονοµική θέση της οικογένειας από µόνη της 

δεν επηρεάζει τόσο πολύ όσο το µορφωτικό επίπεδο τη συνειδητοποίηση της ανά-

γκης για επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό. Όπως αναφέρει η εκπαιδευτικός ∆3Α, 

«Αυτοί που έχουν µόνο οικονοµική ευµάρεια νοµίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη το 

σχολείο γιατί ζουν από άλλο επάγγελµα, τα παιδιά θα συνεχίσουν το επάγγελµα του 

πατέρα, κάτι που περνάει στο παιδί και δεν δείχνει το ενδιαφέρον που θα µπορούσε 

να δείχνει». Την ίδια ακριβώς θέση υποστηρίζει µε παραστατικότητα και η εκπαι-

δευτικός ∆2Α: «Μου έχει τύχει σε παραθαλάσσιο χωριό οι γονείς να ασχολούνται 

µε τουριστικά και να µου λένε να µη ζορίζω το παιδί γιατί και αυτό την ίδια δουλειά 

θα κάνει και δε χρειάζεται να προχωρήσει πολύ στα γράµµατα. Ή το ακόµη πιο α-

κραίο «είναι ανάγκη να έρθουν από το Σεπτέµβρη τα παιδιά στο σχολείο τώρα που 

έχουµε τον τρύγο;» Και το παιδί επίσης προτιµούσε να µην πάει στο σχολείο αλλά 

να ασχολείται µε αυτές τις δουλειές»401. Μπορεί να µην είναι µεγάλος ο αριθµός 

των εκπαιδευτικών οι οποίοι ρητά διατυπώνουν την παραπάνω διαφοροποίηση, 

εντούτοις στο σηµείο εκείνο της συνέντευξης που τους ζητήθηκε να ιεραρχήσουν 

µια σειρά παραγόντων οι οποίοι ενδεχοµένως επηρεάζουν τη συνεργασία εκπαι-

δευτικού και γονέων402, στις πρώτες θέσεις συνήθως τοποθετούσαν το µορφωτικό 

επίπεδο και σε επόµενη, συχνά προτελευταία ή τελευταία θέση το επάγγελµα των 

                                                                                                                                                                            
399 Βλ. Α. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού - Τσερουλή 1991, ό.π., σ. 78. 
400 Βλ. στο κεφάλαιο πρώτο την παράγραφο που αναφέρεται στις οικογενειακές στρατηγικές και πρακτικές 
των γονέων. 
401 Βλ. επίσης, ∆6Α, ∆11ΣΤ. 
402 Βλ. Παράρτηµα, Πλαίσιο συνέντευξης για τους εκπαιδευτικούς. 
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γονέων, όπως φαίνεται και στη γραφική παράσταση 1403. Αξίζει να σηµειώσουµε 

ότι κανένας εκπαιδευτικός δε θεώρησε το επάγγελµα των γονέων ως τον πρώτο σε 

σηµασία παράγοντα για την επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων. 

 Μερικές από τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών διασταυρώθηκαν µέσα 

από τις συνεντεύξεις µε τους γονείς, φωτίζοντας λίγο περισσότερο το φαινόµενο 

που µελετάµε. Καταρχήν, η έννοια του µορφωτικού επιπέδου στην οποία αναφέ-

ρονται οι εκπαιδευτικοί και που κάποιοι συνέδεσαν µε αντιλήψεις και στάσεις των 

γονέων, εµπλουτίζεται και µε άλλα συστατικά. Έτσι, οι φιλοδοξίες των γονέων για 

τα παιδιά είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται µε το µορφωτικό τους 

επίπεδο. Στην έρευνά µας βέβαια, δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο 

ύψος των φιλοδοξιών των γονέων για τη µόρφωση των παιδιών τους, καθώς στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία υποστήριξαν ότι επιθυµούν να συνεχίσουν τα παιδιά 

τους το σχολείο ως τις ανώτερες βαθµίδες της εκπαίδευσης, γεγονός που αποτελεί 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. «Θα ήθελα να σπουδάσουν τα 

παιδιά. Ποιος γονιός δε θέλει;» αναφέρει η µητέρα Γ22ΣΤ1. Είναι σχεδόν αυτο-

νόητη επιδίωξη η µόρφωση των παιδιών. 

 Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί τους γονείς µε χαµηλότερο µορφωτικό 

επίπεδο είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης στις δυνατότητες των παιδιών τους να πε-

τύχουν τις φιλοδοξίες αυτές. Αυτοί οι γονείς βάζουν συχνότερα -κανένας γονέας 

από την πρώτη κατηγορία του δείγµατος δεν βάζει τέτοια προϋπόθεση- την προϋ-

πόθεση «αν µπορεί το παιδί», «αν θέλει», ακόµα και σε περιπτώσεις που οι ενδεί-

ξεις από τη σχολική επίδοσή του δεν είναι αποθαρρυντικές. Είναι χαρακτηριστική 

η περίπτωση της µητέρας Γ16ΣΤ3 της οποίας η κόρη είναι πολύ καλή µαθήτρια σε 

ένα σχολείο που φηµίζεται για το υψηλό επίπεδο των µαθητών του. Κι όµως, αυτή 

η µητέρα δεν πιστεύει ότι το παιδί της µπορεί να τα καταφέρει ή τουλάχιστον είναι 

ικανοποιηµένη αν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση: «Θα ήθελα να προχωρήσει 

η κόρη µου στα γράµµατα αρκεί να το θέλει  κι αυτή. Τουλάχιστο να βγάλει το γυ-

µνάσιο κι αν µπορέσει να πάει στο Λύκειο. ∆ηλαδή για πανεπιστήµιο δεν... Αν το 

θέλει βέβαια και η ίδια αλλάζει»404. Η µητέρα δεν µπορεί να ονειρευτεί για το παι-

δί της κάτι που σπάνια συµβαίνει σε οικογένειες µε τη δική της κοινωνική θέση. 
                                                           
403 Η γραφική παράσταση 1 προκύπτει από τον πίνακα 2. Βλ. Παράρτηµα. 
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Άλλωστε όπως αναφέρει η ίδια αλλά και ο σύζυγός της, οι δικοί τους γονείς δεν 

πήγαιναν στο σχολείο, δεν ενδιαφέρονταν να µάθουν περισσότερα. Είχαν βιοπο-

ριστικά προβλήµατα να λύσουν. Στη θεωρία του µορφωτικού κεφαλαίου υπάρχει 

η έννοια του «αναπόφευκτου» που ερµηνεύει ανάλογες περιπτώσεις ατόµων που 

δεν θέτουν στόχους οι οποίοι σύµφωνα µε όσα η εµπειρία τους υπαγορεύει, δύ-

σκολα θα πραγµατοποιηθούν405. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς που οι ίδιοι έ-

χουν µορφωθεί δεν θεωρούν τόσο δύσκολο ή απίθανο να σπουδάσουν τα παιδιά 

τους.  

 ∆ιαφορές που συνδέονται µε το µορφωτικό κεφάλαιο που φέρει κάθε οικο-

γένεια συναντάµε και στους λόγους που προβάλλουν οι γονείς για να δικαιολογή-

σουν την επιθυµία τους να σπουδάσει το παιδί. Περισσότεροι από τους  µισούς 

γονείς (όλοι από την πρώτη και δεύτερη κατηγορία του δείγµατος) απέδωσαν αξία 

στην µόρφωση, όρος που στη συνείδηση των γονέων είναι συνώνυµη µε την 

πνευµατική καλλιέργεια, τη διάπλαση του χαρακτήρα, τις εµπειρίες που διαµορ-

φώνουν τρόπο ζωής ακόµα και την ευτυχία του παιδιού. Ενδεικτικά αναφέρουµε 

τα λόγια ορισµένων γονέων:  «Για να καλλιεργηθούν πρώτα σαν άνθρωποι. ∆εν 

έχω αυταπάτες ότι σπουδάζοντας θα λύσουν το επαγγελµατικό τους πρόβληµα αλλά 

θέλω να ανοίξουν τους ορίζοντές τους. Καλοί µαθητές σηµαίνει υπεύθυνα άτοµα, να 

είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους», αναφέρει  η µητέρα Γ6Α1. «[Το πτυχίο] 

είναι µοναδική εµπειρία που δεν µπορεί να αντικατασταθεί µε εµπειρία δουλειάς, 

σεµιναρίων. Η διαδικασία, η µετάβαση στο σχολείο και µετά στο πανεπιστήµιο σου 

δίνει µια ωριµότητα που είναι µοναδική, υποστηρίζει η µητέρα Γ5Α1406.  

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γονείς αυτοί βρίσκονται σε ένα οικονοµικό επί-

πεδο που τους παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια. Θα µπορούσε λοιπόν να πει 

κανείς ότι έχουν την πολυτέλεια να αντιµετωπίζουν την εκπαίδευση ιδεαλιστικά κι 

όχι χρησιµοθηρικά αφού δε βιώνουν  οικονοµική αβεβαιότητα. Ο P. Bourdieu α-

ναφερόµενος σε αυτό ακριβώς το θέµα, διαπιστώνει ότι τα παιδιά των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων που δεν ανησυχούν για τη δουλειά που θα κάνουν µελλοντικά, 

ακολουθούν εξειδικεύσεις σπάνιες και για πολλούς «εξωτικές», οι οποίες απαι-

                                                                                                                                                                            
404 Βλ. επίσης Γ2Α3, Γ11Α2, Γ13ΣΤ2, Γ14ΣΤ2,  Γ21ΣΤ2,  
405 Βλ. κεφάλαιο 1.3.1.1 
406 Βλ. επίσης Γ1Α2, Γ4Α2, Γ7Α1, Γ23ΣΤ2, Γ24ΣΤ1, Γ9Α1, κ.ά. 
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τούν ίσως περισσότερο χρόνο σπουδών και καθυστερούν να αποφέρουν κέρδη. 

Αυτά τα άτοµα ξεχωρίζουν από τη µάζα, αντλούν κύρος από τους εκπαιδευτικούς 

τίτλους που αποκτούν και είναι πολύ πιθανό µακροπρόθεσµα να ωφεληθούν αρκε-

τά και οικονοµικά407.  

 Οι γονείς που αναφέρονται στη δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστα-

σης που αποκτά κάποιος µε τη µόρφωση προέρχονται από τη δεύτερη και την τρί-

τη  κατηγορία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η µητέρα Γ19ΣΤ3 η οποία συγκινεί µε 

τον αυθορµητισµό της: «Εγώ του εξήγησα πέντε πράγµατα: Εγώ δεν έχω ούτε χω-

ράφια, ούτε σπίτια, ούτε δουλειά έχει ο άντρας µου, η δουλειά του είναι εποχιακή. 

Το χειµώνα ψαχνόµαστε για δουλειά.[ δουλεύει εργάτης στο λιοµάζωµα]. Κι έτσι 

θέλω τουλάχιστον ο γιος µου να κάτσει κάπου, σε µια καρέκλα, που λέει ο λόγος, 

και να ξέρω ότι θα παίρνει το µηνιάτικό του. Να µην είναι εργάτης. Έστω να ανοί-

ξει µια δική του δουλειά. Κι εγώ µε χέρια και πόδια θα τον βοηθήσω, ακόµα και 

λαντζέρισσα θα γενώ, γιατί είµαι καµένη και ο άντρας µου είναι εργάτης»408.   

 Κάποιοι γονείς, από την τρίτη οµάδα του δείγµατος οι οποίοι για διάφορους 

λόγους δε συνέχισαν το σχολείο, αναφέρουν ότι θα ήθελαν να σπουδάσει το παιδί 

τους προβάλλοντας σε αυτό προσωπικές τους επιθυµίες. Χαρακτηριστικά ο πατέ-

ρας Γ16ΣΤ3 αναφέρει: «Επειδή εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να σπουδάσω λόγω 

φτώχειας τρέφω µεγάλη συµπάθεια για τους φοιτητές409. 

 Ύστερα από τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι το µορφωτικό επίπεδο 

συνεπάγεται ανάλογες αντιλήψεις και στάσεις των γονέων και είναι µάλλον αυτά 

που επηρεάζουν τις πρακτικές των γονέων, από τη βοήθεια που θα προσφέρουν 

στο παιδί µέχρι την επικοινωνία τους µε τον εκπαιδευτικό. 

 Παρατηρήθηκε επίσης, ότι στον πρώτο κύκλο των συνεντεύξεων όπου ο 

παράγοντας «µορφωτικό επίπεδο» δεν συνδυαζόταν µε άλλους, όπως πολυτεκνία 

και πολύωρη επαγγελµατική απασχόληση της µητέρας, δεν έδειξε σηµαντικές 

διαφορές από τους υπόλοιπους γονείς ούτε ως προς τη συχνότητα της επικοινωνί-

ας ούτε ως προς την ποιότητα της συνεργασίας. Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισµένες 

                                                           
407 Βλ. P. Bourdieu, J.Cl. Passeron 1993, ό.π.  
408 Βλ. Γ11Α2, Γ16ΣΤ3, Γ18ΣΤ2, Γ20ΣΤ3, Γ21ΣΤ2, Γ23ΣΤ2 κ.ά. 
409 Βλ. επίσης Γ8Α3 
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περιπτώσεις γονέων οι οποίοι συναντούσαν δυσκολίες να βοηθήσουν τα παιδιά 

στο σπίτι λόγω προσωπικών γνωστικών ελλείψεων410.  

 Στο δεύτερο κύκλο των συνεντεύξεων στη διάρκεια του οποίου ήρθαµε σε 

επαφή µε γονείς οι οποίοι σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς δεν επικοινωνούσαν 

µαζί τους, παρατηρήθηκε ότι ήταν πράγµατι γονείς µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, 

τα παιδιά τους είχαν χαµηλές επιδόσεις στο σχολείο411, παράγοντας που όπως θα 

δούµε και στο σχετικό κεφάλαιο µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, να επηρεάσει 

αρνητικά την επικοινωνία του εκπαιδευτικού µε τους γονείς. Επιπλέον όµως, στη 

µια περίπτωση η µητέρα Γ25Α3 ήταν πολύτεκνη ενώ στη δεύτερη, η µητέρα 

Γ26ΣΤ3 εργαζόταν πολλές ώρες µακριά από την πόλη στην οποία διέµενε. Η πα-

ρατήρηση αυτή οδήγησε στη διαπίστωση ότι το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο όταν 

συνδυάζεται  και µε άλλους παράγοντες όπως πολύτεκνες οικογένειες και  επαγ-

γελµατική απασχόληση της µητέρας, µόνο τότε επιδρά αρνητικά στην επικοινωνί-

α.  

 Εντοπίστηκαν επίσης διαφορές οι οποίες δεν οφειλόταν µόνο στην κατοχή 

εκπαιδευτικών τίτλων αλλά και σε µια ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια των γο-

νέων της πρώτης κατηγορίας η οποία διαφαίνονταν σε πολλά σηµεία. Καταρχήν, 

στην άνεση µε την οποία έρχονταν σε επαφή µαζί µας. Για τους γονείς της πρώτης 

κατηγορίας του δείγµατος ήταν µια διαδικασία µε την οποία ήταν εξοικειωµένοι 

και δεν αισθάνονταν ανησυχία. Αντίθετα, στις περιπτώσεις γονέων µε χαµηλότερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο, ήταν συχνά φανερό το άγχος, ήταν πολύ διστακτικοί στις 

απαντήσεις τους στις οποίες συχνά απαντούσαν µε λόγο ελλιπή ή τηλεγραφικό412.  

 Άλλες διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν ότι οι γονείς µε το υψηλό εκπαι-

δευτικό επίπεδο, επιτελούσαν διανοητικά επαγγέλµατα που τους ανάγκαζαν να 

έχουν  και να διαβάζουν στο σπίτι τους βιβλία γεγονός που συµβάλλει στη θετική 

στάση του παιδιού απέναντι στο διάβασµα413. Ή αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις που 

περνούν χρόνο µε το παιδί πηγαίνοντας εκδροµές και βόλτες στην αγορά414 ή συ-

                                                           
410 Βλ. στην παρούσα εργασία, την ενότητα «Υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού από τους γονείς». 
411 Η σχολική επιτυχία ή αποτυχία του παιδιού φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά από το  µορφωτικό 
επίπεδο των γονέων. Για σχετική βιβλιογραφία βλ. στην παρούσα εργασία την ενότητα για τις «οικογε-
νειακές εκπαιδευτικές  στρατηγικές». 
412 Βλ. για παράδειγµα Γ15ΣΤ3, Γ26ΣΤ3 
413 Βλ. Γ5Α1, Γ12Α1 
414 Βλ. Γ6Α1, Γ10Α1 
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ζητώντας και παίζοντας παιγνίδια415, στοιχεία που δεν εντοπίσαµε στους γονείς µε 

το µέτριο ή χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.  

 Συναντήσαµε όµως και γονείς οι οποίοι λόγω της δουλειάς τους δεν µπο-

ρούσαν να αφιερώσουν πολύ χρόνο στο παιδί τους γεγονός που οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ως αρνητικό χαρακτηριστικό των µορφωµένων γονέων. Χαρακτηριστι-

κή περίπτωση αποτελούν εδώ οι γονείς Γ24ΣΤ1 οι οποίοι αν και διαπιστώνουν ότι 

το παιδί τους έχει προβλήµατα στο σχολείο, δεν µπορούν να ασχοληθούν αρκετά. 

Η µητέρα αναφέρει: «Τα βοηθάω πολύ µε τις εργασίες που έχουν στο σπίτι κυρίως 

το µαθητή της Στ΄  που αποτελεί παράδειγµα τεµπέλη. [Εκεί παρεµβαίνει ο πατέρας 

για να πει ότι «και η µικρή δε διαφέρει πολύ, συχνά τελειώνει νωρίς µε διάφορες 

δικαιολογίες, όπως η δασκάλα έλειπε και δεν προχωρήσαµε και διάφορα τέτοια. 

∆εν ξέρει προπαίδεια και αυτό σηµαίνει ότι δεν κάθεται να διαβάσει»].Το βλέπουµε 

το πρόβληµα αλλά η δουλειά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για βοήθεια. Κάνω ό,τι 

µπορώ φέρνοντάς τη στο γραφείο. Της δίνω φωτοτυπίες από βοηθητικά βιβλία για 

να εξασκείται»416.  

 Μεταξύ των γονέων του δείγµατος υπήρξαν και εκείνοι µε την έντονη επι-

κριτική διάθεση για τον τρόπο µε τον οποίο επιτελούν οι εκπαιδευτικοί τα καθή-

κοντά τους, οι οποίοι στο σύνολό τους προέρχονταν από την πρώτη κατηγορία του 

δείγµατος. Χαρακτηριστική είναι η µητέρα Γ5Α1 η οποία ανέφερε ότι: «∆εν εκτι-

µώ ιδιαίτερα τους δασκάλους. Οπότε αυτή η επικοινωνία είναι αρκετή417. Νοµίζω 

ότι ένας σοβαρός λόγος για την κατάντια της εκπαίδευσης στην Ελλάδα οφείλεται 

στους δασκάλους. Ντρέποµαι που το λέω αλλά έτσι είναι. ∆εν µπορούν να ανταπο-

κριθούν. Πιθανόν να µην τους δίνονται τα ανάλογα εφόδια». Φτάνει στο σηµείο να 

αµφισβητήσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να µιλήσουν και για θέµατα που 

άπτονται περισσότερο στη θεωρία της Παιδαγωγικής επιστήµης και των συναφών 

επιστηµών. Παρόµοιες απόψεις εκφράζονται και από άλλους γονείς όπως οι 

Γ24ΣΤ1, που θεωρούν ότι για την έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και 

                                                           
415 Βλ. Γ7Α1, Γ10Α1, Γ24ΣΤ1 
416 Βλ. επίσης Γ9Α1. Ο πατέρας είναι γιατρός και η µητέρα συµβολαιογράφος και για να επισκεφτούν την 
εκπαιδευτικό ο πατέρας κλείνει το ιατρείο του. Ευτυχώς η µαθήτρια  δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα και 
έτσι δε χρειάζεται βοήθεια στο σπίτι. Επίσης Γ5Α1, Γ6Α1,Γ17ΣΤ2. 
417 ∆εν πηγαίνει πολύ συχνά στο σχολείο. Βέβαια, να επισηµάνουµε εδώ ότι είναι εργαζόµενη και το παιδί 
δεν έχει προβλήµατα στο σχολείο. 
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γονέων µεγάλη ευθύνη φέρουν και οι πρώτοι. Ο πατέρας  Γ9Α1 πάλι, υποστηρίζει 

ότι το επάγγελµα του εκπαιδευτικού έχει πάψει να αποτελεί λειτούργηµα και έχει 

µετατραπεί σε ένα δηµοσιοϋπαλληλικό επάγγελµα.  

 Ορισµένες µητέρες έκαναν παρατηρήσεις και ως προς θέµατα που αφορούν 

τον τρόπο βαθµολόγησης των εργασιών από την εκπαιδευτικό418, ή εξέφρασαν 

διαφωνίες για επιλογές της εκπαιδευτικού όπως η παρακολούθηση µιας κινηµατο-

γραφικής ταινίας από τους µαθητές γεγονός για το οποίο δεν είχε ενηµερωθεί από 

την εκπαιδευτικό ώστε να το αποτρέψει419, για τη διάταξη των θρανίων µέσα στην 

αίθουσα420. ∆ιαφωνίες βέβαια, µε τις ενέργειες των εκπαιδευτικών εξέφρασαν και 

άλλοι γονείς από τη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία του δείγµατος. Η διαφορά 

είναι ότι οι γονείς µε το υψηλό µορφωτικό επίπεδο συνήθως κουβέντιαζαν αυτές 

τις σκέψεις µε τους εκπαιδευτικούς κάτι που δεν συνέβαινε µε τους υπόλοιπους 

γονείς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα των µητέρων Γ11Α2, Γ23ΣΤ2, 

Γ20ΣΤ3 οι οποίες για διαφορετικούς λόγους η καθεµιά, αντί να κουβεντιάσουν το 

πρόβληµα µε τον εκπαιδευτικό, προτίµησαν να διακόψουν εντελώς την επικοινω-

νία µαζί του.  

 Συνοψίζοντας, η πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι η επικοινωνία τους µε 

τους γονείς  εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη µόρφωση των γονέων δεν είναι 

αβάσιµη, όπως προέκυψε και από τις συνεντεύξεις µας µε τους γονείς. Η δική µας 

παρατήρηση είναι ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο των γονέων (το οποίο δεν καθορίζεται µόνο από την κατοχή ή µη εκπαι-

δευτικών τίτλων αλλά και από τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις φιλοδοξίες των 

γονέων αποκτώντας έτσι την ευρύτητα της έννοιας του µορφωτικού κεφαλαίου)  

που για τους εκπαιδευτικούς συνεπάγεται ελλιπή συνεργασία µαζί τους, συνοδεύ-

εται και από άλλους παράγοντες που επίσης µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 

την επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων (πολυτεκνία, επαγγελµατική απασχό-

ληση και των δύο συζύγων, χαµηλές επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο), καθι-

στώντας ασαφή το βαθµό στον οποίο το µορφωτικό επίπεδο και µόνο επιδρά αρ-

νητικά στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων. Για να συναχθεί ασφαλέστε-
                                                           
418 Οι µητέρες Γ5Α1 και Γ12Α1 υποστηρίζουν η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πιο αυστηρή στη βαθµολό-
γηση γιατί όταν το παιδί παίρνει συνεχώς άριστα και µάλιστα χωρίς να το αξίζει, δεν µαθαίνει. 
419 Βλ. Γ5Α1 
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ρο συµπέρασµα σε αυτό το θέµα χρειάζεται η συµβολή ειδικών στατιστικών δια-

δικασιών οι οποίες και προϋποθέτουν διαφορετική(ποσοτική και όχι ποιοτική) 

διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2  Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο 
  

 Ένας παράγοντας που φαίνεται πως επηρεάζει τη συχνότητα και την ποιό-

τητα της επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και συνδέεται άρρηκτα 

µε τον παράγοντα του µορφωτικού επιπέδου των γονέων, είναι η περιοχή στην 

οποία βρίσκεται το σχολείο. Στην έρευνά µας προσπαθήσαµε µέσα από την εµπει-

ρία των εκπαιδευτικών του δείγµατος να διαπιστώσουµε αν υπάρχουν σοβαρές 

διαφοροποιήσεις στη συνεργασία τους µε τους γονείς κατά την παραµονή τους σε 

σχολεία της υπαίθρου και της πόλης ή σε σχολεία διαφορετικών συνοικιών στην 

ίδια πόλη. 

 Ως προς την πρώτη διάκριση µεταξύ σχολείων της πόλης και της υπαίθρου, 

δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία στο ερώτηµα πού επιτυγχάνεται πληρέστερα κι 

ευκολότερα η επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων. Από τη µια 

µεριά, ορισµένοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η συνεργασία είναι καλύτερη στο 

χωριό421 και οι λόγοι που επικαλούνται είναι κυρίως η εµπιστοσύνη και η εκτίµη-

ση στο έργο του εκπαιδευτικού που είναι πιο αυξηµένα στο χωριό παρά στην πό-

λη422 και η οικειότητα που δηµιουργείται στις σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικού 

στο χωριό423. Ο εκπαιδευτικός ∆1Α αναφέρει σχετικά: «Στα χωριά η κατάσταση 

                                                                                                                                                                            
420 Βλ. Γ7Α1 και Γ12Α1 
421 Βλ. ∆1Α, ∆4Α, ∆10ΣΤ 
422 Βλ. ∆1Α, ∆10ΣΤ 
423 Βλ. ∆1Α, ∆4Α 
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είναι διαφορετική. Υπάρχει ενδιαφέρον και ο γονέας σε θεωρεί ένα άνθρωπο που 

βοηθά το παιδί του. Έτσι οι σχέσεις είναι πολύ οικείες. Σε καλούν στο σπίτι τους 

κ.τ.λ. Εδώ  στην πόλη υπάρχει ούτως ή άλλως αποµάκρυνση των ανθρώπων. Αυτό 

δυσκολεύει σίγουρα την επικοινωνία. Ακόµη και η εκτίµηση στο δάσκαλο είναι πε-

ρισσότερο δεδοµένη από ό,τι στην πόλη». 

 Από την άλλη µεριά, υπήρξαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι υποστήριξαν ότι η 

επικοινωνία και συνεργασία στην πόλη είναι καλύτερη δίνοντας µεγαλύτερη έµ-

φαση στο γεγονός ότι οι γονείς στην πόλη είναι περισσότερο θετικοί απέναντι στη 

µόρφωση των παιδιών τους, παράγοντας που επιδρά θετικά στην επικοινωνία424. 

Όπως υποστηρίζει η εκπαιδευτικός ∆7ΣΤ: «Στην πόλη οι γονείς ενδιαφέρονται πε-

ρισσότερο από ό,τι στο χωριό. Στο χωριό συνήθως το µορφωτικό επίπεδο είναι χα-

µηλό και οι γονείς δεν έχουν υψηλές φιλοδοξίες µε αποτέλεσµα και τα παιδιά να 

µην προσανατολίζονται προς τη µάθηση». Επιπλέον, η συνάδελφός της, ∆2Α, α-

ναιρεί το επιχείρηµα ότι στα χωριά είναι πιο εύκολη η επικοινωνία µε τον ακό-

λουθο τρόπο: «Τώρα ακόµα και ο δάσκαλος που διδάσκει σε χωριό, που οι επαφές 

είναι πιο φυσικές, δε µένει εκεί αλλά µετακινείται. Έτσι, µόνο στα πλαίσια του σχο-

λικού ωραρίου µπορεί να συναντηθεί µε το γονιό. Στην πόλη είναι πιο εύκολο ο δά-

σκαλος να καλέσει τους γονείς απόγευµα ειδικά σε τµήµατα που είναι προβληµατικά 

και να κουβεντιάσει µαζί τους». Είναι αλήθεια ότι η τάση να αποφεύγει ο εκπαι-

δευτικός τη διαµονή στο χωριό όπου βρίσκεται το σχολείο και να προτιµά να µε-

τακινείται από το πλησιέστερο αστικό κέντρο για διάφορους λόγους425, είναι µια 

πραγµατικότητα στον ελληνικό χώρο, όπως έχει προκύψει και από σύγχρονη έ-

ρευνα σχετική µε τις συνθήκες εργασίας του Έλληνα δασκάλου426.  

 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών οδηγούν στη διαπίστωση πως η επικοινωνία 

και συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων διαφοροποιείται ανάλογα της θέσης 

του σχολείου (πόλη - ύπαιθρο), αν και δεν µπορεί να διακρίνει κανείς µε σιγουριά 

πού η επικοινωνία και η συνεργασία είναι καλύτερη, δεδοµένου ότι οι εκπαιδευτι-

κοί εστιάζουν σε διαφορετικό σηµείο τα πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτήµατα µε 

αποτέλεσµα να µην είναι εύκολο να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα.  
                                                           
424 Βλ. ∆2Α, ∆4Α, ∆7ΣΤ, ∆9ΣΤ 
425 Τέτοιοι λόγοι είναι η αποµόνωση από πολιτιστικά δρώµενα και  οι ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης. Βλ. 
Ι. Πυργιωτάκη 1992, ό.π., σ. 67 κ.εξ. 
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 Η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη στην περίπτωση διαφορετικών συνοικιών 

µέσα στην πόλη. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η 

επικοινωνία µε γονείς από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα και µε χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο είναι µειωµένη. Όταν λοιπόν, το σχολείο βρίσκεται σε µια συνοικία όπου 

διαµένουν γονείς µε αυτά τα χαρακτηριστικά, οι εκπαιδευτικοί αναµένουν περιο-

ρισµένη συνεργασία427. Η εκπαιδευτικός ∆6Α αναφέρει σχετικά: «Υπάρχουν δια-

φοροποιήσεις στην επικοινωνία ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο. 

Εκεί όπου οι γονείς δουλεύουν για το µεροκάµατο και εποµένως φεύγουν πολύ πριν 

πάει το παιδί στο σχολείο και επιστρέφουν όταν το σχολείο έχει κλείσει, εκεί δεν 

µπορείς να έχεις αυξηµένη συνεργασία. Αντίθετα, αν το σχολείο είναι σε περιοχές 

όπου οι γονείς είναι πιο µορφωµένοι,  έχουν πιο ελαστικό ωράριο οπότε και περισ-

σότερο χρόνο να µιλήσουν µε τους δάσκαλους, αν η µητέρα είναι εργαζόµενη η ο-

ποία και περισσότερο εµπλέκεται στα θέµατα του σχολείου, είναι παράγοντες που 

µπορούν να διαφοροποιήσουν τη συνεργασία». Παρόµοια άποψη εκφράζει και η 

συνάδελφός της ∆5Α η οποία χαρακτηρίζει «καλό» το σχολείο στο οποίο εργάζε-

ται, γιατί βρίσκεται στο κέντρο της πόλης όπου οι γονείς ανήκουν σε ένα ανώτερο 

µορφωτικά και βιοτικά περιβάλλον σε αντίθεση µε τα περιφερειακά σχολεία.  

 Ο εκπαιδευτικός ∆8ΣΤ υποστηρίζει επίσης: «Παίζει ρόλο η συνοικία γιατί 

αν περιλαµβάνει ανθρώπους ανώτερης µορφωτικής και οικονοµικής στάθµης ο-

πωσδήποτε και τα παιδιά τους θα βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο». ∆ιαφοροποιεί-

ται δηλαδή και η επίδοση των παιδιών η οποία όπως υποστηρίχθηκε σε άλλο ση-

µείο, είναι παράγοντας που επηρεάζει και επηρεάζεται από το βαθµό επικοινωνίας 

και συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων. 

 Με βάση λοιπόν τις απόψεις των εκπαιδευτικών µπορούµε να υποθέσουµε 

ότι η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο, αν είναι χωριό ή πόλη αλλά και 

από ποια συνοικία (υποβαθµισµένη ή µη) της πόλης το σχολείο απορροφά µαθη-

τές, είναι επίσης παράγοντες που διαφοροποιούν την επικοινωνία του σχολείου µε 

την οικογένεια. Η διαφοροποίηση όµως αυτή δεν οφείλεται στον περιβάλλοντα 

χώρο του σχολείου αλλά στη σύνθεση του πληθυσµού, στην κοινωνική του προέ-

λευση. Ουσιαστικά, αυτό που διαφοροποιεί την επικοινωνία είναι το µορφωτικό 
                                                                                                                                                                            
426 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1992, ό.π.,  
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και οικονοµικό επίπεδο  των γονέων, στοιχείο που, κρίνοντας από τις αναφορές 

τους, συνειδητοποιείται από τους εκπαιδευτικούς.   

 

 

 

 

 

 

4.3.3  Σχολική τάξη 
 

 Από τα δεδοµένα της έρευνας προκύπτει ότι η σχολική τάξη στην οποία 

φοιτά ο µαθητής παίζει καθοριστικό ρόλο στη συχνότητα µε την οποία είναι ανα-

γκαίο να επικοινωνούν εκπαιδευτικοί και γονείς, και στο περιεχόµενο αυτής της 

επικοινωνίας. Η ανάγκη για στενή συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 

είναι εντονότερη στην πρώτη τάξη ενώ στις µεγαλύτερες τάξεις ελαττώνεται για 

να φτάσει σε ένα σηµείο στην έκτη τάξη όπου οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού 

από το γονέα είναι λίγες και η επικοινωνία σπάνια. Πολύ παραστατικός είναι ο 

λόγος της εκπαιδευτικού που αναφέρει τα ακόλουθα: «Η έλλειψη της συνεργασίας 

είναι πρόβληµα κυρίως στις µικρές τάξεις. Η µάθηση του παιδιού εξαρτάται από τη 

βοήθεια που θα δεχτεί στο σπίτι. Ένα παιδί που δεν θα βοηθηθεί, δύσκολα θα µάθει 

σε αυτήν την ηλικία. Στις µεγαλύτερες τάξεις ο δάσκαλος προσπαθεί να συνεργαστεί 

κυρίως µε το παιδί και όχι τόσο µε τους γονείς. Η συνεργασία εκεί περιορίζεται µό-

νο στις περιπτώσεις που το παιδί παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. Η επι-

κοινωνία περιορίζεται στην ενηµέρωση των γονέων από το δάσκαλο για την πορεία 

του µαθητή[...] Έχω παρατηρήσει πάντως ότι όταν οι γονείς δεν έρχονται καθόλου 

στο σχολείο και τα παιδιά δεν µαθαίνουν»428. Και η συνάδελφός της συµπληρώνει: 

«Στις µεγάλες τάξεις το άγχος του γονιού για την πρόοδο του παιδιού δε µειώνεται, 

µειώνονται όµως οι επισκέψεις. ∆εν είναι απαραίτητη η πολύ συχνή επαφή δασκά-

                                                                                                                                                                            
427 Βλ. ∆4Α, ∆5Α, ∆6Α, ∆8ΣΤ, ∆10ΣΤ 
428 Βλ. ∆3Α.  
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λου - γονέα  γιατί ούτε το ίδιο το παιδί το έχει ανάγκη ούτε και κανένας άλλος γιατί 

είναι στρωµένο το παιδί, έχει προσαρµοστεί στους κανόνες του σχολείου»429. 

 Όπως φαίνεται και από τα λεγόµενα των δύο παραπάνω εκπαιδευτικών, οι 

βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά τη συχνότητα και το περιεχόµε-

νο της επικοινωνίας είναι:  α) το νεαρό της ηλικίας του µαθητή στην πρώτη τάξη 

που καθιστά αναγκαία την καθοδήγηση από τον ενήλικο. Με κάποιες ίσως εξαι-

ρέσεις430, τα παιδιά στην πρώτη τάξη ασχολούνται για πρώτη φορά συστηµατικά 

µε την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και συχνά δεν 

έχουν κατακτήσει πλήρως τις προαπαιτούµενες κινητικές και νοητικές δεξιότη-

τες431. Χρειάζεται εποµένως ένα άτοµο που θα τα βοηθήσει στα πρώτα του βήµα-

τα στο σχολείο. Το ρόλο αυτό αναλαµβάνει στο σχολείο ο εκπαιδευτικός και στο 

σπίτι ο γονέας. Ο πρώτος θα παρουσιάσει τη νέα γνώση ή δεξιότητα αλλά στη 

συνέχεια χρειάζεται αρκετή δουλειά στο σπίτι για να την εµπεδώσουν τα παιδιά 

και συνεχή άσκηση για να γίνει κτήµα τους. Στην πρώτη τάξη οι γονείς δεν βοη-

θούν απλώς αλλά υποκαθιστούν σε µεγάλο βαθµό τον εκπαιδευτικό στο σπίτι. 

Βρίσκεται δίπλα στο µαθητή όση ώρα µελετά για να του διαβάζει τις εκφωνήσεις 

των ασκήσεων, να του υποδεικνύει το σωστό τρόπο διαβάσµατος, ενώ χρειάζεται 

ακόµη και να του πιάνει το χέρι για να του δείξει τη σωστή φορά των γραµµά-

των432.  

 Οι γονείς, ανάλογα µε τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, τις παιδαγωγικές 

τους γνώσεις, την ευαισθητοποίησή τους και κυρίως τη συχνή επικοινωνία µε τον 

εκπαιδευτικό, οργανώνουν τηνκαθοδήγηση του παιδιού στο σπίτι. Από τις σχετι-

κές ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς αλλά και από τις συζητήσεις µας µε τους ί-

διους τους γονείς προέκυψε ότι υπάρχει µια µειοψηφία γονέων οι οποίοι  δεν α-

σχολούνται ιδιαίτερα µε τη µελέτη του παιδιού στο σπίτι433. Οι περισσότεροι ακο-

λουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και φροντίζουν ώστε να πραγµατοποιεί το 

                                                           
429 Βλ. ∆6Α. 
430 Από τους γονείς του δείγµατος βρέθηκε µόνο ένα παιδί που γνώριζε τα  γράµµατα όταν πήγε στο σχο-
λείο. Φοιτούσε πιο πριν σε ιδιωτικό Νηπιαγωγείο, το πρόγραµµα του οποίου συµπεριελάµβανε και προπα-
ρασκευή στην πρώτη ανάγνωση και γραφή. Βλ. Γ5Α1 
431Βλ. Μ. Βάµβουκα 1987, ό.π. 
432 Βλ. ∆1Α 
433 Βλ. Γ25Α3. Πρόκειται για πολύτεκνη µητέρα που ενδεχοµένως δε βρίσκει το χρόνο να ασχοληθεί µε τη 
µαθήτρια η οποία, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της εκπαιδευτικού ∆5Α, αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στο 
σχολείο. 
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παιδί τις κατ� οίκον εργασίες του. Άλλοι γονείς εκδηλώνουν ιδιαίτερο ζήλο, θέ-

τουν επιπλέον στόχους και αφιερώνουν πολύ χρόνο στη µελέτη του παιδιού434. Οι 

επιδόσεις των µαθητών είναι συνήθως ανάλογες της δουλειάς που γίνεται στο σπί-

τι και για αυτό το λόγο η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ του εκπαιδευτικού και των 

γονιών των µαθητών του αποτελεί σοβαρό πρόβληµα στην πρώτη τάξη435.  

 Ορισµένοι γονείς για διάφορους  λόγους, όπως έλλειψη ελεύθερου χρόνου 

ή απαραίτητων γνώσεων, καταφεύγουν στα ιδιαίτερα µαθήµατα. Πρόκειται για 

µια επιλογή η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στις µικρές τάξεις και ειδικά 

στην πρώτη, η βοήθεια από το γονέα δύσκολα µπορεί να αντικατασταθεί από τα 

ιδιαίτερα µαθήµατα. Η εκπαιδευτικός ∆3Α µε πολλά χρόνια υπηρεσίας στη διδα-

σκαλία της Α΄, επεσήµανε ότι στην ηλικία αυτή τα παιδιά έχουν αργούς ρυθµούς 

µάθησης και έτσι απαιτείται να αφιερωθεί πολύς χρόνος. Συνήθως όµως ο χρόνος 

στο ιδιαίτερο µάθηµα είναι περιορισµένος και γι� αυτό οι γονείς δεν πρέπει να 

εφησυχάζουν αλλά να αφιερώνουν  και οι ίδιοι χρόνο στο παιδί.  

 Με το νεαρό της ηλικίας συνδέεται και το γεγονός ότι στην πλειοψηφία 

τους τα παιδιά στις µικρές τάξεις πηγαίνουν ή φεύγουν από το σχολείο συνήθως 

µε τη συνοδεία των γονιών τους. Αυτό διευκολύνει τους γονείς να συναντήσουν 

τον εκπαιδευτικό και να κουβεντιάσουν µαζί του, χωρίς να χρειάζεται να βγουν 

από το πρόγραµµά τους.  

β) Ένας δεύτερος βασικός παράγοντας που εντείνει την επικοινωνία εκπαιδευτι-

κών και γονέων είναι το άγχος των εκπαιδευτικών και κυρίως των γονέων για να 

«πάρει ο µαθητής τις βάσεις»436. Πρόκειται για έκφραση που συναντάται στο λόγο 

των εκπαιδευτικών και των γονέων και σηµαίνει να αποκτήσει ο µαθητής το γνω-

                                                           
434 Όπως η µητέρα Γ12Α1 η οποία προετοιµάζει το παιδί για το επόµενο µάθηµα -ουσιαστικά το παιδί 
βρίσκεται πάντα ένα µάθηµα πιο µπροστά από τα άλλα. Στο «Σκέφτοµαι και Γράφω» επίσης, δουλεύει το 
θέµα µαζί µε το παιδί κάνοντας πρώτα σχετική συζήτηση ώστε να αποκτήσει το παιδί ιδέες για να αναπτύ-
ξει το θέµα. Θεωρεί ότι δεν αρκεί να δει το παιδί µια εικόνα µόνο για  να γράψει όπως συµβαίνει στο σχο-
λείο λόγω περιορισµένου χρόνου. Μολονότι ελέγχεται η ορθότητα των πράξεων της µητέρας, είναι προφα-
νής η διάθεσή της να προχωρήσει το παιδί και πέρα από τα απαραίτητα. Ανάλογη είναι και η περίπτωση 
της µητέρας Γ10Α1 η οποία στην αρχή της χρονιάς χρησιµοποιούσε και στο σπίτι χαρτόνια για να κάνουν 
συνδυασµούς µε τα γράµµατα και τις συλλαβές κι αυτό όπως υποστηρίζει, βοήθησε πολύ το µαθητή. Πρέ-
πει να λάβουµε υπόψη µας ότι και οι δυο µητέρες έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο και εργάζονται µε 
ελεύθερο, µειωµένο ωράριο.  
435 Βλ. ∆1Α, ∆2Α, ∆3Α, ∆4Α 
436 Βλ. για παράδειγµα, ∆4Α, Γ17ΣΤ2. Για το άγχος των γονέων (είτε αφορά στην πορεία του µαθητή είτε 
στον τρόπο µε τον οποίο θα το βοηθήσουν)  ως παράγοντα που αυξάνει τη συνεργασία στις µικρές τάξεις 
και ιδιαίτερα στην πρώτη, κάνουν λόγο πολλοί εκπαιδευτικοί και γονείς: ∆2Α, ∆9ΣΤ, ∆12ΣΤ, Γ7Α1, 
Γ4Α2, Γ6Α1, Γ15ΣΤ3, Γ20ΣΤ3 κ.ά. 
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στικό υπόβαθρο αλλά και τα κίνητρα και τις συµπεριφορές που είναι αναγκαίες 

για να προσαρµοστεί στις συνθήκες του σχολείου, στοιχεία που θα προσδιορίσουν 

σε µεγάλο βαθµό τη µελλοντική του σχολική πορεία. Οι γονείς, µην έχοντας συ-

χνά µέτρο σύγκρισης των επιδόσεων του παιδιού τους µε τις αντίστοιχες των συ-

νοµιλήκων του εκδηλώνουν ανησυχία για την πρόοδό του και επικοινωνούν µε 

τον εκπαιδευτικό για να το συζητήσουν µαζί του437.   

 Άγχος προκαλεί και η δυσκολία των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά λόγω 

κυρίως των ιδιαιτεροτήτων των µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην πρώτη τάξη 

αλλά και των δικών τους γνωστικών ελλείψεων438. Είναι ενδεικτικά τα λόγια της 

εκπαιδευτικού ∆11ΣΤ που υποστηρίζει ότι: «Στην πρώτη η επικοινωνία είναι συ-

χνότερη γιατί όπως διδάσκεται η Γλώσσα σήµερα κανένας γονέας δεν ξέρει. Έτσι 

πρέπει να είναι κοντά στο δάσκαλο για να ξέρουν πώς να δείχνουν στο παιδί στο 

σπίτι. Αντιµετωπίζουν δυσκολίες και για αυτό επικοινωνούν πιο συχνά. Επίσης ο 

γονέας θέλει να δει αν το παιδί προχωράει κανονικά ή έχει δυσκολίες, έχουν µεγα-

λύτερο άγχος. Πολλές φορές όταν τους λες κάτι το νιώθουν πιο πολύ δικό τους παρά 

του παιδιού τους. Κουράζονται κι αυτοί µαζί µε το παιδί». 

 Η κατάσταση διαφοροποιείται µε την πάροδο του χρόνου. Ήδη µετά τα 

Χριστούγεννα, γονείς οι οποίοι επικοινωνούσαν πολύ συχνά µε τον εκπαιδευτικό 

του παιδιού τους αραιώνουν τις επισκέψεις στο σχολείο. Ένα τέτοιο παράδειγµα 

αποτελεί η µητέρα Γ10Α1: «Στις µεγαλύτερες τάξεις θα εξακολουθώ να ασχολού-

µαι µε το παιδί. Μου έχει γίνει απαραίτητο να πηγαίνει διαβασµένος στο σχολείο. 

Βέβαια, ενδεχοµένως θα περιορίζοµαι σε έλεγχο. Ήδη µετά τα Χριστούγεννα προ-

σπαθώ να τον αφήνω να κάνει µόνος του την περισσότερη δουλειά. Άλλωστε τώρα 

µπορεί να διαβάσει µόνος του τι του ζητάει η άσκηση. Σιγά -σιγά αποδεσµεύοµαι. 

∆ε γίνεται για παράδειγµα, αργότερα να διαβάζω εγώ την Ιστορία για να τη µαθαί-

νει ο ∆ηµήτρης γιατί έτσι δε θα µάθει ποτέ να µελετά»439. 

                                                           
437 Βλ. Γ1Α2, Γ10Α1 κ.τ.λ. 
438 Στην ενότητα για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων ανα-
φερθήκαµε και στην ανάγκη να βοηθηθεί ο γονέας από τον εκπαιδευτικό για να επιτελέσει το ρόλο του 
συνεκπαιδευτή στο σπίτι. 
439 Βλ. επίσης, Γ7Α1, Γ24ΣΤ1 
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 Πράγµατι, η εµπειρία των εκπαιδευτικών και των γονέων του δείγµατος µε 

µαθητές στην Στ΄  τάξη δείχνει ότι η ανάγκη για επικοινωνία µειώνεται440. Η επι-

κοινωνία περιορίζεται συνήθως στην ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο του 

µαθητή. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το µαθητή αρκετά ώριµο ώστε να µπορούν να 

συνεννοούνται πλέον µε τον ίδιο στις περιπτώσεις που παρουσιάζει δυσκολίες 

µάθησης ή συµπεριφοράς. Αυτό που συστήνουν οι εκπαιδευτικοί και φαίνεται ότι 

συνιστά και πρακτική των περισσότερων γονέων είναι να παραχωρούν οι τελευ-

ταίοι στο µαθητή αυτονοµία να οργανώνει µόνος του τη µελέτη του, να ελέγχουν 

αν πράγµατι ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει για το σπίτι και να τον βοη-

θούν µόνο όταν έχει πραγµατική ανάγκη441. 

 ∆ιαφορετική των παραπάνω αντίληψη εξέφρασαν µια εκπαιδευτικός και 

µια µητέρα οι οποίες υποστήριξαν ότι η επικοινωνία εκπαιδευτικού και γονέα 

πρέπει να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του ∆ηµοτικού και µετά από αυτό. Η 

πρώτη είναι η εκπαιδευτικός ∆7ΣΤ η οποία αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα 

πειθαρχίας στην τάξη της και µολονότι χρειάζεται τη βοήθεια των γονέων για να 

τα επιλύσει, δεν έχει βρει τον τρόπο να τους πείσει να επικοινωνούν συχνότερα 

µαζί της. Θεωρεί την έλλειψη επικοινωνίας σοβαρό πρόβληµα για τη δουλειά της 

και είναι εποµένως δικαιολογηµένο να διαφοροποιεί τη θέση της από τους συνα-

δέλφους της.  

 Η δεύτερη είναι η µητέρα Γ14ΣΤ2 η οποία στη σχετική ερώτηση για την 

µεταβολή της συχνότητας επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτικό καθώς προχωρεί το 

παιδί στο σχολείο υποστήριξε τα ακόλουθα: «Συµβαίνει πράγµατι να µειώνεται [η 

επικοινωνία].  Γιατί όταν πηγαίνει ένα παιδί στην πρώτη τάξη πολλοί γονείς σκέ-

φτονται ότι τώρα που έφυγε από τα χέρια τους, λες και είναι βάρος, θα κάνουν ένα 

δεύτερο παιδί. Έτσι, στον πρώτο, δεύτερο χρόνο του παιδιού δίνουν κάποια σηµα-

σία, µεγαλώνοντας µετά και πηγαίνοντας σε µεγαλύτερη τάξη γίνεται «ο µεγάλος» 

και οι γονείς στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο «µικρό». Ενώ δεν είναι «ο µεγάλος» 

                                                           
440 Μόνο η µητέρα Γ8Α3 υποστήριξε ότι στις µεγαλύτερες τάξεις θα έχει ανάγκη να επικοινωνεί ίσως και 
περισσότερο µε τον εκπαιδευτικό γιατί τα µαθήµατα τότε θα είναι πιο δύσκολα και θα χρειάζεται η ίδια 
βοήθεια από τον εκπαιδευτικό για να βοηθήσει το παιδί στο σπίτι. 
441 Βλ. ∆1Α, ∆8ΣΤ, Γ3Α2, Γ4Α2, Γ5Α1, Γ9Α1, Γ10Α1, Γ12Α1, Γ13ΣΤ2, Γ18ΣΤ2, Γ19ΣΤ3, Γ21ΣΤ2, 
Γ23ΣΤ2. Είναι κοινή η πεποίθηση για όλους τους εκπαιδευτικούς της Στ΄ τάξης ότι στις κατ� οίκον εργασί-
ες ο µαθητής θα πρέπει να δουλεύει µόνος του. 
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αλλά σε ηλικία 7 χρ. και 6. Αυτό δεν συµβαίνει µόνο στο σχολείο. Το ίδιο το παιδί 

που συγκέντρωνε µέχρι εκείνη τη στιγµή την προσοχή νιώθει παραµεληµένο. Ή λέ-

νε, «πήγε πρώτη , δευτέρα, έµαθε, µπήκε σε µια σειρά». Όµως και ο εκπαιδευτικός 

είναι διαφορετικός κάθε χρόνο, και η ψυχολογία του παιδιού αλλάζει µε τα χρόνια, 

δεν είναι η ίδια κατάσταση». Για τους λόγους που η µητέρα αναπτύσσει στο ση-

µείο αυτό, θεωρεί απαραίτητο να συνεχίζεται η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών 

και γονέων. Είναι πράγµατι, σηµαντικές οι παρατηρήσεις της και δείχνουν πόσο 

σοβαρά αντιµετωπίζει τη συνεργασία της µε τον εκάστοτε εκπαιδευτικό των παι-

διών της.  

 Στο σηµείο αυτό δίνεται η ευκαιρία να κάνουµε την ακόλουθη επισήµανση: 

Πριν από τη µελέτη των δεδοµένων της έρευνας υπήρχε σε µας το ερώτηµα κατά 

πόσο το γεγονός ότι ο µαθητής της Στ΄ τάξης βρίσκεται ένα σκαλί πριν την εισα-

γωγή το στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θα αύξανε το άγχος των γονέων, οι οποί-

οι θα ήθελαν να παρακολουθούν πιο στενά την πρόοδο του παιδιού. Ένα τέτοιο 

στοιχείο όµως δεν προέκυψε. Ενδεχοµένως, δικαιολογείται λόγω της αυτόµατης 

µετάβασης του µαθητή από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο και της πεποίθησης ότι 

πρόκειται για ένα διαφορετικό σχολείο όπου ο µαθητής θα κάνει νέα αρχή. 

 Συνοψίζοντας, από τα δεδοµένα που συλλέξαµε, γίνεται πρόδηλο ότι η 

σχολική τάξη στην οποία βρίσκεται ο µαθητής, συνιστά παράγοντα που ρυθµίζει 

το περιεχόµενο αλλά και τη στενότητα ή τη χαλαρότητα των σχέσεων που θα α-

ναπτυχθούν µεταξύ του εκπαιδευτικού και των γονιών του. Στην πρώτη τάξη οι 

ίδιοι οι γονείς παίρνουν συνήθως την πρωτοβουλία για επικοινωνία µε τον εκπαι-

δευτικό442 ενώ στην έκτη τάξη ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που συνήθως ζητάει 

τη συνεργασία αλλά δεν καταφέρνει να την έχει πάντα στο βαθµό που θα ήθελε. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρώτης τάξης που καθιστούν αναγκαία την στε-

νή συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέα, εξαλείφονται µε την πάροδο του χρόνου 

µε  αποτέλεσµα να µην είναι πάντα άµεσα ορατή η ανάγκη για τη µεταξύ  

τους συνεργασία ούτε από τους γονείς ούτε τους εκπαιδευτικούς.  
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4.3.4  Επίδοση µαθητή 
 

 Τα δεδοµένα της έρευνάς µας επιτρέπουν να υποστηρίξουµε ότι η έλλειψη 

επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων οδηγεί σε χαµη-

λή απόδοση το µαθητή. Το γεγονός αυτό είναι περισσότερο φανερό στην πρώτη 

τάξη του δηµοτικού σχολείου. Αν ο µαθητής δεν βοηθηθεί στα πρώτα και καθορι-

στικά για την µετέπειτα σχολική του πορεία βήµατα, είναι πολύ πιθανό ότι θα δη-

µιουργηθούν µαθησιακά κενά τα οποία δύσκολα θα καλυφθούν στα επόµενα έτη. 

Αυτή είναι µια πεποίθηση που φαίνεται να έχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί του δείγ-

µατος. Αξίζει να παραθέσουµε χαρακτηριστικές αναφορές: «Για την κακή απόδο-

ση [του µαθητή] ευθύνεται και η έλλειψη επικοινωνίας τους µε το δάσκαλο»443. «Η 

µάθηση του παιδιού εξαρτάται από τη βοήθεια που θα δεχτούν στο σπίτι. Ένα παιδί 

που δεν θα βοηθηθεί, δύσκολα θα µάθει σε αυτήν την ηλικία [πρώτη τάξη]. Έχω 

παρατηρήσει πάντως, ότι όταν οι γονείς δεν έρχονται καθόλου στο σχολείο και τα 

παιδιά δεν µαθαίνουν»444. «Αυτοί που δεν ενδιαφέρονται, οπωσδήποτε και τα παι-

διά τους είναι χαµηλού µαθησιακού επιπέδου. Θεωρώ ότι ο γονέας που ενδιαφέρε-

                                                                                                                                                                            
442 Όπως φάνηκε και σε άλλη παράγραφο, οι εκπαιδευτικοί που αναφέρουν περιττές επισκέψεις από τους 
γονείς διδάσκουν στην Α΄ τάξη. Κανένας εκπαιδευτικός της Στ΄ τάξης δε διαµαρτυρήθηκε για κάτι τέτοιο.  
443 Βλ. ∆1Α 
444 Βλ. ∆3Α 
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ται και αυτό φαίνεται και µέσα από την επικοινωνία του µε το δάσκαλο, θα έχει ένα 

καλό µαθητή»445. 

 Ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις από τις συνεντεύξεις µας µε τους γο-

νείς. Ορισµένοι υποστηρίζουν ρητά ότι οι γονείς που ενδιαφέρονται (το ενδιαφέ-

ρον στο λόγο τους ταυτίζεται µε την καλή συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό και 

την παροχή βοήθειας στο σπίτι) έχουν και καλούς µαθητές στο σχολείο. Η µητέρα 

Γ22ΣΤ1 αναφέρει: «Οι καλοί µαθητές σίγουρα βοηθιούνται από το σπίτι. Σπάνια 

κάποια παιδιά χωρίς βοήθεια είναι άριστοι µαθητές κι εκεί µπορεί να έχουν και 

υψηλότερο δείκτη νοηµοσύνης που ανεβάζει το επίπεδο και τα κάνει να ξεχωρί-

ζουν».Παρόµοια άποψη εκφράζει και η µητέρα Γ1Α2: «Αν ήµουν γονιός αυτού του 

παιδιού δε θα άφηνα έτσι την κατάσταση. Το παιδί αναγκάζεται να πηγαίνει στη 

φροντιστηριακή τάξη που λειτουργεί στο σχολείο αντί να το βοηθάνε οι γονείς στο 

σπίτι. ∆ε νοµίζω ότι νοιάστηκαν ποτέ να πάνε να ρωτήσουν το δάσκαλο και το παιδί 

δε γνωρίζει ούτε τα γράµµατα. Για να είναι ένα παιδί αδύνατος µαθητής κάτι συµ-

βαίνει. Πρέπει να το ψάξουµε να δούµε τι φταίει και να το αντιµετωπίσουµε». Η 

µητέρα σαφώς επιρρίπτει ευθύνες στους γονείς για την χαµηλή απόδοση του µα-

θητή στο σχολείο.  

 Τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες φάνηκε ότι µε την έγκαιρη βοήθεια που 

δέχτηκε ο µαθητής στο σπίτι, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος να γίνει ένα πρόβληµα 

χρόνιο ή καλύφθηκαν κενά µάθησης που δηµιουργήθηκαν, υπήρξαν και µεταξύ 

των γονέων που πήραν µέρος στην έρευνά µας. Για παράδειγµα η µητέρα Γ3Α2 

βοήθησε πολύ το παιδί κι έτσι διορθώθηκε ένα πρόβληµα άρθρωσης που σίγουρα 

θα του δηµιουργούσε εµπόδια στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Ε-

πίσης η µητέρα Γ6Α1, παρατήρησε ότι ο γιος της δυσκολευόταν στο συλλαβισµό. 

Κατά την επικοινωνία της µε την εκπαιδευτικό, αντιλήφθηκε ότι ο τρόπος που 

έδειχνε το συλλαβισµό ήταν λαθεµένος. Ακολούθησε τις οδηγίες της εκπαιδευτι-

κού και το παιδί παρουσίασε ραγδαία βελτίωση446.  

 

                                                           
445 Βλ ∆8ΣΤ.  Ανάλογες απόψεις εκφράζονται επίσης από τους εκπαιδευτικούς ∆2Α, ∆4Α, ∆5Α, ∆7ΣΤ, 
∆8ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆10ΣΤ.  
446 Βλ. επίσης Γ10Α1. Η µητέρα κατά τη µελέτη του παιδιού είχε δώσει µεγάλη έµφαση στο µάθηµα της 
γλώσσας παραµελώντας τα Μαθηµατικά στα οποία ο µαθητης άρχισε να έχει δυσκολίες. Ύστερα από τις 
επισηµάνσεις της εκπαιδευτικού το πρόβληµα διορθώθηκε. 
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 Φαίνεται εποµένως, ότι η επίδοση του µαθητή στο σχολείο εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από την σωστή συνεργασία που θα έχουν οι γονείς µε τους εκπαι-

δευτικούς και για το λόγο αυτό οι τελευταίοι αποδίδουν µεγάλη σηµασία  

στην επικοινωνία που θα έχουν µε τους γονείς. Ειδικά αν παρατηρήσουν ότι ο µα-

θητής έχει δυσκολίες, η ανάγκη για επικοινωνία γίνεται επιτακτικότερη. Και αυτό 

γιατί στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος υποστηρίζουν ότι δεν µπο-

ρούν να  βοηθήσουν τον αδύνατο µαθητή πάντα αποτελεσµατικά, µολονότι κατα-

βάλλουν προσπάθεια αφιερώνοντας χρόνο είτε στη διάρκεια της διδακτικής ώρας 

είτε την τελευταία ώρα και το διάλειµµα447. Κανένας εκπαιδευτικός δεν ισχυρίζε-

ται ότι µπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να αναπληρώσει µε απόλυτη επιτυχία τη 

δουλειά που χρειάζεται να γίνει στο σπίτι448. Ενδεικτικά, η εκπαιδευτικός ∆5Α 

υποστηρίζει: «Όταν έχω αδύνατους µαθητές είναι στην πράξη δύσκολο να καλύψω 

και το κοµµάτι ευθύνης των γονέων. Προσπαθώ, αφιερώνοντας χρόνο από το διά-

λειµµα και από τη διδακτική ώρα ακόµη. Όταν τα άλλα κάνουν επαναληπτικά, όταν 

κάνουν σιωπηλές εργασίες, δουλεύω µαζί µε τα αδύνατα παιδιά. Αλλά συνήθως σε 

µια τάξη µαθητών δεν µπορείς να παραµελείς 18 και είκοσι παιδιά για να βοηθάς το 

ένα. Αν κι αυτό το παιδί έχει βέβαια µεγαλύτερη ανάγκη, πρέπει και τα υπόλοιπα να 

απασχολούνται µε κάτι». Ο συνάδελφός της, ∆8ΣΤ προσθέτει: «Ο εκπαιδευτικός 

δεν µπορεί από µόνος του να βοηθήσει τους αδύνατους µαθητές που έχει στην τάξη 

όσο θα ήθελε ο ίδιος. ∆ιότι οι απαιτήσεις της τάξης είναι µεγάλες. Αφιερώνοντας 

χρόνο στους αδύνατους µαθητές η οχλαγωγία στην τάξη είναι δεδοµένη. Και ο χρό-

νος που θα αφιερώσεις είναι πολύ λίγος για να έχεις αποτέλεσµα». Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί επικαλούνται αφενός το µεγάλο αριθµό µαθητών στην τάξη οι ο-

ποίοι αναγκαστικά θα παραµεληθούν όση ώρα ο εκπαιδευτικός θα ασχολείται µε 

τους αδύνατους µαθητές. Αφετέρου, την πίεση της διδακτέας ύλης που δεν αφήνει 

                                                           
447 Βλ. ∆4Α, ∆5Α, ∆6Α. 
448 Όπως επισηµαίνουν ορισµένοι εκπαιδευτικοί, υπάρχουν περιπτώσεις, περισσότερο βέβαια στις µεγάλες 
τάξεις,  στις οποίες ο ίδιος ο µαθητής θέλει να βελτιωθεί, έχει αναπτύξει τα κίνητρα που απαιτούνται,  
οπότε και είναι δυνατό να το επιτύχει µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ακόµα κι αν δεν έχει µεγάλη βοή-
θεια από το σπίτι. Ο εκπαιδευτικός ∆4Α για παράδειγµα, αναφέρεται σε µια τέτοια περίπτωση ενός µαθη-
τή, µετανάστη από την Αλβανία, ο οποίος εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να έχει βοήθεια από τους γονείς 
του. Ο µαθητής µε τη βοήθεια που του δίνει ο εκπαιδευτικός στα διαλείµµατα και την προσωπική προσπά-
θεια που καταβάλλει, έχει καταφέρει να σηµειώσει υψηλές επιδόσεις στα µαθήµατα. 
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πολλά χρονικά περιθώρια στον εκπαιδευτικό να καθυστερήσει όλη την τάξη µέχρι 

να καλύψουν τα µαθησιακά κενά κάποιοι από τους µαθητές449. 

 

 

 Γενικά, η τακτική που συνήθως ακολουθείται από τους εκπαιδευτικούς στις 

περιπτώσεις των αδύνατων µαθητών, είναι να προσπαθούν αρχικά από µόνοι τους  

να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. Αν δεν υπάρχει βελτίωση, τότε  επικοινωνούν µε 

τους γονείς450 για να τους δώσουν οδηγίες πως να βοηθήσουν καλύτερα το µαθητή 

στο σπίτι. Η εκπαιδευτικός ∆3Α γράφει παρατηρήσεις και οδηγίες  στο βιβλίο του 

µαθητή. Η παραπάνω εκπαιδευτικός, όπως ανέφερε η ίδια, αποφεύγει να καλεί 

τους γονείς στο σχολείο για να τους επισηµάνει προβλήµατα µάθησης των παι-

διών τους, φοβούµενη τα άσχηµα συναισθήµατα που θα βιώσουν οι γονείς αυτοί. 

Θα συζητήσει το πρόβληµα µόνο όταν οι ίδιοι οι γονείς την επισκεφτούν στο σχο-

λείο. Πρόκειται όµως για εξαίρεση από το σύνολο του δείγµατος. 

 Μολονότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στην αποτελεσµατικότητα που έχει η 

βοήθεια από το σπίτι στους αδύνατους µαθητές και ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν 

περισσότερο τη συνεργασία µε τους γονείς των αδύνατων µαθητών, δηλώνουν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία ότι  δεν κατορθώνουν να την έχουν πάντα. Αντίθε-

τα, οι γονείς των καλών µαθητών είναι εκείνοι που επικοινωνούν συχνότερα µε το 

σχολείο.  

 Ορισµένοι εκπαιδευτικοί ερµηνεύουν την απροθυµία των γονέων αδύνατων 

µαθητών για επικοινωνία ως «αδιαφορία» των γονέων απέναντι στη µόρφωση των 

παιδιών τους451. Φάνηκε όµως και µέσα από παραδείγµατα που παρουσίασαν οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, ότι η «αδιαφορία» είναι συνήθως αντανάκλαση βαθύτερων, 

ποικίλων αιτιάσεων: Ένας βασικός λόγος είναι τα οικογενειακά και οικονοµικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ορισµένοι γονείς, οπότε η προσοχή τους εστιά-

ζεται στην επίλυση αυτών, παραµελώντας τα εκπαιδευτικά θέµατα452.  Ο εκπαι-

                                                           
449 Βλ. ∆1Α, ∆2Α, ∆4Α, ∆5Α, ∆7ΣΤ, ∆8ΣΤ, ∆11ΣΤ, ∆12ΣΤ 
450 Για τους τρόπους µε τους οποίους προσκαλούνται οι γονείς βλ. στην παρούσα εργασία την ενότητα 
«Μορφές επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων». 
451 Βλ. ∆1Α, ∆5Α, ∆6Α 
452 Είναι χαρακτηριστικό ότι πάντα στα παραδείγµατα των εκπαιδευτικών, γονείς µε χαµηλό βιοτικό επίπε-
δο έχουν και αδύνατους µαθητές. Φαίνεται εποµένως ότι το σενάριο που θέλει το γόνο χαµηλών κοινωνι-
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δευτικός ∆5Α αναφέρεται στην περίπτωση µιας  µητέρας η οποία αναγκάζεται να 

γυρνάει τις γειτονιές πουλώντας ψάρια. Η µητέρα αυτή όχι µόνο δεν επικοινωνεί 

µε τον εκπαιδευτικό αλλά αφήνει και το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο βρώµικο 

και συνήθως χωρίς την παραµικρή προετοιµασία στα µαθήµατα. Σε µερικές από 

τις προσκλήσεις του εκπαιδευτικού στέλνει τη µεγαλύτερη κόρη της453. Το γεγο-

νός ότι στέλνει κάποιον στο σχολείο είναι ένδειξη ότι δεν αδιαφορεί για τις προ-

σκλήσεις του εκπαιδευτικού, απλώς η ίδια δεν µπορεί να πάει στο σχολείο.  

 

 

 Επιπρόσθετοι λόγοι που αναφέρονται συχνά από τους εκπαιδευτικούς και 

οδηγεί τους γονείς να µην ασχολούνται µε την εκπαίδευση του παιδιού είναι το 

χαµηλό  µορφωτικό επίπεδο και το γεγονός ότι δεν αποδίδουν αξία στη µόρφω-

ση454. Ή έχουν άσχηµη εµπειρία συνεργασίας µε άλλους εκπαιδευτικούς κι αυτό 

αντανακλάται και στις σχέσεις που αναπτύσσουν και µε τους υπόλοιπους455. Η 

πολυτεκνία είναι επίσης παράγοντας που οδηγεί τους γονείς σε παραµέληση των 

καθηκόντων τους τα οποία σχετίζονται µε την εκπαίδευση του παιδιού. Γιατί, η 

µητέρα που όπως θα φανεί και σε άλλο σηµείο της εργασίας, είναι αυτή που συ-

νήθως αναλαµβάνει τα θέµατα του σχολείου, δεν έχει το απαιτούµενο χρόνο, όχι 

µόνο για να επισκεφτεί τον εκπαιδευτικό αλλά ούτε και για να ασχοληθεί µε το 

διάβασµα του παιδιού στο σπίτι456. 

 Ένας άλλος παράγοντας που κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών οδηγεί 

τους γονείς των αδύνατων µαθητών από ένα σηµείο και µετά να µην ανταποκρί-

νονται στις προσκλήσεις του εκπαιδευτικού να τον επισκεφθούν στο σχολείο, εί-

ναι τα άσχηµα συναισθήµατα που βιώνουν οι γονείς από το γεγονός ότι το παιδί 

τους είναι αδύνατος µαθητής. Οι γονείς απογοητεύονται από τις µη ικανοποιητικές 

επιδόσεις του παιδιού τους, δέχονται την κατάσταση µοιρολατρικά και παραιτού-

                                                                                                                                                                            
κών στρωµάτων να επιτυγχάνει στο σχολείο δεν είναι παρά φωτεινή εξαίρεση της σκληρής πραγµατικότη-
τας.  
453 Βλ. επίσης ∆1Α, ∆5Α. 
454 Βλ. ∆1Α, ∆10ΣΤ. 
455 Βλ. ∆2Α. 
456 Οι εκπαιδευτικοί ∆4Α και ∆5Α αναφέρονται σε παραδείγµατα πολύτεκνων µητέρων. 
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νται από κάθε προσπάθεια µε σκοπό να τη  βελτιώσουν457. Ως αποτέλεσµα, όταν 

τους καλεί ο εκπαιδευτικός στο σχολείο, αντιλαµβάνονται458 ότι πρόκειται να τους 

κάνει παρατηρήσεις για τις επιδόσεις του παιδιού και αποφεύγουν τη συνάντηση. 

Η εκπαιδευτικός ∆11ΣΤ αναφέρει σχετικά: «Οι γονείς των καλών µαθητών έρχο-

νται από µόνοι τους στο σχολείο και πολύ τακτικά. Αντίθετα οι γονείς των κακών 

µαθητών όχι µόνο δεν έρχονται από µόνοι τους αλλά χρειάζεται να τους καλέσεις, 

να τους ξανακαλέσεις και πάλι µπορεί να µην έρθουν. Αυτό συµβαίνει γιατί ο γονέ-

ας και πριν πάει στο δάσκαλο καταλαβαίνει την επίδοση του παιδιού. Οπότε ένας 

γονέας που βλέπει ότι το παιδί του µειονεκτεί θα πάει στο σχολείο γνωρίζοντας ότι 

ο δάσκαλος θα του πει τα προβλήµατα που έχει. Αυτό του δηµιουργεί άσχηµα συ-

ναισθήµατα. Από την άλλη ο γονέας του καλού µαθητή συναντά το δάσκαλο και για 

να επιβεβαιώσει ότι πράγµατι δεν έχει πρόβληµα αλλά και να του δώσει οδηγίες 

πώς να γίνει καλύτερο».  

 Όποιοι και αν είναι οι λόγοι για τους οποίους  οι γονείς δεν ανταποκρίνο-

νται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού, είναι καλό να διερευνώνται από τον τε-

λευταίο, έτσι ώστε να  προσεγγίζει ανάλογα τους γονείς459. ∆ιαφορετικά, η πεποί-

θηση ότι ο ίδιος ο γονέας αδιαφορεί, µπορεί να οδηγήσει σε στάση παραίτησης 

τον εκπαιδευτικό, ο οποίος εγκαταλείπει κάθε προσπάθεια να βοηθήσει το µαθη-

τή460. 

 Η συζήτηση µε τους γονείς έδωσε σηµαντικές πληροφορίες. Καταρχήν, 

φάνηκε ότι κατανοούνται από τους περισσότερους γονείς του δείγµατος οι περιο-

ρισµοί που επιβάλλονται στο έργο του εκπαιδευτικού από τις συνθήκες µέσα στις 

οποίες το επιτελεί και οι οποίοι παρακωλύουν τις προσπάθειές του να βοηθήσει ο 

ίδιος τον αδύνατο µαθητή. Όταν ρωτήθηκαν αν µπορεί ο εκπαιδευτικός από µόνος 

του να βοηθήσει τον αδύνατο µαθητή, απάντησαν στη µεγάλη τους πλειοψηφία 

αρνητικά. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα λόγια της µητέρας Γ1Α2: «Ο δάσκαλος δεν 

                                                           
457  Ο εκπαιδευτικός ∆12ΣΤ µιλάει για «κόµπλεξ» των γονέων των αδύνατων µαθητών Βλ. επίσης ∆3Α, 
∆5Α, ∆9ΣΤ, ∆11ΣΤ.  
458 Έχει υποστηριχθεί  και σε άλλο σηµείο αυτής της εργασίας ότι οι εκπαιδευτικοί καλούν τους γονείς στο 
σχολείο συνήθως σε περιπτώσεις που έχει προκύψει πρόβληµα, είτε αυτό είναι επίδοσης είτε είναι συµπε-
ριφοράς. 
459 Μόνο ο εκπαιδευτικός ∆8ΣΤ δήλωσε ότι αναζητάει τους λόγους που οδηγούν τον κάθε µαθητή σε χα-
µηλές επιδόσεις κι έπειτα δίνει οδηγίες στους γονείς του.  
460 Βλ. ∆5Α, ∆11ΣΤ. 
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φτάνει από µόνος του για να αντιµετωπιστεί ο αδύνατος µαθητής. Ο δάσκαλος δεν 

είναι ο µάγος µε το ραβδί που θα του λύσει όλα τα προβλήµατα. Χρειάζεται η συν-

δροµή της οικογένειας γιατί σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο το οικογενειακό περι-

βάλλον ευθύνεται για τις δυσκολίες». Οι γονείς αυτοί αναφέρθηκαν στη δική τους 

ευθύνη να βοηθούν το παιδί στο σπίτι ή αν οι ίδιοι αδυνατούν για διάφορους λό-

γους, τότε είναι απαραίτητη η συνδροµή άλλων εκπαιδευτικών που παραδίδουν 

ιδιαίτερα µαθήµατα, ή και ειδικών αν το παιδί έχει προβλήµατα που απαιτούν ει-

δική αντιµετώπιση461. 

 Υπήρξαν εντούτοις, ορισµένοι γονείς που θεώρησαν ότι η δική τους συµ-

βολή στη βελτίωση της επίδοσης του µαθητή δεν είναι απαραίτητη462. Παραθέ-

τουµε τις απόψεις δυο µητέρων, τις οποίες θεωρούµε αρκετά χαρακτηριστικές: Η 

Γ17ΣΤ2 υποστηρίζει: «Πιστεύω ότι ο δάσκαλος µπορεί να βοηθήσει από µόνος του 

παιδιά που υστερούν στο σχολείο. Ο δάσκαλος πρέπει να χειρίζεται το κάθε θέµα µε 

επιδεξιότητα. Να βλέπει σε ποια µαθήµατα πονάει το παιδί και να µπορεί να το 

βοηθήσει µε κάποιο τρόπο που ο γονέας µπορεί να µην ξέρει. Ο γονιός βέβαια θέλει 

να βοηθήσει το παιδί του αλλά κάποιες φορές δεν επαρκούν οι γνώσεις του. Για το 

δάσκαλο είναι πολύ πιο εύκολο.[...]». Και η Γ26ΣΤ3 προσθέτει: «Εγώ πιστεύω ότι 

αν δώσει περισσότερη βαρύτητα ο δάσκαλος µπορεί [να βοηθήσει από µόνος του 

τον αδύνατο µαθητή]. [Επειδή καµιά φορά είναι πολλοί µαθητές στην τάξη και 

µπορεί να µην έχει χρόνο463]. ∆εν είναι ότι δεν µπορεί, δεν θέλει. Όταν ασχολείται 

µε τόσα παιδιά το ένα παραπάνω δεν είναι πρόβληµα.[Οπότε  ποιος µπορεί να 

βοηθήσει;464] Οπότε πρέπει να πληρώνουµε δασκάλα για να �».  

 Οι γονείς που υποστηρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός µπορεί αν το θέλει να 

βοηθήσει και µόνος του το µαθητή, ανήκουν στη δεύτερη και στην τρίτη κοινωνι-

κή οµάδα του δείγµατος και όλοι έχουν µαθητές που φοιτούν στην Στ΄ τάξη του 

δηµοτικού σχολείου. Υποθέτουµε ότι οι γονείς αυτοί, οι οποίοι έχουν µέτριο ως 

χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και τα παιδιά τους παρακολουθούν µια τάξη όπου 

                                                           
461 Βλ. για παράδειγµα τη µητέρα Γ1Α2 η οποία φοβήθηκε ότι το παιδί εµφάνιζε συµπτώµατα δυσλεξίας 
και απευθύνθηκε σε ειδικό και τη µητέρα Γ3Α2 το παιδί της οποίας αρχικά αντιµετώπιζε προβλήµατα άρ-
θρωσης. Αν δεν τα ξεπερνούσε η µητέρα είχε αποφασίσει να απευθυνθεί σε λογοθεραπευτή.  
462 Βλ. Γ15ΣΤ3, Γ16ΣΤ3, Γ17ΣΤ2, Γ23ΣΤ2, Γ26ΣΤ3. 
463 ∆ική µας παρέµβαση στη συζήτηση. 
464 ό.π. 
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το επίπεδο των γνώσεων είναι αρκετά υψηλό, ενδεχοµένως έχουν συναντήσει δυ-

σκολίες στην προσφορά βοήθειας προς το παιδί και έτσι παραιτούνται, αφήνοντας 

τη λύση των µαθησιακών προβληµάτων του παιδιού τους στον εκπαιδευτικό της 

τάξης ή σε άλλο εκπαιδευτικό. Άλλωστε, το επαγγελµατικό κύρος που απολαµβά-

νει ο εκπαιδευτικός αυξάνει όσο κατεβαίνουµε στην κοινωνική πυραµίδα465 και 

εποµένως η εµπιστοσύνη τους στις ικανότητες του εκπαιδευτικού είναι αυξηµένες. 

Επιπλέον, αυτός έχει κάνει και ανάλογες σπουδές οπότε ενδεχοµένως να  θεωρεί-

ται και ο πλέον αρµόδιος και εξειδικευµένος για ένα τέτοιο έργο. 

 Γενικά, οι γονείς του δείγµατός µας που ρωτήθηκαν αν η κακή επίδοση του 

παιδιού περιορίζει τη συχνότητα επικοινωνίας τους µε τους εκπαιδευτικούς, απά-

ντησαν στην πλειοψηφία τους466 κατηγορηµατικά αρνητικά. Στεναχωριούνται βέ-

βαια, αλλά δέχονται την κριτική467 από τον εκπαιδευτικό και προσπαθούν να συ-

νεργαστούν µαζί του για να βελτιωθεί η επίδοση ή και η συµπεριφορά του παιδιού 

ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο εστιάζεται το πρόβληµα. Αναφέρουµε ενδεικτικά 

τα λόγια δύο µητέρων: Η Γ21ΣΤ2 υποστηρίζει: «Την κριτική και τα παράπονα του 

δασκάλου τα δέχοµαι. ∆εν µου δηµιουργούν πρόβληµα. Αφού έτσι έχουν τα πράγµα-

τα τι να κάνουµε τώρα. Έχει σηµασία βέβαια και ο τρόπος µε τον οποίο στο λέει ο 

δάσκαλος. Όταν βλέπεις ότι ο δάσκαλος ενδιαφέρεται πραγµατικά για το παιδί δε σε 

πειράζει. Μου έχει τύχει περίπτωση να µιλάει ο δάσκαλος για τις αδυναµίες του 

παιδιού µε στόµφο και τέτοιο ύφος σαν να του ήταν το παιδί ένας άγνωστος. Στενα-

χωρήθηκα τόσο πολύ που έκλαιγα. Ήταν πολύ αναίσθητος...». Και η µητέρα Γ8Α3 

αναφέρει επίσης: «Όταν ο δάσκαλος ασκεί κριτική για την επίδοση του παιδιού στε-

ναχωριέµαι και νευριάζω αλλά ξέρω ότι ως ένα βαθµό είµαι και η ίδια υπεύθυνη 

για το αν θα πάει διαβασµένη ή όχι. Αυτό όµως δε λειτουργεί αποθαρρυντικά στο να 

επισκεφτώ ξανά το δάσκαλο»468.  

 Φαινοµενικά υπάρχει αντίφαση µε τους εκπαιδευτικούς, η εµπειρία των 

οποίων υπαγορεύει το αντίθετο ακριβώς, ότι δηλαδή, οι γονείς των αδύνατων µα-

                                                           
465 Τουλάχιστον, έτσι αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί. Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1992α, ό.π., σ. 184. 
466 Υπήρξαν δύο µητέρες µόνο που υποστήριξαν ότι δεν θα διαφοροποιούνταν η συχνότητα επικοινωνίας 
τους µε τον εκπαιδευτικό. Βλ. Γ8Α3 και Γ15ΣΤ3. 
467 Μόνο η µητέρα Γ5Α1  υποστήριξε ότι δεν της αρέσει η κριτική. Ευτυχώς µια φορά που συνέβη ήταν για 
κάτι ασήµαντο και δεν ενοχλήθηκε. 
468 Βλ. επίσης Γ1Α2, Γ2Α3, Γ3Α2, Γ4Α2, Γ9Α1, Γ13ΣΤ2, Γ18ΣΤ2, Γ15ΣΤ3, Γ20ΣΤ3 κ.τ.λ. 
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θητών αποφεύγουν την επικοινωνία µε το σχολείο. Θα πρέπει όµως και πάλι να 

επισηµάνουµε ότι οι γονείς του πρώτου κύκλου των συνεντεύξεων είναι άνθρωποι 

µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί έχουν καλή συνεργασία. Μερικοί από αυτούς 

έχουν παιδί µε µέτριες επιδόσεις αλλά έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να συ-

νεργάζονται όσο το δυνατό περισσότερο µε τον εκπαιδευτικό. Οι γονείς όµως που 

µας µίλησαν κατά το δεύτερο κύκλο των συνεντεύξεων οι οποίοι έχουν ελλιπή 

συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό, έχουν «αδύνατους» µαθητές και φαίνεται να έ-

χουν παραιτηθεί από την προσπάθεια να αλλάξει προς το καλύτερο η επίδοση των 

παιδιών τους469.  

 Από τις σχετικές ερωτήσεις στους γονείς, τα δυσάρεστα συναισθήµατα που 

βιώνουν είναι µια βασική αιτία που αναφέρεται για να δικαιολογηθεί το φαινόµε-

νο οι γονείς των αδύνατων µαθητών να µην επισκέπτονται όσο συχνά απαιτείται 

τον εκπαιδευτικό στο σχολείο470. Ενδεικτικά είναι τα λεγόµενα της µητέρας 

Γ17ΣΤ2: «Στη µητέρα του αδύνατου µαθητή το θέµα µπαίνει εγωιστικά. Η µητέρα 

στεναχωριέται και το αποφεύγει. Αποθαρρύνεται. Κανονικά βέβαια δε θα έπρεπε να 

ισχύει κάτι τέτοιο αλλά ακριβώς το αντίστροφο. Αν συνέβαινε σε µένα θα προσπα-

θούσα να είχα πιο συχνές επαφές µε το δάσκαλο. Ξέρω όµως κι από άλλες µητέρες 

ότι συνήθως το πρώτο ισχύει». 

 

 

 

 

 Σχετικά µε το ίδιο θέµα η µητέρα Γ14ΣΤ2 συµπληρώνει: «Οι περισσότερες 

[µητέρες] αντιδρούν υπερπροστατευτικά και λάθος [όταν η εκπαιδευτικός επισηµά-

νει το πρόβληµα]. Το παίρνουν ως κατηγορία. Από τα λίγα περιστατικά που έχω 

ζήσει εγώ. Στις περισσότερες αυτές περιπτώσεις η µητέρα είναι υπερπροστατευτική 

και πριν δει τα πράγµατα αντικειµενικά σου λέει ότι το παιδί µου είναι το τέλειο και 

                                                           
469 Η µια περίπτωση είναι η µητέρα Γ25Α3 µε την οποία είχαµε τηλεφωνική επικοινωνία όπου φάνηκε ότι 
αφήνει στη διάθεση του παιδιού αν θα µελετήσει ή όχι ενώ η ίδια δεν  µπορεί να βοηθήσει. Εξετάζουµε την 
περίπτωση αυτή χωριστά σε άλλο σηµείο της παρούσας εργασίας. Η δεύτερη είναι η µητέρα Γ26ΣΤ3 η 
οποία ξέρει ότι το παιδί είναι αδύνατος µαθητής, το αποδίδει όµως και αυτή στο γεγονός ότι δεν κάθεται να 
διαβάσει. Στην ερώτησή µας αν θα ήθελε να σπουδάσουν τα παιδιά, υποστήριξε ότι θα το ήθελε πολύ αλλά 
δεν το βλέπει γιατί δεν είναι καλοί µαθητές στο σχολείο. 
470 Βλ. Γ2Α3, Γ3Α2, Γ4Α2, Γ8Α3, Γ6Α1, Γ10Α1, Γ12Α1, Γ14ΣΤ2, Γ17ΣΤ2, Γ19ΣΤ3, Γ23ΣΤ2.  
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φυσικά υπονοείται, η δασκάλα έχει άδικο.[...] Σίγουρα κάποια καλά στοιχεία θα 

έχει αυτό το παιδί και πρέπει ο δάσκαλος να τα αναφέρει στους γονείς. Έτσι θα 

φτιάξει και τα στραβά. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει την υποµονή να τα επισηµάνει 

αλλά και να βοηθήσει. Γιατί αν µια µητέρα έχει τη διάθεση αλλά και ο δάσκαλος 

λέει εγώ θα πάω να κάνω τη δουλειά µου και όσοι καταλάβουν κατάλαβαν και τα 

υπόλοιπα ο γονέας και το ίδιο πει και ο γονέας από το σπίτι, αυτό το παιδί δε διορ-

θώνεται». 

 Η πρώτη επισήµανση σχολιάζοντας την πεποίθηση πολλών γονέων ότι τα 

άσχηµα συναισθήµατα ευθύνονται για την ελλιπή επικοινωνία εκπαιδευτικών και 

γονέων, είναι ότι µάλλον αποτελεί τον πιο προφανή λόγο για να εξηγήσουν τη 

συµπεριφορά κάποιων γονέων, χωρίς να εξετάζουν  άλλους παράγοντες όπως για 

παράδειγµα, οικογενειακά προβλήµατα και χαµηλό µορφωτικό επίπεδο µε ό,τι 

αυτό συνεπάγεται, παράγοντες που επισηµαίνονται από τους εκπαιδευτικούς. Κα-

τά τη γνώµη µας αυτοί είναι οι πρωτογενείς παράγοντες που επιδρούν αρνητικά 

στην επικοινωνία, ενώ τα άσχηµα συναισθήµατα προκύπτουν αργότερα, όταν ήδη 

η ελλιπής επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων έχει α-

ποτυπωθεί στην επίδοση του µαθητή. 

 

 

 Ανεξάρτητα όµως από αυτά, δεν είναι σωστό να υποτιµάται και ο παράγο-

ντας των συναισθηµάτων που βιώνουν οι γονείς. Έτσι, πρέπει να υπογραµµίσουµε 

από τα λεγόµενά της µητέρας Γ14ΣΤ2 το σηµείο όπου υποστηρίζει ότι πρέπει να 

αναφέρονται στους γονείς και τα θετικά σηµεία του παιδιού τους ώστε να παίρνει 

και ο ίδιος και ο µαθητής κάποια ενθάρρυνση.  Είναι πράγµατι ένα πολύ σηµαντι-

κό στοιχείο που ενδεχοµένως θα βελτιώσει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους 

γονείς των αδύνατων µαθητών. Συνήθως όµως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αυτο-

νόητα τα θετικά σηµεία και στο χρόνο της επικοινωνίας µε τους γονείς που δεν 

µπορεί να είναι απεριόριστος, επισηµαίνουν κυρίως τα αρνητικά σηµεία τα οποία  

πρέπει να διορθωθούν.  
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 Από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος δεν υπήρξαν πολλοί που να δίνουν 

βαρύτητα και σε θετικά σηµεία του παιδιού471. Αξίζει να παραθέσουµε τα λόγια 

του εκπαιδευτικού ∆9ΣΤ που έχει συνειδητοποιήσει ότι αν απογοητευθούν οι γο-

νείς, θα εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια συνεργασίας µε τον εκπαιδευτικό για τη 

βελτίωση των επιδόσεων του παιδιού και για το λόγο αυτό προσπαθεί να αποφύγει 

την πρόκληση αρνητικών συναισθηµάτων. Έτσι, «αν ο µαθητής είναι λίγο αδύνα-

τος ξεκινάω από τα θετικά του για να µην πανικοβάλω τους γονείς. Ενδέχεται οι 

γονείς που έχουν αδύνατους µαθητές και ακούν πολλά αρνητικά να αποθαρρύνονται 

στο να ξαναπάνε [στο σχολείο]. Αν όµως ενδιαφέρονται και καταβάλλουν προσπά-

θεια στο σπίτι, θα περιµένουν κάποια βελτίωση στην επόµενη συνάντηση κι εποµέ-

νως έχουν κίνητρο να την επαναλάβουν. Κι εγώ µε τον τρόπο µου πάντα τους εν-

θαρρύνω και τους παροτρύνω µε συµβουλές να επέµβουν στη  µάθηση του παι-

διού»472. Ο εκπαιδευτικός ∆10ΣΤ πάλι, προκειµένου να ενθαρρυνθούν γονείς και 

παιδιά, δε διστάζει να βάλει υψηλή βαθµολογία σε µαθήµατα όπως Αισθητική 

Αγωγή, Γυµναστική κ.τ.λ. 

 Πρόκειται για πολύ θετική αντιµετώπιση του συγκεκριµένου φαινοµένου 

από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς και ενδεχοµένως πιο αποτελεσµατική από την 

τακτική της συναδέλφου τους ∆3Α η οποία αποφεύγει να καλέσει τους γονείς α-

δύνατων µαθητών για να επισηµάνει τα προβλήµατα. Γιατί στην τελευταία  

 

 

περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσει ο γονέας να πάρει την πρωτο-

βουλία για επικοινωνία µε την εκπαιδευτικό, οπότε θα είναι περισσότερο δύσκολο 

να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα473. 

 Μέχρι το σηµείο αυτό αναφερθήκαµε στον τρόπο µε τον οποίο η επίδοση 

επηρεάζει την επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων αδύνατων µαθητών. 

Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις η συνεργασία είναι επιτακτικότερη, αυτό δεν ση-

                                                           
471 Βλ. ∆6Α, ∆7ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆10ΣΤ 
472 Βλ. επίσης ∆6Α, ∆10ΣΤ 
473Πάντως, όταν οι εκπαιδευτικοί αντιληφθούν ότι η βοήθεια από το σπίτι είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής, πολ-
λοί συστήνουν την ενισχυτική διδασκαλία από άλλους εκπαιδευτικούς, είτε στα πλαίσια των φροντιστη-
ριακών τάξεων που λειτουργούν σε ορισµένα σχολεία, είτε µε ιδιαίτερα µαθήµατα στο σπίτι προκειµένου 
να αναπληρωθεί το κενό της οικογένειας. Βλ. ∆1Α, ∆2Α, ∆3Α, ∆10ΣΤ, ∆11ΣΤ, ∆12ΣΤ. 
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µαίνει ότι οι γονείς των καλών µαθητών πρέπει να οδηγηθούν στο άλλο άκρο, να 

µην επικοινωνούν καθόλου, γεγονός που επισηµάνθηκε από δυο εκπαιδευτικούς. 

Η εκπαιδευτικός ∆6Α που δεν είναι απόλυτα ευχαριστηµένη από την ανταπόκριση 

των γονέων στις προσκλήσεις της αναφέρει: «∆εν µε ενδιαφέρει τόσο πολύ να βλέ-

πω τους γονείς των καλών µαθητών συχνά, αν και ο µαθητής έχει επίσης ανάγκη να 

βλέπει τη µητέρα του στο σχολείο και να παίρνει και την επιβράβευση από τη µητέ-

ρα του για αυτά που θα της πει ο δάσκαλος. Είναι όµως µια περίπτωση που βλέπεις 

στην πράξη το ενδιαφέρον των γονέων. Στον άλλο όµως, [το γονέα του αδύνατου 

µαθητή] έρθει δεν έρθει, φαίνεται ότι δεν δίνει την πρέπουσα σηµασία». Και η συ-

νάδελφός της ∆5Α συµπληρώνει: «Ευτυχώς είναι καλοί µαθητές οι περισσότεροι 

και δεν έχω πρόβληµα. [...] Πιστεύω ότι το γονέα του καλού µαθητή πρέπει να τον 

βλέπω κάποιες φορές  κι όχι το ακραίο φαινόµενο που παρατηρώ να µην πατάνε 

κάποιοι καθόλου. Πρόκειται για τους λίγους, τους εκλεκτούς [ειρωνικά] που δεν 

καταδέχονται να έρθουν να µιλήσουν στο δάσκαλο. Απεναντίας κάνουν τα πάντα για 

να σου δείξουν ότι το παιδί τους είναι το σηµαντικότερο από όλα. Πρέπει όµως κι 

αυτοί οι γονείς να ρωτάνε τη γνώµη του δασκάλου. Μπορεί να έχει προβλήµατα 

συµπεριφοράς τα οποία πρέπει να µάθουν».  

 Σύµφωνα µε τα λόγια της τελευταίας εκπαιδευτικού, δεν αποκλείεται  να 

υπάρχουν και γονείς που δεν επικοινωνούν µε τον εκπαιδευτικό, ενδεχοµένως από 

υπερβολική σιγουριά για τις επιδόσεις του παιδιού τους ή ακόµη και αλαζονεία 

(όπως αφήνει να εννοηθεί η εκπαιδευτικός ∆5Α). Μπορεί όµως ο λόγος να είναι  

και τελείως διαφορετικός. Στο δείγµα µας υπήρξαν αρκετοί γονείς οι οποίοι υπο-

στήριξαν ότι αποφεύγουν να πηγαίνουν στο σχολείο γιατί ο εκπαιδευτικός θεωρεί 

το µαθητή άριστο, ή κρίνουν από τη βαθµολογία του ότι οι επιδόσεις του είναι 

καλές, οπότε και δεν υπάρχει λόγος να ενοχληθεί ο εκπαιδευτικός. Αυτό  

 

 

φαίνεται στα λόγια της µητέρας Γ11Α2 η οποία υποστηρίζει ότι: «Με τη δεύτερη 

κόρη δεν πηγαίνω τόσο συχνά. ∆εν είχα το πρόβληµα της µεγάλης. Αυτό µου το είπε 

και η δασκάλα τη δεύτερη φορά που την επισκέφτηκα. Είναι καλή σαν παιδί και σαν 

µαθήτρια. Στο τέλος του τριµήνου µου ξαναείπε τα ίδια κι έτσι γιατί να ενοχλώ τη 
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δασκάλα και να ρωτάω συνέχεια»474. Η µητέρα στην προκειµένη περίπτωση δια-

φοροποίησε τη συµπεριφορά της στο δεύτερο παιδί γιατί δεν αντιµετώπιζε τις δυ-

σκολίες του πρώτου, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις της εκπαιδευτικού.  Ο εκπαι-

δευτικός άλλωστε θα ειδοποιήσει τους γονείς αν δηµιουργηθεί οποιοδήποτε πρό-

βληµα475. 

 Γίνεται εντούτοις φανερό από τα λόγια  των παραπάνω εκπαιδευτικών τα 

οποία είναι και αντιπροσωπευτικά και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του δείγµα-

τος, ότι η έλλειψη επικοινωνίας των γονέων των καλών µαθητών µε τον εκπαιδευ-

τικό συνήθως δε δηµιουργεί προβλήµατα στο έργο του τελευταίου. ∆εν είναι απα-

ραίτητη η συχνή επικοινωνία, καθώς γίνεται φανερό από την επίδοση των µαθη-

τών ότι οι γονείς επιτελούν µε επιτυχία στο σπίτι το εκπαιδευτικό έργο που τους 

αναλογεί. Παρ� όλ� αυτά, θέλουν να  επικοινωνούν και µε εκείνους τους γονείς, 

γιατί η επίτευξη καλών επιδόσεων από το µαθητή δεν είναι ο µοναδικός στόχος 

του σχολείου. Χρειάζεται να συνεργάζεται ο εκπαιδευτικός µε τους γονείς και για 

πολλά άλλα θέµατα, δυο από τα οποία θέτουν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και α-

φορούν σε θέµατα συµπεριφοράς που ενδεχοµένως να θέλουν προσοχή, και καλ-

λιέργειας θετικού αυτοσυσυναισθήµατος στο µαθητή476.  

 ∆εν µπορούµε εποµένως να συµφωνήσουµε µε την άποψη που εκφράζεται 

στο δείγµα µας από την εκπαιδευτικό ∆2Α κι ενδεχοµένως να αποτελεί πεποίθηση 

και άλλων συναδέλφων της: «Ο καλός [µαθητής] δεν έχει ανάγκη. Να έρχεται ο 

γονέας να του λες ότι πάει τέλεια δεν αξίζει. Άλλωστε αυτό µπορεί να το δει και µό-

νος του». Σίγουρα αξίζει και ο χρόνος και ο κόπος που θα αφιερώσουν οι εκπαι-

δευτικοί και οι γονείς για τον καλό µαθητή.   

  Συνοψίζοντας, οι γονείς που δεν συνεργάζονται µε το σχολείο (είτε αυτό 

σηµαίνει έλλειψη επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτικό είτε αδυναµία να βοηθήσουν 

το µαθητή στο σπίτι) έχουν συνήθως αδύνατους µαθητές στο σχολείο.  Οι λόγοι 

που οδηγούν στην ελλιπή συνεργασία είναι ποικίλλοι και δεν θα πρέπει να υιοθε-

τείται αβασάνιστα για όλες τις περιπτώσεις, η αντίληψη ότι οι γονείς αδιαφορούν 

                                                           
474 Βλ. επίσης  Γ4Α2, Γ5Α1, Γ9Α1, Γ22ΣΤ1 
475 Φάνηκε και σε άλλο σηµείο της εργασίας ότι ο εκπαιδευτικός θα καλέσει ένα γονέα στο σχολείο όταν 
υπάρχει πρόβληµα µαθησιακό ή συµπεριφοράς. 
476 Βλ. στην παρούσα εργασία την ενότητα «ανάπτυξη από το µαθητή θετικής στάσης απέναντι στο σχο-
λείο». 
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για την εκπαίδευση των παιδιών. Πρέπει όµως να τονίσουµε εδώ το γεγονός πως 

όταν απουσιάζει η βοήθεια των γονέων στις πρώτες τάξεις, δηµιουργούνται στο 

µαθητή κενά µάθησης που στη συνέχεια συσσωρεύονται και είναι δύσκολο να 

καλυφθούν.  Γιατί ο εκπαιδευτικός προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

του υπαλληλικού του ρόλου, δεν µπορεί να αφιερώνει πολύ χρόνο στους αδύνα-

τους µαθητές ώστε να τους βοηθήσει να συµβαδίσουν µε τους υπόλοιπους. Η επί-

γνωση όµως των γονέων ότι το παιδί τους είναι αδύνατος µαθητής, τους δηµιουρ-

γεί αισθήµατα αµηχανίας, µε αποτέλεσµα να αποφεύγουν και για αυτόν το λόγο 

ακόµη την επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό και παραιτούνται από την προσπάθεια 

να βοηθήσουν το παιδί τους στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό καταλήγουµε σε ένα 

φαύλο κύκλο όπου µετά από κάποιο χρονικό σηµείο στη σχολική πορεία του µα-

θητή είναι δύσκολο να πει κανείς µε σιγουριά ποιο είναι το αίτιο και πιο το αιτια-

τό. Η λύση ενδεχοµένως να είναι η συνειδητοποίηση από τους γονείς της σηµασί-

ας που έχει η βοήθεια στο παιδί ειδικά όταν αυτό βρίσκεται στις µικρές τάξεις αλ-

λά και η συνεχής ενθάρρυνση των γονέων για επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό. 

Να αισθάνεται ο γονέας τον εκπαιδευτικό ως σύµβουλο κι όχι ως επικριτή του για 

τα όποια προβλήµατα µάθησης ή συµπεριφοράς αντιµετωπίζει ο µαθητής στο 

σχολείο. 
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4.3.5  Το φύλο του µαθητή 
 
 
 
 Υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ότι το φύλο επηρεάζει την ανάπτυξη και τη 

µάθηση του παιδιού. Θεωρείται ότι τα κορίτσια ωριµάζουν και βιολογικά και νοη-

τικά γρηγορότερα από τα αγόρια477, τα κορίτσια συγκεντρώνονται περισσότερο 

χρόνο στη µελέτη τους παρά τα αγόρια, αν και τα τελευταία θεωρούνται πιο «εύ-

στροφα»478, εκδηλώνονται, ανάλογα µε το φύλο, προτιµήσεις ως προς τα µαθήµα-

τα κ.τ.λ. Τέτοιες διαφορές παρατηρούνται, µόνο που είναι δύσκολο να αποφανθεί 

κανείς πόσο συµβάλλει ο γονότυπος του ατόµου και πόσο η διαφοροποιηµένη 

κοινωνικοποίηση (διαφορετικές απαιτήσεις, διαφορετική άσκηση), ανάλογα µε το 

φύλο479.  

 Εντούτοις, έχοντας γνώση τέτοιων διάχυτων αντιλήψεων, έγινε προσπάθεια 

να εξεταστεί µέσα από την παρούσα έρευνα ο βαθµός στον οποίο το φύλο του µα-

θητή επηρεάζει την επικοινωνία των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς. Υποθέσαµε 

ότι στην περίπτωση των αγοριών οι γονείς ενδεχοµένως,  είναι περισσότερο ανή-

συχοι δεδοµένου ότι υπάρχει η τάση να θεωρούνται ατίθασοι και αµελείς µαθητές, 

ενώ συγχρόνως είναι τα αγόρια αυτά που παραδοσιακά πρέπει να µορφωθούν για 

να βρουν µια καλή δουλειά και να στηρίξουν µελλοντικά την οικογένειά τους.  

                                                           
477 Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται µε την πλευρίωση των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων. Βλ. Ε. Σαββάκη, 
Οι παράλληλοι εαυτοί µας και το βουβό δεξί ηµισφαίριο, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Ηράκλειο 1989, σ.99. 
478 Στην πραγµατικότητα, οι κύριες διαφορές αγοριών και κοριτσιών δεν εντοπίζονται  στη νοηµοσύνη 
αλλά σε επιµέρους ικανότητες. Για παράδειγµα, οι άντρες κατά µέσο όρο υπερτερούν των γυναικών στις 
µαθηµατικές λογικές δοκιµασίες και σε δραστηριότητες που συνδέονται µε το χώρο, την απόσταση, την 
κατεύθυνση, ενώ οι γυναίκες τείνουν να είναι καλύτερες στον αριθµητικό υπολογισµό και είναι γρηγορό-
τερες σε λεπτές δραστηριότητες των χεριών. Βλ. D. Kimura, sex differences in the brain, «Scientific 
American», vol. 267, no. 3, September 1992.  Σύµφωνα επίσης µε έρευνα του Μ. Βάµβουκα, τα κορίτσια 
κατακτούν γρηγορότερα την αναγνωστική δεξιότητα και σε σχέση µε τα αγόρια παρουσιάζουν σπανιότερα  
αναγνωστικές δυσκολίες. Οι διαφορές αυτές ερµηνεύονται αφενός εξαιτίας του διαφορετικού ρυθµού ωρί-
µανσης των δύο φύλων. Αφετέρου, οι διαφορές αυτές ενισχύονται από κοινωνικοπολιτιστικούς παράγο-
ντες, όπως η ανάληψη διαφορετικών ρόλων για τους οποίος προετοιµάζονται ήδη από τη νηπιακή και παι-
δική ηλικία. Βλ. Μ. Βάµβουκα 1987, ό.π., σ. 49. κ. εξ. 
479 Βλ. Κ. Μάνο, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Αθήνα 1980, σ. 73. Η D. Kimura αποδίδει τις διαφορές αφενός  
στην εγκεφαλική βιολογική βάση που δεν είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες, γεγονός που αποδίδεται στη 
διαδικασία της φυσικής επιλογής κι αφετέρου στις διαφορετικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η άσκηση του 
γυναικείου και του ανδρικού ρόλου. Βλ. D. Kimura 1992, ό.π. 
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 Από τα δεδοµένα της έρευνας προέκυψαν σχετικές ενδείξεις πως η επικοι-

νωνία εκπαιδευτικών και γονέων διαφοροποιείται σε ορισµένες περιπτώσεις, εξαι-

τίας χαρακτηριστικών των µαθητών που συνδέονται µε το φύλο. Η εκπαιδευτικός 

∆3Α, για παράδειγµα, υποστήριξε ότι η συνεργασία αυξάνεται στην περίπτωση 

γονέων µε αγόρια480 γιατί αυτά συνήθως αντιµετωπίζουν προβλήµατα συµπεριφο-

ράς και µάθησης481. Ανάλογες απαντήσεις έδωσαν  

 

 

                                                           
480 Υπήρξε µια µόνο περίπτωση στο σύνολο του δείγµατος, ο εκπαιδευτικός ∆8ΣΤ, ο οποίος υποστήριξε 
ότι οι γονείς ανησυχούν για τα κορίτσια τα οποία εισέρχονται στην εφηβική ηλικία νωρίς, αντιµετωπίζο-
ντας όλες εκείνες τις αλλαγές που συνοδεύουν τη µετάβαση αυτή και οι οποίες καθορίζουν τη συµπεριφο-
ρά των µαθητών. Για τις µεταβολές στο σωµατικό, νοητικό και συναισθηµατικό τοµέα, βλ. Ι. Παρασκευό-
πουλο, Εξελικτική Ψυχολογία, τόµ. 4, Αθήνα 1990. 
481 Κάτι ανάλογο φαίνεται να συµβαίνει και στην περίπτωση της εκπαιδευτικού ∆7ΣΤ, η οποία υποστηρίζει 
ότι στην τρέχουσα χρονιά έχει συνεργασία µε δυο ή τρεις γονείς επειδή τα παιδιά τους, αγόρια όλα, παρου-
σιάζουν έντονα προβλήµατα συµπεριφοράς.  Υποθέτουµε όµως, πως αποδίδει το γεγονός σε ατοµικές 
διαφορές, δεδοµένου ότι στην ερώτηση αν το φύλο του µαθητή επηρεάζει τη συνεργασία της µε τους γο-
νείς, απαντά αρνητικά. 
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αρκετοί γονείς. Η µητέρα Γ4Α2 η οποία συγκρίνει µε τη µεγαλύτερη κόρη της το 

γιο της που φοιτά στην πρώτη τάξη αναφέρει: «Θεωρώ ότι µε το Νίκο χρειάζεται 

περισσότερη προσπάθεια εποµένως και επικοινωνία µε τη δασκάλα γιατί είναι ζωη-

ρός και βιάζεται να τελειώσει, µε αποτέλεσµα να κάνει άσχηµα γράµµατα και ορθο-

γραφικά λάθη. Ενώ, η κόρη µου ήταν ένα πιο θετικό παιδί». Όµοια είναι και η ε-

ντύπωση που έχει σχηµατίσει η µητέρα Γ5Α1: «Έχω παιδιά και των δύο φύλων 

και νοµίζω ότι τα κορίτσια είναι πολύ πιο ώριµα και συγκροτηµένα στα έξι τους, 

ενώ τα αγόρια είναι πιο πίσω [αναπτυξιακά]. Αυτό φαίνεται στην πρώτη τάξη. Ε-

ποµένως, µε τα αγόρια θα χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια»482. 

 Ορισµένοι γονείς δίνουν έµφαση στις ατοµικές διαφορές των παιδιών και 

θεωρούν ότι είναι περισσότερο αποτέλεσµα διαπαιδαγώγησης και χαρακτήρα του 

ίδιου του µαθητή κι όχι τόσο θέµα φύλου.  Ενδεικτικά η µητέρα Γ12Α1 υποστηρί-

ζει: «Το φύλο δεν βλέπω να επηρεάζει, αν και παλιότερα το πίστευα. Περίµενα ότι 

το κορίτσι θα ήταν πιο ήπιο και συνεργάσιµο µε τη δασκάλα, ενώ το αγόρι πιο ατί-

θασο. Αλλά µάλλον που τελικά είναι θέµα παιδιού»483. 

 Μολονότι υπάρχουν ορισµένα µέλη του δείγµατος που θεωρούν ότι το φύ-

λο του µαθητή έχει αντανάκλαση στη µεταξύ τους επικοινωνία, στη µεγάλη 

πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί484 και οι γονείς485 του δείγµατος συµφώνησαν 

ότι το φύλο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη συνεργασία. Το ενδιαφέρον των γονέων 

και για τα αγόρια και για τα κορίτσια είναι το ίδιο στις µέρες µας. Παλιότερα οι 

γονείς ενδιαφέρονταν για τη µόρφωση κυρίως του αγοριού ακολουθώντας στερεό-

τυπα τα οποία στις µέρες µας εξαλείφονται. Τα στερεότυπα αυτά διαφαίνονται 

στα λόγια της µητέρας Γ19ΣΤ3 η οποία υποστηρίζει τα ακόλουθα: «Και κορίτσι να 

ήταν δε θα είχε σηµασία [εννοεί ότι δε θα επηρέαζε τη συνεργασία της µε τον εκ-

παιδευτικό].  Στη σηµερινή εποχή όλοι πρέπει να είναι εξασφαλισµένοι. Ένα παρα-

                                                           
482 Για παρόµοιες αντιλήψεις, βλ. Γ9Α1, Γ16ΣΤ3, Γ24ΣΤ1 
483 Βλ. επίσης Γ1Α2 
484 Βλ. ∆1Α, ∆4Α, ∆5Α, ∆7ΣΤ, ∆11ΣΤ. Μόνο δύο εκπαιδευτικοί όπως φάνηκε παραπάνω υποστήριξαν ότι 
υπάρχει διαφοροποίηση. 
485 Γ2Α3, Γ3Α2, Γ6Α1, Γ8Α3, Γ10Α1, Γ11Α2, Γ13ΣΤ2, Γ15ΣΤ3, Γ17ΣΤ2, Γ18ΣΤ2, Γ19ΣΤ3, Γ20ΣΤ3, 
Γ21ΣΤ2, Γ22ΣΤ1, Γ23ΣΤ2. 
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πάνω το αγόρι που πρέπει να ζήσει µια οικογένεια. Εγώ πήγα µέχρι κάποιο σηµείο 

[στο σχολείο] µετά παντρεύτηκα. Αλλά ο γιος θα ζήσει την οικογένεια». Η ανάγκη 

για έξοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας συνέβαλε  
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στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για µόρφωσή της. Η αντίληψη αυτή είναι πολύ 

εµφανής στα λόγια και άλλων γονέων. Για παράδειγµα η µητέρα Γ6Α1 αναφέρει: 

«Το φύλο δεν επηρεάζει πια. Είναι τέτοια η εποχή που αναγκάζει και τη γυναίκα να 

µορφωθεί για να συµβάλει οικονοµικά στην οικογένεια»486. 

 Συνοψίζοντας, φαίνεται να επαληθεύεται η αρχική υπόθεση ως προς ένα 

µέρος. Πράγµατι, στις περιπτώσεις µαθητών µε προβλήµατα συµπεριφοράς, τα 

αγόρια φαίνεται να επικρατούν των κοριτσιών και χρειάζεται εντονότερη συνερ-

γασία µε τους γονείς αυτών των µαθητών. Καθώς όµως αριθµητικά αυτοί οι µαθη-

τές είναι συνήθως λίγοι µέσα στην τάξη, υπερτερεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει 

ουσιαστικά διαφοροποίηση στη συνεργασία. Στο σχηµατισµό της ίδιας αντίληψης 

συµβάλλει και το γεγονός ότι στη σηµερινή εποχή και η γυναίκα πρέπει να φρο-

ντίσει για την οικονοµική της ανεξαρτησία, γεγονός που αυτόµατα συνεπάγεται 

µόρφωση ισότιµη µε τον άνδρα. Έτσι, οι γονείς και των αγοριών και των κορι-

τσιών ενδιαφέρονται εξίσου για τη µόρφωσή τους, γεγονός που γίνεται σαφέστερο 

στις περιπτώσεις των γονέων του δείγµατος µε παιδιά διαφορετικού φύλου οι ο-

ποίοι εκδηλώνουν το ίδιο ενδιαφέρον και για τα δυο. 

 

 

 

 

4.3.6  Προσωπικά χαρακτηριστικά και συµπεριφορά εκπαιδευτικών και γο-
νέων 
 

 Κάθε µια από τις δυο οµάδες που µελετούµε έχει συγκεκριµένη άποψη για 

τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η άλλη, έτσι ώστε η µεταξύ τους επικοινω-

νία και συνεργασία να επιτελείται απρόσκοπτα. Στο σηµείο αυτό θα δούµε χωρι-

στά τι αναµένουν οι εκπαιδευτικοί από τους γονείς και το αντίστροφο.  

                                                           
486 Βλ. επίσης Γ13ΣΤ2, Γ17ΣΤ2 
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 Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ σηµαντικό να επικοινωνούν οι γονείς µαζί 

τους, όχι µόνο ως ανταπόκριση στις προσκλήσεις τους487 αλλά και µε δική τους 

πρωτοβουλία488. Να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις που αφορούν 

στην υγιεινή, στην καθαριότητα, στην προετοιµασία του παιδιού για το σχολείο, 

στην τακτική του παρουσία στα µαθήµατα και στη σωστή συµπεριφορά του489. 

Όπως υποστηρίζει η εκπαιδευτικός ∆2Α, καλός γονέας είναι µεταξύ άλλων εκεί-

νος που φροντίζει ώστε «το παιδί να είναι τακτικό στο σχολείο και προετοιµασµένο 

για τα µαθήµατα, να έχει µάθει το παιδί ότι είναι µέλος µιας οµάδας. Και να του 

δώσουν µια σωστή ανατροφή ώστε η συµπεριφορά του παιδιού στο σχολείο να µην 

είναι αντιδραστική». Και η συνάδελφός της ∆3Απροσθέτει: «Άλλο χαρακτηριστικό 

του καλού γονέα είναι να είναι συνεπής. Να ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις του 

δασκάλου, να πληρώνει τη συνδροµή του στο Σύλλογο κ.τ.λ. Να παίρνει σοβαρά τις 

υποχρεώσεις του όπως το να αγοράζει µαρκαδόρους για το παιδί όταν τελειώνουν, 

γιατί όλα αυτά συνεπάγονται ενθάρρυνση του παιδιού και σωστές αρχές και βέβαια 

να το βοηθά στα µαθήµατα».  

 Φαίνεται όµως ότι σε ορισµένες περιπτώσεις οι γονείς το παρακάνουν, ξε-

περνούν τις υποχρεώσεις τους και «µπερδεύονται στα πόδια του δασκάλου», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η εκπαιδευτικός ∆5Α, ή «κάνουν τους ξύπνιους», όπως 

λέει ο συνάδελφός της ∆8ΣΤ490. Το πρόβληµα φαίνεται να απορρέει από την ασα-

φή οριοθέτηση του εκπαιδευτικού ρόλου των γονέων. Εξαιτίας του γεγονότος αυ-

τού οι γονείς κάνουν περισσότερα από ό,τι πρέπει προκειµένου να βοηθήσουν το 

παιδί µε αντίθετα, συχνά, αποτελέσµατα από τα επιδιωκόµενα. Αρκετά συγκεκρι-

µένος σε αυτό το θέµα είναι ο εκπαιδευτικός ∆10ΣΤ: «Συνεργασία για µένα δε ση-

µαίνει µόνο να το βοηθούν [το παιδί]  να λύνει τα προβλήµατα και να έρχεται την 

άλλη µέρα µε τα προβλήµατα λυµένα, αλλά να ξέρουν από πρώτο χέρι τι συµβαίνει 

στο παιδί[...] Οι γονείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους είναι δυο κατηγοριών. 

                                                           
487 Βλ. ∆3Α, ∆4Α, ∆5Α, ∆7ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆10ΣΤ, ∆12ΣΤ 
488 Βλ. ∆4Α, ∆5Α 
489Βλ. ∆2Α, ∆3Α, ∆10ΣΤ Μολονότι στις µέρες µας είναι σπάνια τα φαινόµενα, εντούτοις υπάρχουν περι-
πτώσεις παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο ατηµέλητα και βρώµικα. Ο εκπαιδευτικός ∆4Α αναφέρθηκε 
σε τέτοιες περιπτώσεις µαθητών του. 
490 Οι Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού-Τσερουλή στο βιβλίο τους µε τίτλο «Οι δάσκαλοι του δηµοτικού 
σχολείου», αναφέρονται σε εκτεταµένο κεφάλαιο για τη µορφή που παίρνουν οι επεµβάσεις στο έργο του 
εκπαιδευτικού. 
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Αυτοί που πολυενδιαφέρονται για τα παιδιά τους οι οποίοι προσπαθούν να είναι το 

παιδί τους άφταστο. Του παίρνουν όλα τα βοηθήµατα, µέχρι και τα επαναληπτικά τα 

κάνουν στο σπίτι, άλλοι τους κάνουν ιδιαίτερα. Και είναι και οι άλλοι, οι σταθεροί 

γονείς. Πολλές φορές λέω στους γονείς ότι βλέποντας το παιδί στην τάξη καταλα-

βαίνω πολλά και για την οικογένεια. Όταν βλέπεις ένα µαθητή που είναι συνεπής µε 

τα µαθήµατά του και γνωρίσεις µετά και τους γονείς, βλέπεις ότι είναι εξίσου µεθο-

δικοί και στις δουλειές τους».  

 

 

 Οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να επικουρούν οι γονείς το έργο τους  και να 

βοηθούν το παιδί στο σπίτι όταν συναντά δυσκολίες. Όχι όµως και να τους αντι-

καθιστούν κάτι που συµβαίνει όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο γνωρίζοντας 

ήδη το αντικείµενο που θα διδαχτεί ή έχει προετοιµαστεί στα θέµατα που θα αξιο-

λογηθεί  ή ξέρει ότι ούτε ή άλλως θα τα ξανακούσει στο φροντιστήριο, µε πιθανή 

συνέπεια όλων αυτών, να µειώνεται ο σεβασµός απέναντι στον εκπαιδευτικό αλλά 

και το ενδιαφέρον του παιδιού για το σχολείο. Μοιάζει σαν να εισβάλουν οι γονείς 

στο  ζωτικό χώρο αρµοδιοτήτων του εκπαιδευτικού, κάτι που προκαλεί δυσφορία 

στον τελευταίο. 

 Ένα άλλο πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό των γονέων για µια καλή συ-

νεργασία µε τον εκπαιδευτικό είναι να έχει µια όσο το δυνατόν πιο αντικειµενική 

κρίση για το παιδί του. Η αντικειµενικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ ση-

µαντικό  για τη συνεργασία,  δεδοµένου ότι από τη στιγµή που οι γονείς θα ανα-

γνωρίσουν τις αδυναµίες του παιδιού, έχουν περισσότερα κίνητρα να δουλέψουν 

µαζί µε τον εκπαιδευτικό προς την κατεύθυνση της επίλυσής τους491.   

 Εντούτοις, στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος υποστηρίζουν 

ότι οι γονείς δεν είναι πάντα αντικειµενικοί στην κρίση τους για το παιδί ούτε και 

είναι εύκολο να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες µάθησης ή τα προβλήµατα συµπερι-

φοράς που τυχόν αντιµετωπίζει. Πολλές φορές προσπαθούν να εξωραΐσουν την 

εικόνα του παιδιού, γεγονός που -αν και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς- άλλο-

τε  συνιστά συνειδητή προσπάθεια των γονέων κι άλλοτε όχι. Οι γονείς, σύµφωνα 

                                                           
491 Βλ. ∆2Α, ∆8ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆11ΣΤ 
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µε τους εκπαιδευτικούς, τρέφουν ορισµένες φορές, «νοοτροπία ρουσφετιού»492, 

προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τον εκπαιδευτικό µε απώτερο στόχο  τη βαθµοθη-

ρία493. Η εκπαιδευτικός ∆6Α αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πάντα οι γονείς προσπα-

θούν να µεταδώσουν στο δάσκαλο τα καλά στοιχεία του παιδιού και να καλύψουν 

τις ατέλειες και τα ελαττώµατά του. Πολλές φορές οι γονείς προσπαθούν να µε ε-

ντυπωσιάσουν. Ενώ για παράδειγµα, βλέπω ένα µαθητή που δεν αποδίδει, ο γονέας 

ενδέχεται να επιµένει ότι στο σπίτι διαβάζει. Να πιστέψω τη µαµά; Τότε γιατί στο 

σχολείο δε φαίνεται κάτι τέτοιο. Ή η µαµά δεν έχει επίγνωση ή προσπαθεί να εντυ-

πωσιάσει το δάσκαλο κάτι το οποίο γίνεται για βαθµοθηρία».  

 Ορισµένοι άλλοι εκπαιδευτικοί αποδίδουν την έλλειψη αντικειµενικότητας 

των γονέων στην προσπάθειά τους να µεταθέσουν τις ευθύνες τους στα παιδιά. 

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της εκπαιδευτικού ∆5Α: «Οι γονείς πάντα τονίζουν 

τα χαρίσµατα του παιδιού. Αποσιωπούν τα άσχηµα. Υπάρχει µια µειοψηφία γονέων 

που δεν είναι αντικειµενικοί. Τους λες ότι το παιδί δεν αποδίδει όπως πριν και δεν 

το παραδέχονται. Ή υπερεκτιµούν τις δυνατότητές του κάτι που µέσα στην τάξη δε 

φαίνεται να ισχύει. Ο γονιός ψεύδεται εκείνη την ώρα. Στην πραγµατικότητα αδια-

φορεί, δεν ασχολείται ουσιαστικά µε το παιδί, ακόµη και επειδή προέχει η δουλειά 

κάποιες φορές και δεν αφιερώνουν χρόνο στο παιδί. Έτσι αρνούµενοι την άποψη 

της δασκάλας προσπαθούν να καλύψουν τη δική τους αδιαφορία»494.   

 Άλλοι γονείς πάλι, υπερεκτιµούν τις επιδόσεις του παιδιού τους µην έχο-

ντας µέτρο σύγκρισης, ή εξαιτίας της αγάπης που τρέφουν για αυτό. Η αγάπη για 

το παιδί τους ξεγελάει και τους κάνει να θεωρούν ότι το παιδί τους είναι το καλύ-

τερο, γεγονός που στους εκπαιδευτικούς θυµίζει το µύθο του Αισώπου µε την 

κουκουβάγια ή τη λαϊκή ρήση «αν δεν παινέσεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλα-

κώσει»495. 

 Σε περίπτωση πάντως, διαφωνίας των γονέων µε τον εκπαιδευτικό, οι εκ-

παιδευτικοί προτιµούν να συζητούν οι γονείς µαζί τους το πρόβληµα και να προ-

σπαθούν να βρουν λύση. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που οι εκπαιδευτικοί παρα-

τηρούν ορισµένες φορές από δυσαρεστηµένους γονείς -δεν έχει τόσο µεγάλη ση-
                                                           
492 Βλ. ∆1Α 
493 Βλ. ∆6Α, ∆8ΣΤ, ∆10ΣΤ 
494 Βλ. επίσης, ∆4Α, ∆9ΣΤ 
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µασία στο σηµείο αυτό αν είναι δικαιολογηµένη ή µη η δυσαρέσκειά τους- οι ο-

ποίοι σχολιάζουν αρνητικά τον εκπαιδευτικό µπροστά στα παιδιά, γεγονός που 

µπορεί να αποβεί καταστροφικό για την παιδαγωγική σχέση µεταξύ εκπαιδευτικού 

και µαθητή. Η εκπαιδευτικός ∆7ΣΤ αναφέρει: «Αν ο γονέας έχει κάποιο πρόβληµα 

µαζί µου να το πει σε µένα από την αρχή, για να µπορέσω να το διορθώσω. Ο λόγος 

που τα παιδιά δε σέβονται τόσο πολύ το δάσκαλο είναι γιατί οι γονείς δε σέβονται 

το δάσκαλο. Μιλάνε άσχηµα για το δάσκαλο, επικρίνουν το έργο του κ.τ.λ. Ίσως όλα 

αυτά σε µια προσπάθεια να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες».Ο εκπαιδευτικός 

∆9ΣΤ επίσης, αναφέρεται σε ένα περιστατικό όπου η µητέρα ενοχληµένη από το 

γεγονός ότι η βαθµολογία της κόρης της δεν ήταν αυτή που ανέµενε στο πρώτο 

τρίµηνο, σχολίαζε µε υβριστικό τρόπο τον εκπαιδευτικό κατά τις συναντήσεις της 

µε άλλους γονείς, πολλές φορές ενώ ήταν και η µαθήτρια παρούσα. Ο εκπαιδευτι-

κός δεν µπορούσε να εξηγήσει τη µεταστροφή της µαθήτριας µετά τα Χριστού-

γεννα, η οποία αδιαφορούσε για τον ίδιο και κρατούσε επιφυλακτική στάση, µέχρι 

που έµαθε για τις αντιδράσεις της µητέρας. Μη θέλοντας να δώσει συνέχεια στο 

περιστατικό προτίµησε να το αγνοήσει περιµένοντας να τελειώσει το σχολικό έ-

τος.  

 Βέβαια στη φάση που η σχέση του εκπαιδευτικού µε τους γονείς είναι ήδη 

τεταµένη, δύσκολα µπορεί να βελτιωθεί. Το σηµαντικότερο είναι να µην οδηγού-

νται οι σχέσεις σε ένα τέτοιο σηµείο. Οι αντιδράσεις ενός προσώπου εξαρτώνται 

από πολλούς παράγοντες όπως καλλιέργεια,  χαρακτήρα κ.τ.λ. Ενδεχοµένως όµως 

και οι γονείς να µη συνειδητοποιούν το κακό που προξενούν µε τέτοιες αντιδρά-

σεις, για το οποίο θα πρέπει να τους ενηµερώνουν οι εκπαιδευτικοί. 

 Από την άλλη, θετικά στοιχεία για τη συνεργασία θεωρούνται από τους 

εκπαιδευτικούς α) η µη απόκρυψη από τους γονείς πληροφοριών που ενδεχοµένως 

να επηρεάσουν τη διαδικασία της µάθησης, β) οι επισηµάνσεις από την πλευρά 

των γονέων που µπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στο έργο του αλλά και 

γ) η συµµετοχή τους στη ζωή του σχολείου496. Ο εκπαιδευτικός ∆9ΣΤ υποστηρίζει 

σχετικά τα ακόλουθα: «Καλός γονέας είναι αυτός που συναντά το δάσκαλο, προ-

βληµατίζεται από κοινού µαζί του, µιλάει ελεύθερα και βρίσκουν κοινές λύσεις για 
                                                                                                                                                                            
495 Βλ. ∆2Α, ∆4Α, ∆9ΣΤ, ∆10ΣΤ, ∆12ΣΤ 
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τα προβλήµατα του παιδιού. Το ενδιαφέρον των γονέων φαίνεται από το κατά πόσο 

έρχεται στο σχολείο και ενηµερώνεται. Αλλά καµιά φορά οι γονείς έρχονται για το 

θεαθήναι. ∆ηλ. δεν έχουν πολλά να πουν. Ενώ ο καλός γονέας έχει και γνώσεις, έχει 

διαβάσει και κάποια βιβλία Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, µάθησης και κατά κάποιο 

τρόπο συµπληρώνει το δάσκαλο στη δουλειά του». 

 

 

 

 

 

 Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν ότι έχουν καλή συνεργασία όταν οι γονείς 

είναι θετικά διακείµενοι απέναντί τους, δείχνουν τον απαιτούµενο σεβασµό καθώς 

και εµπιστοσύνη στο πρόσωπό τους.  Ο εκπαιδευτικός ∆8ΣΤ επισηµαίνει σχετικά: 

«Να µην κάνει [ο γονέας] επίδειξη των ιδιαίτερων γνώσεων που µπορεί να έχει σε 

κάποιο τοµέα. Να µην σνοµπάρει το δάσκαλο αν και το επάγγελµα του δασκάλου 

δεν είναι οικονοµικά σε ανώτερη βαθµίδα και δεν έχει το κύρος που είχε παλιά. Το 

δάσκαλο δεν τον θεωρούν αυθεντία όπως παλιότερα»497. Οι γονείς βέβαια, που 

έχουν τη δυνατότητα να  κάνουν «επίδειξη γνώσεων» σε ένα τοµέα, δηλαδή συ-

µπεριφέρονται ως σνόµπ, είναι µάλλον εκείνοι οι οποίοι έχουν υψηλό εκπαιδευτι-

κό επίπεδο. Πρόκειται για µια παρατήρηση που επιβεβαιώνεται και από µελέτες 

σχετικές µε τον εκπαιδευτικό ρόλο. Πολλοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκ-

παίδευσης πιστεύουν ότι δεν εκτιµούνται από τις επαγγελµατικές οµάδες των επι-

στηµόνων, και το επάγγελµά τους από άποψη κύρους, τοποθετείται µεταξύ των 

χειρωνακτικών και των επιστηµονικών επαγγελµάτων498. Κατά τη γνώµη µας η 

ύπαρξη γονέων µε εξειδικευµένες γνώσεις σε ένα τοµέα δεν θα πρέπει να αντιµε-

τωπίζονται ως απειλή από τον εκπαιδευτικό. Απεναντίας θα ήταν περισσότερο 

δηµιουργικό αν αξιοποιούσαν την παρουσία τους στο σχολείο, αφενός προκειµέ-

νου να εµπλουτίσουν το µάθηµά τους κι αφετέρου για να τους φέρουν πιο κοντά 

                                                                                                                                                                            
496 Βλ. ∆4Α, ∆9ΣΤ 
497 Βλ. επίσης ∆1Α, ∆4Α. 
498 Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1992α, σ. 182 κ. εξ.  
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στο σχολείο και να τους πείσουν για τις δικές τους γνώσεις στις επιστήµες της 

Αγωγής. 

 Εκτός όµως από τα χαρακτηριστικά των γονέων που οι εκπαιδευτικοί πι-

στεύουν ότι ευνοούν τη µεταξύ τους συνεργασία, κάνουν και την αυτοκριτική τους 

µιλώντας για στοιχεία που οι ίδιοι πρέπει να διαθέτουν. Αναφέρονται σχεδόν στο 

σύνολό τους στην  προσωπικότητα του εκπαιδευτικού ως παράγοντα που επηρεά-

ζει τη συνεργασία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς µε απλότη-

τα αλλά συγχρόνως να δείχνει ότι ξέρει τη δουλειά του και µπορεί να τους παρέχει 

τις συµβουλές και τις οδηγίες που χρειάζονται. Πρέπει να είναι οµιλητικός και 

διαχυτικός µε τους γονείς δείχνοντάς τους ότι χαίρεται να µιλάει µαζί τους, να 

τους ενθαρρύνει επαινώντας περισσότερο παρά κριτικάροντας. Πολύ αρνητική 

εικόνα δηµιουργεί στους γονείς ο εκπαιδευτικός που είναι εσωστρεφής και λιγοµί-

λητος, κατσούφης και βαριεστηµένος. 

 Επίσης, η εξωτερική εµφάνιση, σύµφωνα µε την άποψη κάποιων εκπαιδευ-

τικών µπορεί να επηρεάσει τη συνεργασία, χαρακτηριστικό το οποίο ούτως ή άλ-

λως παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλο το φάσµα των κοινωνικών επαφών του ατό-

µου, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες επαφές. Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι φροντί-

ζουν να έχουν ένα προσεγµένο ντύσιµο χωρίς βέβαια, να καταλήγουν στην τυπο-

ποίηση των προηγούµενων δεκαετιών µε το κουστούµι και τη γραβάτα ή το τα-

γιέρ499.  

 Τέλος, όλη η επαγγελµατική πορεία του εκπαιδευτικού και η κριτική που 

έχει δεχτεί από τους γονείς µε τους οποίους έχει ήδη συνεργαστεί, µπορεί να προ-

καταβάλει θετικά ή αρνητικά τους γονείς, οι οποίοι συζητούν µεταξύ τους για τον 

εκπαιδευτικό ανταλλάσσοντας αξιολογήσεις500. Θα δούµε στη συνέχεια σε ποιο 

βαθµό οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επαληθεύονται από όσα υποστήριξαν οι 

γονείς. 

 Οι γονείς εµφανίζονται να συµφωνούν µε τους εκπαιδευτικούς ότι  η προ-

σωπικότητα των εκπαιδευτικών παίζει µάλλον τον πιο καθοριστικό ρόλο για µια 

                                                           
499 Μόνο τρεις εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η εξωτερική εµφάνιση δεν παίζει ρόλο στο σχηµατισµό 
γνώµης από τους γονείς. Βλ. ∆5Α, ∆8ΣΤ, ∆11ΣΤ.  
500 Βλ. ∆1Α, ∆6Α 



 

 174

επιτυχηµένη µεταξύ τους συνεργασία501. Πιστεύουν ότι όταν ο εκπαιδευτικός είναι 

οικείος, φιλικός, καλοδιάθετος απέναντί τους τότε διευκολύνει τους γονείς να τον 

προσεγγίσουν. Ενδεικτικά η µητέρα Γ1Α2 αναφέρει: «Θεωρώ ότι η προσωπικότη-

τα παίζει ρόλο στην αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας. Ένας που είναι βαρύς 

και ασήκωτος, δυσκολοπλησίαστος δεν έχεις το θάρρος να τον ενοχλείς για το πα-

ραµικρό που ανακύπτει. Θα προσπαθούσα βέβαια αλλά δεν είµαι σίγουρη για την 

αποτελεσµατικότητα. Έχω ακούσει άλλες µανάδες να υποστηρίζουν ότι δεν µπορούν 

να πλησιάσουν κάποιο δάσκαλο. Έχω ακούσει και επικρίσεις εναντίον δασκά-

λων»502. 

 

 

 

 

 

 

 

 Από την άλλη, ο εκπαιδευτικός σύµφωνα µε τους γονείς, οφείλει να είναι 

υποµονετικός και να αφιερώνει χρόνο σε αυτούς. Πολλοί γονείς503 συµφωνούν µε 

τη µητέρα Γ2Α3 που υποστηρίζει ότι: «Είµαι πολύ ευχαριστηµένη µε το δάσκαλο. 

Σκέψου να είχες ένα δάσκαλο να σου λέει βιάζοµαι, θέλω να φύγω. Παίζει ρόλο ο 

δάσκαλος. Είναι πολλοί δάσκαλοι που δεν είναι συνεργάσιµοι. Έχω ακούσει για 

τέτοιους δασκάλους από άλλους γονείς. Πρέπει να έχει κι ο δάσκαλος υποµονή ενώ 

είναι κάποιοι που δε δίνουν τόση προσοχή. [...]». 

 Οι γονείς επηρεάζονται πολύ από τις σχέσεις που θα αναπτύξει ο εκπαιδευ-

τικός µε τα παιδιά τους. Ας δούµε ενδεικτικά τι υποστηρίζει η µητέρα Γ24ΣΤ1 η 

οποία δεν συναντά συχνά τον εκπαιδευτικό αλλά τρέφει µεγάλη εκτίµηση για το 

πρόσωπό του: «∆εν µε νοιάζει τόσο που δεν επικοινωνούµε µεταξύ µας όταν βλέπω 

το παιδί να έχει βελτιωθεί στο σχολείο, να διαβάζει περισσότερο συγκριτικά µε άλ-

λες χρονιές κ.τ.λ. Φαίνεται ότι έχει συµβάλλει η προσωπικότητα του δασκάλου σε 
                                                           
501 Μόνο δυο γονείς υποστήριξαν ότι η προσωπικότητα δεν επηρεάζει τη συνεργασία τους µε τον εκπαι-
δευτικό, αρκεί να επιτελεί σωστά το έργο του. Βλ. Γ16ΣΤ3, Γ23ΣΤ2 
502 Βλ. επίσης, Γ1Α2, Γ3Α2, Γ4Α2, Γ10Α1, Γ15ΣΤΣΤ3, Γ14ΣΤ2, Γ17ΣΤ2, Γ18ΣΤ2, Γ19ΣΤ3, Γ21ΣΤ2. 
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αυτό. Ούτε φωνάζει ούτε τα χτυπάει κι όµως έχει αποτελέσµατα. Σε ένα τέτοιο δά-

σκαλο έχεις πιο πολύ θάρρος να πάς και να του πεις το οτιδήποτε»504. 

 Πολύ µεγάλο ρόλο στην εικόνα που θα σχηµατίσουν οι γονείς για τον εκ-

παιδευτικό και εποµένως και στη διάθεσή τους να επικοινωνήσουν µαζί του, παί-

ζουν οι επαγγελµατικές ικανότητες και η ευαισθησία την οποία θα επιδείξει ο εκ-

παιδευτικός απέναντι στο µαθητή. Η µητέρα Γ5Α1 υποστηρίζει: «Η εξωτερική 

εµφάνιση του δασκάλου δεν παίζει ρόλο στη συνεργασία. Αυτή επηρεάζεται από το 

πόσο έξυπνος είναι ο δάσκαλος και κατά πόσο αντιλαµβάνεται τι γίνεται στην τάξη. 

Να έχει ανά πάσα στιγµή µια εικόνα για την τάξη, να γνωρίζει καλά τα παιδιά, να 

διαπιστώνει τις δυνατότητες τους και να τα σπρώχνει για να προχωρούν»505. 

 Η εξωτερική εµφάνιση του εκπαιδευτικού δεν αναφέρεται συχνά από τους 

γονείς ως παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει τη γνώµη που θα σχηµατίσουν για 

τον εκπαιδευτικό και τη διάθεσή τους για συνεργασία. Ενδεχοµένως, δεν συνειδη-

τοποιείται σε ορισµένες περιπτώσεις από τους γονείς η επίδρασή της, καθώς ε-

ντάσσεται στην κατηγορία εκείνη της µη λεκτικής επικοινωνίας.  

 

Εντούτοις, όπως υποστηρίζει ο καθηγητής της Κοινωνικής Ψυχολογίας ∆. Γεώρ-

γας, «Η συνολική εµφάνιση του ατόµου, από την περιποίηση του δέρµατος, το 

χτένισµα των µαλλιών, µέχρι και τον τρόπο µε τον οποίο ντύνεται, στέλνει µηνύ-

µατα στον άλλον όσον αφορά τη συναισθηµατική του κατάσταση και την κοινω-

νική οµάδα στην οποία ανήκει [...], αντιπροσωπεύει την «κοινωνική» στολή του 

ατόµου[...]»506. Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε ότι παίζει κι αυτή κάποιο ρόλο 

στην επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων ειδικά στις πρώτες 

επαφές.   

 Ένα εύλογο όµως ερώτηµα που δηµιουργείται είναι µε ποιο τρόπο οι γονείς 

καταλήγουν να αποδώσουν τον ένα ή τον άλλο χαρακτηρισµό στον εκπαιδευτικό 

του παιδιού τους. Οι απόψεις των γονέων για την προσωπικότητα, τον επαγγελµα-

τισµό των εκπαιδευτικών κ.τ.λ. διαµορφώνονται από ένα συνδυασµό παραγόντων. 

Ένας κύριος παράγοντας είναι όσα µεταφέρουν τα παιδιά στο σπίτι από το σχο-
                                                                                                                                                                            
503 Βλ. Γ2Α3, Γ4Α2, Γ7Α1, Γ13ΣΤ2, Γ26ΣΤ3 
504 Βλ. επίσης, Γ2Α3, Γ4Α2, Γ11Α2, Γ7Α2, Γ8Α3, Γ12Α1 
505 Βλ. επίσης Γ15ΣΤ3, Γ19ΣΤ3, Γ23ΣΤ2, Γ24ΣΤ1 
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λείο, ειδικά όταν ο γονέας δεν έχει συχνή επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό507. Χα-

ρακτηριστικά η µητέρα Γ6Α1 αναφέρει: «Η γνώµη µου επηρεάζεται από τη γνώµη 

που µεταφέρει το παιδί στο σπίτι. Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι κριτές και η προσω-

πική µου άποψη σχηµατίζεται βασικά από αυτά που µου λέει. Αλλά βέβαια και από 

τις εργασίες που βλέπει και από την επαφή, αλλά το παιδί είναι το σηµαντικότε-

ρο»508.  

 Προκαλεί πραγµατικά εντύπωση το γεγονός ότι οι γονείς βασίζουν σε µε-

γάλο ποσοστό την κρίση τους για τον εκπαιδευτικό στα παιδιά τους. Αναρωτιέται 

κανείς κατά πόσο θεωρούν τα παιδιά τους αντικειµενικά και ειλικρινή, εποµένως 

κι αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης προκειµένου να κρίνουν τον εκπαιδευτικό. Ορι-

σµένοι γονείς ήταν κατηγορηµατικοί και υποστήριξαν ότι τα παιδιά τους είναι α-

ντικειµενικά ή τουλάχιστον, µπορούν να καταλάβουν πότε τα παιδιά λένε ψέµατα. 

Η µητέρα Γ6Α1 για παράδειγµα, θεωρεί ότι τα παιδιά είναι οι καλύτεροι κριτές. Η 

µητέρα Γ19ΣΤ3 αναφέρει ότι «τα παιδιά είναι αντικειµενικά αν τα µάθεις έτσι. Το 

γιο µου για παράδειγµα δεν τον έχω ικανό να πει ψέµατα για  

                                                                                                                                                                            
506 Βλ. ∆. Γεώργα, Κοινωνική Ψυχολογία, τόµ. Α΄, γ΄ έκδ., Αθήνα 1992, σ. 304. 
507 Ενδεικτικά η µητέρα Γ4Α2, αναφέρει ότι επηρεάζεται από τη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού απέναντι 
στο παιδί και όχι τόσο απέναντι στην ίδια «γιατί εµείς πόσο να τους δούµε να τους δούµε τους ανθρώπους;» 
508 Βλ. Γ3Α2, Γ4Α2, Γ7Α1, Γ9Α1, Γ11Α2,  Γ12Α1, Γ14ΣΤ2, Γ15ΣΤ3, Γ17ΣΤ2, Γ18ΣΤ2, Γ19ΣΤ3, 
Γ21ΣΤ2, Γ22ΣΤ1, Γ24ΣΤ1,  
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το σχολείο. Άλλωστε τον καταλαβαίνω αµέσως ότι κάτι έχει οπότε και µου τα λέ-

ει»509. Ενδεχοµένως, αν όχι όλοι οι γονείς, τουλάχιστον ορισµένοι, όπως η τελευ-

ταία µητέρα, είδαν πίσω από την ερώτησή µας ένα πιθανό έλεγχο της ηθικής του 

παιδιού τους και την οποία προσπάθησαν ενδεχοµένως να διαφυλάξουν, υποστη-

ρίζοντας ότι το παιδί τους δεν είναι ψεύτης ή και αν ακόµη παρασυρθεί, οι ίδιοι 

είναι σε θέση να το επαναφέρουν στην τάξη. 

 Υπήρξε πάντως, και ένας ανάλογος µε τον παραπάνω αριθµός γονέων που 

υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν είναι πάντα αντικειµενικά. Όπως η µητέρα Γ23ΣΤ2 η 

οποία ανέφερε: «Τα παιδιά δεν είναι πάντα αντικειµενικά και καµιά φορά επηρεά-

ζουν και τους γονείς µε αυτά που µεταφέρουν στο σπίτι για το δάσκαλο. ∆εν έχουν 

πάντα σωστή κρίση ενώ ο γονέας έχει άλλα κριτήρια, η µητέρα έχει πιο πλατιά αντί-

ληψη. Έτσι η µητέρα µόνο µέσα από την επαφή της µε το δάσκαλο θα πρέπει να 

σχηµατίζει γνώµη»510.  

 Τα πορίσµατα της Ψυχολογίας δείχνουν ότι όταν ένα γεγονός αναπαράγε-

ται από µνήµης, όπως συµβαίνει µε τα παιδιά που περιγράφουν στους γονείς τους 

γεγονότα από το σχολείο, δύσκολα θα αναπαραχθεί µε ακρίβεια. ∆ιανθίζεται, 

τροποποιείται, λεπτοµέρειες που έχουν λησµονηθεί αντικαθίστανται, γίνονται α-

ξιολογήσεις κ.ο.κ., και το γεγονός αλλοιώνεται έτσι ώστε να ταιριάζει µε την ιδιο-

συγκρασία και τους σκοπούς του ατόµου που κάνει την περιγραφή511.  Έχοντας 

υπόψη το παραπάνω φαινόµενο γίνεται σαφές ότι οι γονείς πρέπει να είναι προσε-

χτικοί όταν ακούν κάτι από τα παιδιά και να προσπαθούν να το διασταυρώσουν 

προτού εξάγουν συµπεράσµατα. Είναι περισσότερο ασφαλές να συζητήσουν µε 

τον ίδιο τον εκπαιδευτικό για να σχηµατίσουν µια πιο ολοκληρωµένη άποψη.  

 Ένας δεύτερος παράγοντας καθοριστικός της γνώµης των γονέων για τους 

εκπαιδευτικούς είναι η µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Μεγάλη βαρύτη-

τα δίνουν δηλαδή, οι γονείς στην προσωπική άποψη που θα σχηµατίσουν µέσα 

από τις συζητήσεις τους και τη γενικότερη συνεργασία τους µε τους εκπαιδευτι-

                                                           
509 Βλ. επίσης, Γ21ΣΤ2, Γ17ΣΤ2, Γ22ΣΤ1, Γ26ΣΤ3. 
510 Βλ. επίσης, Γ4Α2, Γ10Α1, Γ20ΣΤ3, Γ23ΣΤ2 
511 Το γνωστό στους περισσότερους παιχνίδι «το χαλασµένο τηλέφωνο» βασίζεται στις αλλοιώσεις που 
συµβαίνουν σε µια φράση ή ιστορία όταν µεταδίδεται από άτοµο σε άτοµο. Βλ. Ι. Παρασκευόπουλο, Εξε-
λικτική Ψυχολογία, τόµ. 3, σ. 145 κ.εξ.  
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κούς512. Πολύ σπανιότερα αναφέρεται από τους γονείς ότι επηρεάζονται από τη 

γνώµη που εκφράζουν για τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους τρίτα  πρόσωπα513. 

 Ανεξάρτητα πάντως πως διαµορφώνουν την άποψή τους, είναι ευχάριστο 

το γεγονός ότι οι γονείς του δείγµατος έχουν συνειδητοποιήσει πως η έκφραση 

αρνητικής κριτικής, παραπόνων, κατηγοριών εναντίον του εκπαιδευτικού µόνο 

αρνητικές συνέπειες µπορούν να έχουν. Στο σύνολό τους υποστηρίζουν ότι µιλάνε 

για τον εκπαιδευτικό µπροστά στο παιδί µόνο όταν η γνώµη τους είναι επαινετική.  

 Οι περισσότεροι δικαιολογούν την επιλογή τους αυτή ως µια προσπάθεια 

να µην διαταράξουν τη σχέση του παιδιού µε τον εκπαιδευτικό και γενικότερα µε 

το σχολείο514. Ενδεικτικά η µητέρα Γ5Α1 αναφέρει: «∆εν µου αρέσει να µιλάω για 

τη δασκάλα µπροστά στο παιδί και ειδικά αν η γνώµη είναι αρνητική. ∆εν κάνει 

καλό γιατί το κάνει επιφυλακτικό και να µάχεται το δάσκαλο και δεν πρέπει να συµ-

βαίνει κάτι τέτοιο. Η µητέρα είναι συναισθηµατικά κοντά στο παιδί και το επηρεά-

ζει όσο και η δασκάλα» . 

 Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι γονείς αποφεύγουν να  ασκούν κριτική 

για τον εκπαιδευτικό µπροστά στα παιδιά είναι για να µην γίνουν τα τελευταία 

αλαζονικά, «να µην πάρουν τα µυαλά τους αέρα» όπως λένε χαρακτηριστικά515. 

«Αν τώρα δω ότι είναι ένας δάσκαλος το λεγόµενο στραβόξυλο, πάλι δε θα έδινα 

θάρρος στα παιδιά. Μετά τους δίνεις την άνεση να λένε και να κάνουν οτιδήποτε. 

«Εγώ έχω τη µαµά µου», «θα το πω της µαµάς µου»... Καµιά φορά ακούω από άλ-

λους γονείς ότι πάνε να ζητήσουν εξηγήσεις γιατί µάλωσε το παιδί κ.τ.λ. Ποτέ δε 

µου άρεσαν», αναφέρει η µητέρα Γ4Α2.  

 Για τους παραπάνω λόγους µάλιστα, ορισµένοι γονείς αναφέρουν ότι κα-

λύπτουν τον εκπαιδευτικό όταν το παιδί τους παραπονιέται για κάποιες από τις 

ενέργειές του. Η µητέρα Γ17ΣΤ2 για παράδειγµα, µολονότι εµπιστεύεται τα παι-

διά της, δεν τους δίνει φανερά δίκιο. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «Η γνώµη µου 

επηρεάζεται από όσα µου λένε τα παιδιά για το δάσκαλο γιατί είναι αντικειµενικά 

και ξέρω ότι δε λένε ψέµατα. Ποτέ όµως δε θα επιβραβεύσω µια άσχηµη κουβέντα  

                                                           
512 Βλ. Γ2Α3, Γ3Α2, Γ4Α2, Γ5Α1, Γ7Α1, Γ10Α1, Γ13ΣΤ2, Γ14ΣΤ2, Γ18ΣΤ2, Γ20ΣΤ3, Γ22ΣΤ1, Γ23ΣΤ2  
513 Βλ. Γ22ΣΤ1 
514 Βλ. Γ1Α2, Γ2Α3, Γ5Α1, Γ6Α1, Γ7Α1, Γ10Α1, Γ17ΣΤ2, Γ24ΣΤ1 
515 Βλ. Γ3Α2, Γ4Α2, Γ8Α3. 
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που θα πούνε. ∆εν τους δίνω δίκιο. Εξωτερικά υπερασπίζοµαι πάντα το δάσκαλο. 

∆ε θέλω το παιδί να πάει την άλλη µέρα στο σχολείο και να κρατάει µια αλλαγµένη 

στάση»516.  

 Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι θα έχουν καλή συνεργασία 

µε τους γονείς όταν οι τελευταίοι ανταποκρίνονται σε βασικές υποχρεώσεις, όπως 

η υγιεινή του παιδιού, η προετοιµασία του για το σχολείο και η αποφυγή απου-

σιών. Είναι επίσης, ουσιώδες για τους εκπαιδευτικούς να ενηµερώνονται για τυχόν 

ιδιαιτερότητες του παιδιού, να µην επεµβαίνουν οι γονείς στο έργο τους, να απο-

δέχονται τη γνώµη των εκπαιδευτικών και να µην δηµιουργούν στο παιδί αρνητι-

κή φόρτιση για αυτούς. Η προσωπικότητα επίσης του εκπαιδευτικού παίζει σηµα-

ντικό ρόλο για µια αρµονική σχέση µε τους γονείς. Γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

συµφωνούν πως οι τελευταίοι πρέπει να είναι φιλικοί και καλοδιάθετοι, υποµονε-

τικοί και µε διάθεση να αφιερώσουν χρόνο στους γονείς. Οι γονείς σχηµατίζουν 

µια άποψη για τον εκπαιδευτικό και µε βάση αυτήν καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό 

και τις σχέσεις τους.  Η γνώµη τους εξαρτάται  κυρίως από τρεις παράγοντες: α) 

από την απόδοση του εκπαιδευτικού στην τάξη, β) από τη γνώµη που έχει σχηµα-

τίσει το ίδιο το παιδί για τον εκπαιδευτικό και γ) από την άµεση επαφή και γνωρι-

µία των γονέων µε τον εκπαιδευτικό. Η σειρά µε την οποία αναφέρονται οι παρά-

γοντες δεν είναι τόσο αξιολογική, καθώς είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς µε 

σιγουριά ποιος παράγοντας κυριαρχεί. Μπορούµε ωστόσο, να υποθέσουµε ότι η 

παραπάνω σειρά τηρεί µια χρονική διαδοχή. Από τις πρώτες µέρες ενός σχολικού 

έτους οι γονείς µπορούν να εξάγουν κάποια συµπεράσµατα για τη δουλειά του 

εκπαιδευτικού, µέσα από τις απαιτήσεις που εγείρει από τους µαθητές. Σύντοµα 

επίσης, οι µαθητές µε την καθηµερινή αλληλεπίδραση µε τον εκπαιδευτικό σχη-

µατίζουν προσωπική γνώµη γα αυτόν. Προσωπική άποψη θα σχηµατίσουν οι γο-

νείς αργότερα, ύστερα από  συναντήσεις και συζητήσεις µε τον εκπαιδευτικό του 

παιδιού τους. Με όποιο τρόπο όµως και αν διαµορφώνεται η εικόνα των γονέων 

για τους εκπαιδευτικούς και το αντίστροφο φαίνεται να παίζει πολύ καθοριστικό 

                                                           
516 Βλ. επίσης Γ3Α2, Γ4Α2, Γ11Α2, Γ24ΣΤ1. 
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ρόλο και γι� αυτό πρέπει και οι δυο πλευρές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις 

κρίσεις τους. 
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4.3.7  Η επαγγελµατική απασχόληση της µητέρας 
 

 Για το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών και των  γονέων του δείγµατος, 

οι ερωτήσεις που ήταν σχετικές µε το ποιος από τους δυο γονείς ασχολείται µε τη 

µελέτη του παιδιού στο σπίτι, επικοινωνεί µε τον εκπαιδευτικό και παρευρίσκεται 

σε εκδηλώσεις του σχολείου, είχαν µια απάντηση, αυτονόητη για τους περισσότε-

ρους: η µητέρα. Είναι χαρακτηριστική η εκπαιδευτικός ∆6Α η οποία αναφέρει ότι 

«οι µπαµπάδες είναι θεατές και συνήθως η δασκάλα δεν τους γνωρίζει ποτέ». Μπο-

ρεί να θεωρηθεί επίσης, ενδεικτικό ότι οι µητέρες ήταν εκείνες που προθυµοποιή-

θηκαν να µας δώσουν τη συνέντευξη ως καλύτεροι γνώστες του θέµατος και µόνο 

σε µια περίπτωση η συνέντευξη δόθηκε από πατέρα517.  

 Οι συζητήσεις µας µε τους γονείς επιβεβαίωσαν την παρατήρηση των εκ-

παιδευτικών ότι η µητέρα ασχολείται περισσότερο µε τα εκπαιδευτικά θέµατα. Η 

συνηθέστερη αιτιολογία ήταν ότι οι µητέρες είχαν περισσότερο διαθέσιµο χρόνο 

από τους πατέρες. Από τη στιγµή πάλι, που το παιδί συνηθίσει να µελετά µε τη 

µητέρα του, είναι δύσκολο να αποδεχτεί αλλαγή ή εναλλαγή προσώπων. Έτσι, 

από ένα χρονικό σηµείο και µετά η συµµετοχή  του πατέρα αποκλείεται εκ των 

πραγµάτων518. Η µητέρα Γ1Α2 επισηµαίνει το γεγονός αναφέροντας: «Έχω ανα-

λάβει προσωπικά την επικοινωνία µε το σχολείο γιατί εγώ  ασχολούµαι και µε το 

διάβασµά του οπότε είµαι και περισσότερο κατατοπισµένη. Γενικά δε θέλω να έχει 

το παιδί δυο διαφορετικούς ανθρώπους για το θέµα αυτό από φόβο να µην οδηγηθεί 

σε σύγχυση». Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε τους γονείς Γ14ΣΤ2. Ο πατέρας 

παρεµβαίνοντας στη συζήτηση, δίνει τη δική του άποψη: «Παραδέχοµαι ότι δεν 

ασχολούµαι πολύ µε τα παιδιά. ∆εν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό. Όχι ότι δεν 

ενδιαφέροµαι. Τη ρωτάω [τη σύζυγό του], όχι ότι δείχνω αδιαφορία. Αλλά ασχο-

λούµαι µε πολλές δουλειές και δεν προλαβαίνω. Αν µου ζητήσουν βοήθεια θα βοη-
                                                           
517 Βλ. Γ9Α1 
518 Αυτό δε σηµαίνει ότι οι πατέρες είναι εντελώς αµέτοχοι. Όπως αναφέρουν οι µητέρες Γ10Α1 και 
Γ12Α1, οι σύζυγοι παίζουν µε τα παιδιά εκπαιδευτικά παιγνίδια ή τα βοηθούν να εξασκηθούν στην ανά-
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θήσω. Αναγνωρίζω στη γυναίκα µου ότι έχει  κάποιες γνώσεις και σχέσεις µε τους 

δασκάλους παραπάνω. Πολλές φορές αισθάνοµαι και µειονεκτικά».  

 

 

 ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε ότι η ενασχόληση µε τα εκπαιδευτικά θέµατα 

των παιδιών είναι παραδοσιακά συστατικό στοιχείο του γυναικείου ρόλου. Η πε-

ποίθησή µας λοιπόν είναι ότι η µητέρα έχοντας κοινωνικοποιηθεί σε ένα περιβάλ-

λον όπου αυτές οι αρµοδιότητες, κατά αναλογία µε τις δουλειές του νοικοκυριού, 

ανατίθενται στη γυναίκα, τις αναλαµβάνει αδιαµαρτύρητα τις πιο πολλές φορές 

θεωρώντας ότι είναι υποχρέωσή της και όχι γιατί έχει λιγότερο φόρτο εργασίας. 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προσπαθήσαµε να ελέγξουµε αν η επαγγελ-

µατική απασχόληση της µητέρας µπορεί να παίξει παρεµποδιστικό ρόλο στην επι-

κοινωνία του εκπαιδευτικού µε την οικογένεια. Από τα δεδοµένα της έρευνας 

προέκυψε ότι πράγµατι σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ισχύει η υπόθεση αυτή.  Οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρονται σε µητέρες που δεν συνεργάζονται γιατί δεν το επι-

τρέπει το επάγγελµά τους. Ο εκπαιδευτικός ∆4Α για παράδειγµα, αναφέρεται σε 

µια µητέρα η οποία πουλάει ψάρια στους δρόµους επιστρέφοντας πολύ αργά στο 

σπίτι, µε αποτέλεσµα να παραµελεί ακόµη και τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής 

του παιδιού519.  

 Μπορεί τέτοιες περιπτώσεις να είναι ακραίες και για το λόγο αυτό σπάνιες, 

εντούτοις είναι αλήθεια ότι για τις µητέρες που εργάζονται, η επικοινωνία µε τον 

εκπαιδευτικό, ειδικά στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου, είναι δύσκολη. Αρκε-

τοί εκπαιδευτικοί520 γνωρίζουν και φροντίζουν να συστήσουν στις µητέρες που 

εργάζονται σε δηµόσια υπηρεσία, να κάνουν χρήση της γονικής άδειας που χορη-

γεί η Πολιτεία προκειµένου  να αντεπεξέλθουν σε αυτά  τους τα καθήκοντα. 

Πράγµατι φαίνεται πως οι µητέρες αξιοποιούν αυτήν τη δυνατότητα521, µε αποτέ-

λεσµα να δηλώνουν ότι η επαγγελµατική τους απασχόληση δεν εµποδίζει σε µε-

                                                                                                                                                                            
γνωση και τη γραφή. Απλώς δεν ασχολούνται µε την προετοιµασία του παιδιού στα µαθήµατα της επόµε-
νης ηµέρας. 
519 Βλ. επίσης ∆6Α, ∆7ΣΤ 
520 Βλ. ∆2Α, ∆3Α, ∆5Α. Να επισηµάνουµε ότι και οι τρεις είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί. Ενδεχοµένως 
δείχνουν µεγαλύτερη ευαισθησία, έχοντας ίσως αντιµετωπίσει οι ίδιες ανάλογο πρόβληµα για το οποίο 
έχουν αναζητήσει λύση. 
521 Βλ. Γ1Α2, Γ5Α1, Γ21ΣΤ2 
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γάλο βαθµό την επικοινωνία τους µε τον εκπαιδευτικό. Το ίδιο ισχύει και για µη-

τέρες µε ελαστικό ωράριο ή µερική απασχόληση οι οποίες µπορούν, όταν απαιτεί-

ται, να ρυθµίζουν ανάλογα το πρόγραµµά τους522.  

 

 

 

 

  Πρόβληµα αντιµετωπίζεται κυρίως από µητέρες που εργάζονται στον ιδιω-

τικό τοµέα είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούµενες, ή είναι εργάτριες523 οι 

οποίες δεν έχουν ανάλογες δυνατότητες µε τις παραπάνω. Για παράδειγµα, η µη-

τέρα Γ17ΣΤ2 αναφέρει: «θα µπορούσα να πηγαίνω πιο συχνά στο δάσκαλο αλλά η 

δουλειά µου δεν µου αφήνει περιθώρια. Σχολάω στις 2:00 οπότε και δεν προλαβαί-

νω το δάσκαλο. Επειδή είναι ιδιωτικός ο τοµέας, δεν µπορώ να πάρω άδεια. Το 

πρωί πάλι φεύγω νωρίτερα. Όποτε όµως µου δοθεί η ευκαιρία πάω. Προγραµµατί-

ζει [ο εκπαιδευτικός] κάθε µήνα µια συγκέντρωση γονέων απογευµατινή ώρα και σε 

αυτές τις συναντήσεις πηγαίνω. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις που δεν µπόρεσα 

να πάω... Ούτε ο ένας [γονέας] ούτε ο άλλος έχει τη χαρά να συµµετέχει στις εκδη-

λώσεις του σχολείου λόγω απασχόλησης. Η Μαρία από µικρή ήταν µόνη της σε ό-

λα»524. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενήµεροι τουλάχιστον για το επάγγελ-

µα της µητέρας και τους περιορισµούς που επιβάλλει στη µεταξύ τους επικοινωνί-

α. Αυτό δε συµβαίνει για παράδειγµα, στην περίπτωση της µητέρας Γ26ΣΤ3 η 

οποία κατά την τουριστική περίοδο εργάζεται σε ξενοδοχείο και µάλιστα µακριά 

από την πόλη. Έτσι, για µεγάλη περίοδο δεν ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις της 

εκπαιδευτικού, η οποία κατά τη µεταξύ µας συζήτηση και µην γνωρίζοντας αυτό 

το δεδοµένο,  θεώρησε ότι η µητέρα απλώς είναι απορροφηµένη από άλλα προ-

βλήµατα ή αδιαφορεί. 

                                                           
522 Βλ. Γ3Α2, Γ7Α1, Γ20ΣΤ3. 
523 Βλ. Γ4Α2, Γ19ΣΤ3, Γ24ΣΤ1, Γ26ΣΤ3. Πρόβληµα είναι η απασχόληση και για την µητέρα Γ6Α1 η ο-
ποία είναι νηπιαγωγός και δεν είναι εύκολο να πάρει άδεια για να επισκεφτεί την εκπαιδευτικό των παιδιών 
της. 
524 Έχουµε αναφερθεί αναλυτικότερα σε άλλο σηµείο της παρούσας εργασίας για τα προβλήµατα που δη-
µιουργεί ο ορισµός συγκεκριµένης πρωινής ώρας για επικοινωνία των γονέων µε τον εκπαιδευτικό. 
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 Η ένταση του προβλήµατος που δηµιουργείται µε την επαγγελµατική απα-

σχόληση της µητέρας το οποίο δεν εστιάζεται µόνο στην επικοινωνία µε τον εκ-

παιδευτικό αλλά  και στο χρόνο που η µητέρα θα αφιερώσει στο σπίτι για τη µελέ-

τη του παιδιού περιορίζοντας ακόµη περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο της, ενδε-

χοµένως να µειωθεί αν υπάρξει σοβαρότερη εµπλοκή  του πατέρα στα εκπαιδευτι-

κά θέµατα των παιδιών. Από την έρευνά µας έχουµε αισιόδοξες ενδείξεις ότι η 

µονοπώληση των σχετικών αρµοδιοτήτων από την µητέρα   
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περιορίζεται σταδιακά στα νέα ζευγάρια, µέσα στα πλαίσια των γενικότερων αλ-

λαγών που έχουν επέλθει στην οικογένεια ύστερα από την έξοδο της γυναίκας 

στην εργασία. Το διακρίνουµε στα λόγια της εκπαιδευτικού ∆2Α η οποία παρατη-

ρεί: «Παλιότερα στο σχολείο έβλεπες µόνο µαµάδες. Τώρα συναντάς και µπαµπά-

δες. Μειονότητα βέβαια. Τους προτιµώ µάλιστα, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα συναισθη-

µατικοί και µπορούν να κρίνουν πιο αντικειµενικά το παιδί. Είναι και πιο πρακτικοί 

εποµένως και πιο αποτελεσµατικοί στη µελέτη του παιδιού».  

 Μας το βεβαιώνουν επίσης και νέες µητέρες κατά κανόνα εργαζόµενες, τις 

οποίες αντικαθιστούν στο σχολείο οι σύζυγοί τους σε ορισµένες περιπτώσεις525. Η 

µητέρα Γ18ΣΤ2 πιστεύει ότι ο πατέρας πρέπει να έχει επαφή µε το σχολείο, ανε-

ξάρτητα από το γεγονός ότι η ίδια µπορεί να διαθέσει αρκετό χρόνο αφού δεν εί-

ναι εργαζόµενη. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συνήθως παρευρίσκοµαι εγώ αν και 

µε κάποιες δικαιολογίες προτρέπω και το σύζυγό µου να πάει. Χρειάζεται και ο πα-

τέρας στην επαφή µε το σχολείο. Ακόµα και στις εργασίες στο σπίτι τα παιδιά τρέ-

χουν µόλις δουν τον πατέρα τους. Ίσως βαριούνται µόνο τη µητέρα συνέχεια». Άλ-

λη περίπτωση όπου καθίσταται αναγκαία η ανάµιξη του πατέρα είναι όταν εκ των 

πραγµάτων η µητέρα δεν µπορεί να ασχοληθεί, κάτι που συµβαίνει στην περίπτω-

ση του πατέρα Γ9Α1: «Υπάρχει έλλειψη χρόνου. Παρ� όλ� αυτά όταν [η εκπαιδευ-

τικός] µου λέει «έχουµε συνάντηση στις 11:00», κλείνω το ιατρείο και πάω... Όταν 

χρειάζεται η παρουσία του γονέα στο σχολείο πάµε και οι δυο. Απλά, επειδή η γυ-

ναίκα µου λείπει συνήθως εκτός Ηρακλείου πάω εγώ πιο συχνά». Αφετέρου, υπάρ-

χουν ειδικές συνθήκες που µπορούν να αναγκάσουν τον πατέρα να πάει στο σχο-

λείο. Τέτοια είναι η περίπτωση της µητέρας Γ11Α2 η οποία ύστερα από διαφωνία 

µε την εκπαιδευτικό αποφεύγει να την επισκεφτεί η ίδια. Ή η περίπτωση του πα-

τέρα Γ16ΣΤ3 ο οποίος επεµβαίνει µόνο σε «δύσκολες περιπτώσεις». Επρόκειτο για 

µια σοβαρή διαφωνία µε τις επιλογές των  

                                                           
525 Βλ. Γ3Α2, Γ5Α1, Γ9Α1, Γ16ΣΤ3, Γ18ΣΤ2, Γ21ΣΤ2 
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εκπαιδευτικών του σχολείου που είχαν προσβάλει τη µαθήτρια και ανέλαβε να 

διαλευκάνει την υπόθεση, κάτι που η µητέρα δε θα µπορούσε να κάνει, όχι τουλά-

χιστον µε το δικό του τρόπο526. 

 Κατά τη γνώµη µας η ανάµιξή του πατέρα στα εκπαιδευτικά θέµατα, είτε 

αυτά αφορούν στην επίσκεψη στο σχολείο είτε στη µελέτη του παιδιού στο σπίτι, 

είναι σηµαντική, καθώς η σχολική ζωή συνιστά ένα µεγάλο κοµµάτι της ζωής του 

παιδιού, στη διάρκεια της οποίας διαπλάθεται και µεταβάλλεται. Ο πατέρας, µέ-

νοντας αµέτοχος, χάνει πολλές εµπειρίες που θα τον έφερναν συναισθηµατικά 

πλησιέστερα στο παιδί και θα του έδιναν τη δυνατότητα να προσφέρει σε αυτό 

ηθική στήριξη η οποία αν και συχνά παραγνωρίζεται, είναι εξίσου σηµαντική µε 

την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του παιδιού. 

 Μπορεί τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν πιο πάνω να είναι αισιόδοξα 

µηνύµατα για µια ακόµη πιο έντονη συµµετοχή του πατέρα στα εκπαιδευτικά θέ-

µατα, χρειάζεται όµως να διανυθεί µακρύς δρόµος ωσότου η παρουσία του πατέρα 

να γίνει αισθητή. Για να συµβεί αυτό χρειάζεται κυρίως να σπάσουν τα στερεότυ-

πα που ορίζουν ποιες αρµοδιότητες ταιριάζουν και ποιες όχι στο κάθε µέλος του 

ζευγαριού, να αρθούν οι προκαταλήψεις εκείνες που συνδέονται µε το φύλο και 

είναι πλέον αναχρονιστικές και δυσλειτουργικές, δεν ικανοποιούν ανάγκες αλλά 

δηµιουργούν περισσότερα προβλήµατα. 

 

 

 

 

 

4.4  Μορφές επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων 

                                                           
526 Η µαθήτρια ήταν να κληρωθεί για παραστάτρια στη σηµαία τον Οκτώβριο. Πράγµατι κληρώθηκε αλλά 
επειδή ο βηµατισµός της δεν ήταν καλός η γυµνάστρια την αντικατέστησε. Η µαθήτρια στεναχωρήθηκε κι 
έτσι αναγκάστηκε να επέµβει. Για να µην πάει στο σχολείο και παρεξηγηθεί µε το διευθυντή τον οποίο δεν 
γνωρίζει καθόλου, πήρε τηλέφωνο το δάσκαλο της τάξης. ∆εν τον ήξερε µέχρι εκείνη τη στιγµή. Του εξή-
γησε την κατάσταση και του είπε ότι δεν µπορούν να προσβάλλουν τις παιδικές ψυχές για ασήµαντα πράγ-
µατα. Η γυµνάστρια δεν ήταν σωστή... 
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 Έχοντας µελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο της επι-

κοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων, θα προσπαθήσουµε στη  

 

 

συνέχεια να σκιαγραφήσουµε όσο το δυνατό λεπτοµερέστερα τη µορφή που παίρ-

νει το φαινόµενο στην ελληνική πραγµατικότητα υπό την επίδραση των συγκεκρι-

µένων παραγόντων.  

 Μια δεύτερη ανάγνωση των νοµικών κειµένων στα οποία έγινε αναφορά σε 

προηγούµενη ενότητα527 οδηγεί σε νέες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Καταρχήν, 

την πρωτοβουλία για την επαφή µε τους γονείς θεωρείται ότι παίρνει ο εκπαιδευ-

τικός και η πορεία της επικοινωνίας ορίζεται µονόδροµη από τον εκπαιδευτικό 

στους γονείς. Οι διαπιστώσεις αυτές συνάγονται  από τη φράση «η ενηµέρωση των 

γονέων γίνεται µε ευθύνη του δασκάλου της τάξης» αλλά και από  τα ρήµατα που 

χρησιµοποιεί ο συντάκτης αναφερόµενος στον εκπαιδευτικό (γνωστοποιεί, δέχε-

ται, ενηµερώνει).  

 Επιπλέον, θεωρείται µάλλον δεδοµένο από τους συντάκτες των νοµικών 

κειµένων ότι ο εκπαιδευτικός θα οργανώσει ορισµένες οµαδικές συγκεντρώσεις µε 

τους γονείς, µια στην αρχή του χρόνου, και από µια στο τέλος κάθε τριµήνου528. 

Άλλες µορφές επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων στη διάρκεια του 

έτους δεν προβλέπονται αλλά εναπόκειται στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού 

να επινοήσει ανάλογα µε τις συνθήκες και να προγραµµατίσει µε ποιο τρόπο θα 

αναπτύξει περισσότερο αποτελεσµατικά την επικοινωνία µε τους γονείς των µα-

θητών του.  

 Περισσότερο λεπτοµερείς οδηγίες από το Υπουργείο σχετικά µε το «πότε», 

το «πως» και το «τι» των συναντήσεων µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων θα οδη-

γούσε σε περιορισµό της πρωτοβουλίας του ίδιου του εκπαιδευτικού. Λαµβάνο-

ντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις, κάθε σύλλογος διδασκόντων  ή και ο εκπαι-

δευτικός µεµονωµένα οφείλει να οργανώνει, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της 

                                                           
527 Βλ. στην παρούσα εργασία, την ενότητα «Αναγκαιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονέων». 
528 Βλ. Π.∆. 121 / 18-4-95, ό.π., άρ. 4, § 2, σ. 3425. 
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περιοχής του,  µε ποιο τρόπο θα έχει την αποτελεσµατικότερη συνεργασία µε τους 

γονείς.  
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 Αναµένει λοιπόν κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί θα εκδηλώνουν µεγάλη ποι-

κοιλοµορφία στον τρόπο µε τον οποίο έρχονται σε επαφή µε τους γονείς και συ-

νεργάζονται. Η τρίτη θεµατική ενότητα του πλαισίου συνέντευ-ξης αφορά στο 

συγκεκριµένο θέµα. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και το τελευταίο ζητούµενο 

για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, να ιεραρχήσουν ανάλογα µε τη συχνότη-

τα µε την οποία τους χρησιµοποιούν κάποιους τρόπους επικοινωνίας που τους 

δίνονται. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, οι εκ-

παιδευτικοί δηλώνουν ότι επιδιώκουν τη συνεργασία µε τους γονείς και προσπα-

θούν να τους διευκολύνουν ώστε να την επιτύχουν. Παρακάτω θα αναφερθούµε 

στους περισσότερο συνηθισµένους τρόπους επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών 

και γονέων, όπως προκύπτει από τα δεδοµένα της έρευνάς µας. 

 

 

4.4.1  Επίσκεψη των γονέων στο σχολείο 
 

 Η επίσκεψη των γονέων πραγµατοποιείται είτε επειδή το έχει ζητήσει ο 

εκπαιδευτικός, είτε µε  πρωτοβουλία του ίδιου των γονέων. Οι περισσότεροι γο-

νείς υποστήριξαν ότι προτιµούν να πάνε στο σχολείο µε δική τους πρωτοβουλία, 

έτσι ώστε να προλάβουν προτού δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα ή τουλάχιστον 

να το αντιµετωπίσουν άµεσα. Πιστεύουν ότι αν ο εκπαιδευτικός φτάσει στο ση-

µείο να καλέσει τους γονείς στο σχολείο σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα µάθησης 

ή συµπεριφοράς. «Για να καλέσει ο δάσκαλος ένα γονέα σηµαίνει ότι κάτι άσχηµο 

έχει συµβεί. Ή κάποια φασαρία, ή είναι άρρωστο. Για καλό µόνο αν θέλει να ενη-

µερώσει για κάποια αλλαγή του προγράµµατος και σχολούν νωρίτερα κ.τ.λ. Τότε θα 

τηλεφωνήσει»529.  

 Μερικοί από τους γονείς που υιοθετούν την παραπάνω άποψη επαναπαύο-

νται και δεν επισκέπτονται συχνά  το σχολείο, µε το αιτιολογικό ότι αν υπάρξει 

πρόβληµα ο εκπαιδευτικός θα επιδιώξει να τους ενηµερώσει. «∆εν τη βλέπω κάθε 

µήνα τη δασκάλα. Πάω όµως αν µε καλέσουν, είτε ο ίδιος είτε η γυναίκα µου. Υ-

                                                           
529 Βλ. Γ2Α3. Επίσης, Γ1Α2, Γ9Α1, Γ10Α1, Γ13ΣΤ2, Γ14ΣΤ2, Γ21ΣΤ2, Γ19ΣΤ3. 
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πάρχει έλλειψη χρόνου [...] Πιστεύω ότι αν [το παιδί] είχε πρόβληµα, η δασκάλα θα 

µου το έλεγε. ∆ε φαίνεται να είναι δασκάλα που αδιαφορεί»530.  

 Πράγµατι, οι γονείς αυτοί επιβεβαιώνονται από τους εκπαιδευτικούς οι ο-

ποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία υποστήριξαν ότι στην περίπτωση ενός 

µαθητή µε προβλήµατα µάθησης ή και συµπεριφοράς, θα καλέσουν το γονέα στο 

σχολείο για να τον ενηµερώσουν και αν χρειάζεται να του δώσουν οδηγίες. Για 

παράδειγµα η εκπαιδευτικός ∆6Α υποστηρίζει ότι: «Σε ατοµικές συναντήσεις καλώ 

µόνο σε ακραίες περιπτώσεις που το παιδί παρουσιάζει οξύ πρόβληµα µάθησης ή 

πρόβληµα κακής συµπεριφοράς». Μόνο µια εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι δεν κα-

λεί ατοµικά τους γονείς όταν υπάρχει πρόβληµα, ενδεχοµένως για να µην τους 

προσβάλει, αν και βλέπει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη επικοινωνί-

ας στην επίδοση του παιδιού: «Ατοµικές προσκλήσεις για να συζητήσω τυχόν πρό-

βληµα του παιδιού δεν κάνω, δεν το θεωρώ σωστό. Αν µε συναντήσουν οι ίδιοι και 

µε ρωτήσουν ή όταν έρχονται το µεσηµέρι να τα πάρουν και τους βλέπω ούτως ή 

άλλως, τότε ναι, το αναφέρω. Έχω παρατηρήσει πάντως ότι όταν οι γονείς δεν έρ-

χονται καθόλου στο σχολείο και τα παιδιά δεν µαθαίνουν»531.   

 Ενισχυτική της αντίληψης που επικρατεί µεταξύ των γονέων ότι οι εκπαι-

δευτικοί θα καλέσουν ένα γονέα στο σχολείο κυρίως αν έχουν εντοπίσει ένα πρό-

βληµα στο µαθητή, είναι και η προσωπική µας εµπειρία. Στην περίπτωση του εκ-

παιδευτικού ∆10ΣΤ έτυχε να είµαστε παρόντες στη συνεννόηση µε κάποιους γο-

νείς της τάξης του για να  δεχτούν να λάβουν µέρος στην έρευνα. Μας έκανε ε-

ντύπωση το γεγονός ότι, αν και επρόκειτο για περίοδο διακοπών (Πάσχα), έσπευ-

δε να καθησυχάσει τους γονείς ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και το τηλεφώ-

νηµα είχε διαφορετική σκοπιµότητα. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και µε τη µητέρα 

Γ11Α2 η οποία µας εκµυστηρεύθηκε ότι αρχικά ανησύχησε µε το τηλεφώνηµα της 

εκπαιδευτικού και το πρώτο πράγµα που σκέφτηκε είναι ότι κάποιο παράπονο θα 

έχει η τελευταία από τη µαθήτρια. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι επιδόσεις της 

µαθήτριας ήταν από τις πιο καλές στην τάξη αλλά το γεγονός αυτό δεν εµπόδισε 

τη µητέρα να σκεφτεί το χειρότερο. Ηρέµησε µόνο όταν η εκπαιδευτικός της εξή-

                                                           
530 Βλ. Γ9Α1. Επίσης Γ10Α1, Γ19ΣΤ3. 
531 Βλ. ∆3Α 
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γησε ότι ο λόγος του τηλεφωνήµατος ήταν για να της ζητήσει να δώσει τη συνέ-

ντευξη.  

 Ανεξάρτητα πάντως, από το ποιος παίρνει την πρωτοβουλία, η επίσκεψη 

συνήθως πραγµατοποιείται το πρωί ή το µεσηµέρι όταν οι γονείς έρχονται στο 

σχολείο για να αφήσουν  ή να πάρουν τα παιδιά, αλλά και κατά τα διαλείµµατα. 

Πρόκειται για τη µορφή επικοινωνίας που αναφέρεται από το σύνολο των εκπαι-

δευτικών γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις των γονέων. Όταν µά-

λιστα  ζητείται από τους εκπαιδευτικούς στο τέλος της συνέντευξης να ιεραρχή-

σουν κάποιους δεδοµένους τρόπους επικοινωνίας σύµφωνα µε τη συχνότητα ε-

φαρµογής τους532, είναι η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο η µορφή που ιεραρ-

χείται πρώτη από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών533. 

 Φαίνεται ότι είναι και η µορφή επικοινωνίας που θεωρείται δεδοµένη από 

τους γονείς534. Ειδικά στις µικρές τάξεις που οι γονείς συνοδεύουν το παιδί στο 

σχολείο το πρωί και το παίρνουν το µεσηµέρι, είναι πιο εύκολο να συναντήσουν 

τότε τον εκπαιδευτικό, παρά να ξαναπάνε κάποια άλλη ώρα. ∆εν µπορεί να θεω-

ρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι η ώρα του διαλείµµατος δεν αναφέρεται από τους γο-

νείς της πρώτης τάξης ως ώρα συνάντησης. «∆εν προσκαλούµαι συχνά από το δά-

σκαλο, λέει µια µητέρα, γιατί µιλάµε σχεδόν κάθε µέρα, όταν πάω να πάρω το παιδί 

το µεσηµέρι. ∆ε χρειάζεται.»535. «Τη βλέπω [τη δασκάλα] κάθε µέρα γιατί είναι 

πρώτη τάξη και το µεταφέρω εγώ. Οπότε συνήθως µιλάω µε τη δασκάλα το πρωί 

γιατί το  µεσηµέρι το αφήνω στη δηµιουργική[απασχόληση]»536. Αντίθετα, το διά-

λειµµα αναφέρεται ως χρόνος συνάντησης και από τους εκπαιδευτικούς και από 

τους γονείς µαθητών της έκτης τάξης. «Τους δασκάλους τους βλέπω συνήθως  στο 

πρώτο διάλειµµα που είναι και το µεγαλύτερο...»537. 

 Ένα µικρό µέρος των εκπαιδευτικών έχει ορίσει συγκεκριµένη ώρα που 

δέχεται τους γονείς538, κατά κανόνα µια διδακτική ώρα που είναι κενή ή µετά το 

πέρας των µαθηµάτων κάποια µέρα όταν το ωράριό τους το επιτρέπει. «Το ωράριο 

                                                           
532 Βλ. πλαίσιο συνέντευξης εκπαιδευτικών, θεµατική Η, στο Παράρτηµα 
533 ∆έκα εκπαιδευτικοί την ιεραρχούν πρώτη από πλευράς συχνότητας και δύο δεύτερη. 
534 Βλ. πλαίσιο συνέντευξης γονέων, θεµατική Ζ ,στο Παράρτηµα. 
535 Βλ. Γ3Α2. Επίσης Γ2Α3,  
536 Βλ. Γ6Α1, Επίσης Γ5Α1, Γ4Α2 
537 Γ21ΣΤ2. Επίσης Γ26ΣΤ3, Γ15ΣΤ3 
538 ∆7ΣΤ, ∆8ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆12ΣΤ, ∆5Α 
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και ο φόρτος εργασίας για το σπίτι δεν µου επιτρέπουν να κανονίζω συναντήσεις 

εκτός ωραρίου. Υπάρχουν όµως δυο µέρες στις οποίες σχολάω 11:45. Τη µια από 

αυτές τις µέρες έχω πει ότι θα µένω στο σχολείο παραπάνω αν κάποιος γονέας θέ-

λει να µιλήσουµε»539. Κανένας εκπαιδευτικός όµως, ακόµη κι αν έχει ορίσει συ-

γκεκριµένη ώρα, δεν επιµένει στην τήρησή της από τους γονείς. Είναι προφανώς, 

µια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι γονείς που εργάζονται ώστε να έρθουν στο 

σχολείο όποτε µπορούν. «Θεωρώ τα βήµατα των παιδιών της Α΄ τάξης καθοριστι-

κά  για την πρόοδό τους και για αυτό ενθαρρύνω τους γονείς  να µε επισκέπτονται 

χωρίς να περιµένουν την επίσηµη οµαδική συνάντηση[�] Αυτό γίνεται στα διαλείµ-

µατα και όποια άλλη ώρα θέλουν. Θέλω να βλέπω το γονέα να ενδιαφέρεται και δεν 

µε νοιάζει ακόµη και αν µε απασχολήσει από τη δουλειά µου. Επειδή µια συγκεκρι-

µένη ώρα ίσως δε θα διευκόλυνε τους γονείς που εργάζονται δεν µε απασχολεί το 

τυπικό της υπόθεσης αλλά οι γονείς είναι ελεύθεροι να  µε επισκεφτούν όποτε θέ-

λουν»540.  

 Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις µε τους γονείς, ο ορισµός συγκεκρι-

µένης ώρας και µάλιστα στη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου είναι παρεµποδι-

στικός παράγοντας για την επίσκεψη των γονέων στο σχολείο. Είναι φανερό στα 

λόγια της µητέρας Γ4Α2: «[Ο εκπαιδευτικός] Έχει ορίσει βέβαια κάποιες µέρες και 

ώρες, όταν σχολάει πιο νωρίς ∆ευτέρα και Παρασκευή, αλλά επειδή εγώ δεν µπο-

ρούσα να πάω στις συγκεκριµένες ώρες πηγαίνω το πρωί που αφήνω και το παιδί. 

Λόγω δουλειάς. ∆εν µπορώ να φεύγω από τη δουλειά στις δωδεκάµισι για να πάω 

στο σχολείο...»541. «Έχω εµπειρία όµως από δασκάλα που είχε ορίσει συγκεκριµένη 

ώρα. ∆ε βολεύει, διότι εκείνες τις ώρες όσες [µητέρες] δε δουλεύουν ασχολούνται 

µε δουλειές του νοικοκυριού και δεν µπορούν να πάνε», λέει µια άλλη542. 

 Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος από εκπαιδευτικούς και γονείς που ισχυρί-

ζονται ότι ο ορισµός συγκεκριµένης ώρας επισκέψεων δεν είναι παρεµποδιστικός 

και αναφέρονται στη δυνατότητα που παραχωρεί η Πολιτεία για γονική άδεια την 

οποία µπορεί να αξιοποιήσει ένας υπάλληλος. Μάλιστα εκπαιδευτικοί και γονείς 

                                                           
539 ∆7ΣΤ 
540 ∆2Α. Βλ. και ∆11ΣΤ 
541 Βλ. επίσης, Γ18ΣΤ2, Γ23ΣΤ2 
542 Βλ. Γ14ΣΤ2 
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κάνουν λόγο για «έλλειψη διάθεσης» και «δικαιολογίες» από µέρους των γονέων 

που φέρνουν το επιχείρηµα της δουλειάς ως κώλυµα στην επικοινωνία543.  

 Πρέπει να παρατηρηθεί στο σηµείο αυτό ότι όλοι οι γονείς οι οποίοι είναι 

αντίθετοι µε τον ορισµό συγκεκριµένης ώρας για επίσκεψη στο σχολείο  έχουν 

εµπειρία από ώρα πρωινή, στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου, περίοδος που 

κατά κανόνα και οι εργαζόµενοι γονείς βρίσκονται στις δουλειές τους. Ίσως το 

εµπόδιο της δουλειάς να αίρονταν αν ο δάσκαλος δεχόταν τους γονείς εκτός του 

διδακτικού του ωραρίου, κάποιο απόγευµα. Αυτό υποστηρίχθηκε από µια µητέρα: 

«Ειδικά φέτος ο δάσκαλος έχει σύστηµα. Προγραµµατίζει κάθε µήνα µια συγκέ-

ντρωση γονέων απογευµατινή ώρα και σε αυτές τις συναντήσεις πηγαίνω. Υπάρχουν 

ελάχιστες περιπτώσεις που δεν µπόρεσα να πάω. Αυτό δεν ίσχυε µε άλλους δασκά-

λους. Αν ήθελα να πάω να ενηµερωθώ πήγαινα από µόνη µου. Μεµονωµένα δε µε 

καλεί  αλλά αν θέλω να µάθω κάτι, βρίσκω την ευκαιρία σε αυτές τις συναντήσεις 

και τον ρωτάω». Όταν της ζητήθηκε να ιεραρχήσει τους δεδοµένους τρόπους επι-

κοινωνίας τους πλαισίου συνέντευξης, υποστήριξε και πάλι ότι προτιµά τις οµαδι-

κές συγκεντρώσεις λόγω εργασίας. Αν δε δούλευε θα προτιµούσε τις σύντοµες 

συναντήσεις στη διάρκεια της ηµέρας544. Πρόκειται για µια µητέρα η οποία εργά-

ζεται στον ιδιωτικό τοµέα γεγονός που δεν της επιτρέπει να πάρει ούτε µια σύντο-

µη άδεια για να συναντήσει τον εκπαιδευτικό στη διάρκεια της ηµέρας545. Είναι 

από τις περιπτώσεις εκείνες των γονέων που ο ορισµός συγκεκριµένης ώρας εκτός 

διδακτικού ωραρίου διευκολύνει την επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό. Είναι όµως 

πολύ λίγοι οι εκπαιδευτικοί που αφιερώνουν χρόνο εκτός του διδακτικού τους ω-

ραρίου για συναντήσεις µε τους γονείς546. Αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση 

ενός εκπαιδευτικού ο οποίος θεωρεί ότι ο ορισµός συγκεκριµένης ώρας δεν συµ-

βιβάζεται µε τον εκπαιδευτικό ρόλο: «Ε, δεν είµαστε και γιατροί να κλείνουµε ρα-

ντεβού µε τους πελάτες µας!»547. 

                                                           
543 Βλ. Γ1Α2, Γ23ΣΤ2, ∆5Α 
544 Βλ. Γ17ΣΤ2 
545 Το ίδιο ισχύει και µε τη µητέρα Γ26ΣΤ3 που δουλεύει στο προσωπικό ενός ξενοδοχείου και περιµένει 
να πάρει ρεπό για να επισκεφτεί τον εκπαιδευτικό. Η µητέρα πάλι Γ21ΣΤ2 είναι θετική απέναντι στον 
ορισµό συγκεκριµένης ώρας αρκεί να αυτή να είναι απογευµατινή ώστε να µην υπάρχει το εµπόδιο της 
δουλειάς.  
546 Βλ. ∆9ΣΤ, ∆3Α, ∆2Α, ∆4Α. 
547 Βλ.∆12ΣΤ 
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 Στην έρευνα των Αλ. Φρειδερίκου και Φ. Φολερού-Τσερουλή που ήδη έ-

χουµε αναφέρει, οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για ένα αδιάκοπο «πήγαινε έλα των 

γονέων στο σχολείο» κάτι που για µερικούς αποτελεί πραγµατικό «πονοκέφα-

λο»548. Αυτό το στοιχείο δεν επιβεβαιώθηκε από τα δεδοµένα της παρούσας έρευ-

νας. Αντίθετα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι ενθαρρύνουν τις 

επισκέψεις και δεν ενοχλούνται όταν εµφανίζονται οι γονείς απρογραµµάτιστα. 

Υπήρξαν µόνο τρεις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που ισχυρίστηκαν ότι είναι λίγο 

ενοχλητικό αλλά το θεωρούν αναπόφευκτο κοµµάτι της δουλειάς τους: «Αφιερώ-

νω το διάλειµµα αν και ενοχλητικό αυτό κάποιες φορές και µετά το σχόλασµα δε 

βιάζοµαι να φύγει αλλά µένω όσο χρειαστεί»549. «Συνήθως οι γονείς έρχονται στα 

διαλείµµατα ή στο τέλος της ηµέρας. Ενοχλούµαι λίγο αλλά δεν µπορώ να κάνω 

διαφορετικά»550.Ένας εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι συστήνει στους γονείς να α-

ποφεύγουν την τελευταία ώρα: «Έχω πει στους γονείς ότι µπορούν όποτε θέλουν 

να έρχονται  να µε ενοχλούν, ειδικά το πρώτο διάλειµµα που είναι µεγάλο. Όχι ό-

µως στο τέλος των µαθηµάτων γιατί τότε είµαι κουρασµένος. Και να σας µιλήσω 

τότε, τους λέω, δε θα είναι όπως πρέπει»551. 

 Λίγο διαφορετικές είναι οι περιπτώσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών οι 

οποίοι θεωρούν «κουραστικές» κάποιες µητέρες: «Είναι λίγες αυτές που είναι κάθε 

µέρα από πάνω σου. Αυτές είναι και κουραστικές βέβαια. Συνήθως πρόκειται για 

µητέρες αδύνατων µαθητών ή µητέρες που δεν εργάζονται. Αυτές οι µητέρες συχνά 

δεν ασχολούνται πραγµατικά µε τα παιδιά τους. Με τη συµπεριφορά αυτή προσπαθεί 

να σου δείξουν ότι ενδιαφέρονται αλλά στην ουσία δε δίνουν την απαραίτητη προ-

σοχή. Οι εργαζόµενες µητέρες συχνά αποδεικνύονται πολύ πιο αποτελεσµατικές. Θα 

ασχοληθούν µια ώρα αλλά θα είναι ουσιαστική»552. «Οι γονείς θεωρούν το παιδί 

τους µοναδικό και θέλουν κάθε ώρα και στιγµή που θα έρθουν στο σχολείο, το πρω-

ί, όταν σχολνάς, στο διάλειµµα, να αφιερώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο 

να τους µιλάς για τις ιδιαιτερότητες των παιδιών. Υπάρχουν γονείς που µε επισκέ-

πτονται µέρα παρά µέρα. Μόνο που σε αυτές τις περιπτώσεις δεν µπορείς να πεις 

                                                           
548 Βλ. Αλ. Φρειδερίκου, Φ. Φολερού-Τσερουλή 1992, ό.π., σ. 184. 
549 Βλ.∆6Α 
550 Βλ.∆12ΣΤ 
551 Βλ.∆10ΣΤ 
552Βλ. ∆5Α 
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τίποτε διαφορετικό από αυτό που είπες την προηγούµενη µέρα. ∆εν φαίνεται κάτι 

σοβαρό, µια σηµαντική αλλαγή, µέσα σε δυο µέρες. Αυτό είναι κάποιες φορές κου-

ραστικό. Και κάποιες φορές θα ακούσεις δασκάλους  να λένε:  «Ωχ, µωρέ, πάλι 

ήρθε;»553 . Και ο συνάδελφός της συµπληρώνει: «Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 

και γονείς που έρχονται σχεδόν κάθε µέρα και ρωτάνε για την καθηµερινή πρόοδο. 

Αυτό για το δάσκαλο δείχνει περίσσιο ενδιαφέρον. ∆εν χρειάζεται σε τέτοιο βαθ-

µό»554. Η φράση «περίσσιο ενδιαφέρον» στην ουσία µάλλον υπονοεί περιττό εν-

διαφέρον. Θεωρούµε ότι οι παραπάνω αναφορές συγκλίνουν  στην ίδια περίπτω-

ση: Η ενόχληση εδώ προκύπτει όχι από την ώρα των επισκέψεων αλλά επειδή ο 

εκπαιδευτικός αισθάνεται ότι δεν έχει πια τίποτε καινούριο να πει στους γονείς 

όταν αυτοί επικοινωνούν καθηµερινά µαζί του. 

 Υπήρξε και κάποια µητέρα που διαφέρει από τις άλλες µητέρες µαθητών 

της Α΄ τάξης η οποία φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι αναγκαία η 

καθηµερινή επικοινωνία µε τη δασκάλα. «Τη βλέπω καθηµερινά τη δασκάλα αλλά 

φροντίζω να τη ρωτάω για το παιδί κάθε δέκα µέρες. και βέβαια και κάθε τρεις µή-

νες που συναντιούνται όλοι οι γονείς µε τη δασκάλα. Θεωρώ ότι σε τακτά διαστήµα-

τα η δασκάλα θα έχει κάτι  συγκεντρώσει για να µου πει. Ενώ το καθηµερινό είναι 

κουραστικό για τη δασκάλα αλλά και δεν οδηγεί και σε σωστά συµπεράσµατα. Για 

παράδειγµα µπορεί το παιδί να µην απέδωσε τη συγκεκριµένη µέρα για διάφορους 

λόγους αλλά αυτό δεν είναι η γενική του εικόνα»555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
553 Βλ.∆6Α 
554Βλ. ∆1Α. Το ίδιο υποστηρίζει και η εκπαιδευτικός ∆3Α. 
555 Βλ. Γ12Α1 
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4.4.2  Οµαδικές συγκεντρώσεις  
 

 

 Στις οµαδικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται στο σχολείο αναφέρεται 

ένα µεγάλο µέρος των εκπαιδευτικών και ιεραρχείται ως δεύτερη από πλευράς 

συχνότητας µορφή επικοινωνίας556. Όταν συγκαλείται οµαδική συγκέντρωση, αρ-

χικά δίνεται µια γενική πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό και στη συνέχεια  

µπορούν οι γονείς να κουβεντιάσουν σε ατοµική βάση µε τον εκπαιδευτικό θέµα-

τα που αφορούν περισσότερο το παιδί τους. Από τις απαντήσεις εκπαιδευτικών 

και γονέων διαπιστώνεται ότι είναι σχεδόν παγιωµένες οι εξής µορφές οµαδικής 

συγκέντρωσης: 

α. Ενηµερωτική συγκέντρωση µε την έναρξη του σχολικού έτους. Στη συνάντηση 

αυτή ο εκπαιδευτικός γνωρίζεται µε τους γονείς, τους ενηµερώνει για το δικό του 

στυλ διδασκαλίας, τη διδακτέα ύλη που πρέπει να καλυφθεί, τις απαιτήσεις που 

έχει από τους µαθητές, τον τρόπο µε τον οποίο οι γονείς θα τους βοηθούν στο σπί-

τι και άλλα θέµατα που ενδιαφέρουν το σύνολο των γονέων557. Κάποιοι εκπαιδευ-

τικοί παραλείπουν αυτή τη συνάντηση όταν διδάσκουν για δεύτερη χρονιά τους 

ίδιους µαθητές. «Στην αρχή της χρονιάς στην Α΄ τάξη κάνω µόνο οµαδικές συνα-

ντήσεις. ∆εν τους καλώ µεµονωµένα. Σε αυτές τις συναντήσεις τους εξηγώ πώς δου-

λεύω σε όλα τα µαθήµατα. Γιατί πολλοί γονείς, αν δεν έχουν εµπειρία µεγαλύτερου 

παιδιού, δεν ξέρουν πώς να το διαβάσουν. Είναι αµήχανοι γιατί έχει αλλάξει ο τρό-

πος προσέγγισης της γνώσης. Αν του τα δείχνει διαφορετικά στο σπίτι ειδικά στην Α� 

ανάγνωση, µπορεί η βοήθεια αυτή να έχει αντίθετα αποτελέσµατα από τα επιδιωκό-

µενα. Παλιά λέγαµε: του και ο κάνει το. Σήµερα αυτό θεωρείται λάθος τρόπος και 

λέµε του ο το). Τους εξηγώ ακόµη τι περιµένω από τα παιδιά αλλά και από αυ-

τούς...»558. 

β. Τριµηνιαία συγκέντρωση. Στο τέλος  του τριµήνου οπότε και δίνονται οι βαθµοί 

στις µεγάλες τάξεις, οι γονείς προσκαλούνται να προσέλθουν στο σχολείο για να 

πάρουν τον έλεγχο και να ενηµερωθούν από τον εκπαιδευτικό για την πρόοδο του 

                                                           
556 Οκτώ εκπαιδευτικοί την ιεραρχούν δεύτερη, ένας πρώτη και τρεις τρίτη. 
557 Βλ. ∆7ΣΤ, ∆8ΣΤ,  ∆4Α, ∆5Α, ∆6Α ∆12ΣΤ, ∆11ΣΤ, ∆10ΣΤ 
558 Βλ. ∆5Α. Την ίδια άποψη υποστηρίζει και η ∆6Α 
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µαθητή. Αλλά και στις µικρές τάξεις στις οποίες δε δίνεται βαθµολογία, επίσης 

προσκαλούνται οι γονείς εκείνη τη µέρα559. 

γ. Οµαδικές συγκεντρώσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους. Κυρίως πραγµατο-

ποιούνται από τους εκπαιδευτικούς της πρώτης  τάξης όταν η διδασκαλία  της 

Γλώσσας και των Μαθηµατικών περνάει σε νέα φάση (π.χ. από το προαναγνωστι-

κό στάδιο στην εκµάθηση  γραµµάτων, από την εκµάθηση προ-µαθηµατικών εν-

νοιών στην εκµάθηση της έννοιας των αριθµών κ.ο.κ.) όταν δηλαδή, αλλάζει ο 

τρόπος διδασκαλίας και µελέτης στο σπίτι560.  

 Ενδιαφέρουσα όµως είναι και η περίπτωση ενός εκπαιδευτικού έκτης τάξης 

ο οποίος έχει καθιερώσει µια οµαδική συγκέντρωση για κάθε µήνα, συνήθως από-

γευµα ∆ευτέρας ή Τετάρτης και εκεί συζητά µε τους γονείς ποικίλα θέµατα  που 

δεν άπτονται µόνο των στενών εκπαιδευτικών καθηκόντων του αλλά παίρνει η 

συγκέντρωση ευρύτερο παιδαγωγικό και µορφωτικό χαρακτήρα. Είναι ο µόνος  

από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος που ορίζει τέτοιες συναντήσεις και µάλι-

στα χωρίς να πτοείται από το χαµηλό ποσοστό συµµετοχής των γονέων. «Οι συ-

ναντήσεις γίνονται συνήθως στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο Γραφείο των ∆ιδα-

σκόντων. Την τελευταία φορά συµφώνησαν[οι µητέρες] να γίνονται αυτές οι συζη-

τήσεις κάπου εκτός σχολείου ώστε να µπορούµε να έχουµε και καφέ µαζί γιατί αυτές 

οι συναντήσεις διαρκούν σε µάκρος και πρέπει να ευνοεί και ο χώρος. Σε αυτές τις 

συζητήσεις η κουβέντα δεν περιορίζεται στα στενά διδακτικά, καθηµερινά πράγµατα 

αλλά και σε ευρύτερα θέµατα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής. Συνήθως συµµετέχει 

το ένα τρίτο των γονέων. Στην τελευταία συνάντηση είχαν έρθει τέσσερις µανά-

δες»561.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
559 Βλ. ∆1Α, ∆2Α, ∆4Α, ∆10ΣΤ, ∆11ΣΤ. 
560 Βλ. ∆3Α, ∆5Α, ∆6Α 
561 Βλ. ∆9ΣΤ 



 

 198

 

 

 

 

4.4.3  Άλλες µορφές επικοινωνίας 
 

 Τρίτη σε συχνότητα µορφή επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική. Πολλοί εκ-

παιδευτικοί δίνουν τον αριθµό του τηλεφώνου τους στους γονείς, κυρίως αν πρό-

κειται για γονείς που δεν µπορούν να πάνε στο σχολείο για να συναντήσουν τον 

εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τους γονείς όταν ο τε-

λευταίος δεν εµφανίζεται καθόλου στο σχολείο ή όταν προκύπτει κάποιο έκτακτο 

θέµα για το οποίο πρέπει ο γονέας να ενηµερωθεί άµεσα562. «Τηλέφωνο µόνο όταν 

τον προσκαλείς [το γονέα] επανειληµµένα και δεν έρχεται. Εκεί δεν ξέρεις αν αυτό 

οφείλεται στο ότι το παιδί δεν ενηµερώνει το γονέα για την πρόσκληση στο σχολείο 

ή ο γονέας ξέρει ότι τον ζητάει η δασκάλα αλλά φοβάται ή αδιαφορεί. Οπότε παίρ-

νεις τηλέφωνο και τον καλείς προσωπικά. Και οι γονείς παίρνουν καµιά φορά τηλέ-

φωνο να ενηµερώσουν σε περίπτωση ασθενείας. Πάντως η πολλή οικειότητα µε 

τους γονείς δεν κάνει καλό»563.  

 Όπως διαφαίνεται και στην τελευταία  φράση του παραπάνω εκπαιδευτι-

κού, ορισµένοι  εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί στη χρήση του µέσου αυτού. 

«Με το τηλέφωνο σπάνια [επικοινωνώ]. Καταρχήν δεν µπορούν να λεχτούν τόσα 

από το τηλέφωνο όσο από κοντά. Και καταντά και κουραστικό να γυρνάς από τη 

δουλειά σου και να έχεις και τα τηλέφωνα στο σπίτι»564.  

Άλλη µορφή επικοινωνίας η οποία όµως χρησιµοποιείται σε µικρότερη 

κλίµακα από τις προηγούµενες, είναι να γράψει ο εκπαιδευτικός σηµείωµα προς 

τους γονείς, συνήθως πάνω στο τετράδιο ή στο βιβλίο565. Πρόκειται για µια τεχνι-

κή που αναφέρθηκε αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς της πρώτης  τάξης. Οι εκ-

                                                           
562 Βλ.  ∆2Α, ∆7ΣΤ 
563 Βλ. ∆11ΣΤ Βλ. επίσης ∆6Α 
564 Βλ. ∆5Α 
565 Βλ.∆1Α, ∆3Α, ∆4Α, ∆5Α 
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παιδευτικοί χρησιµοποιούν το βιβλίο ή κάποιο τετράδιο566 του µαθητή, θεωρώ-

ντας µάλλον δεδοµένο ότι οι γονείς θα το ελέγξουν όταν το παιδί επιστρέψει στο 

σπίτι. Ένας λόγος για τον οποίο καταφεύγουν στο σηµείωµα είναι για να καλέ-

σουν τους γονείς στο σχολείο. «Αν πρέπει να καλέσω κάποιον γονέα στο σχολείο, 

γράφω σηµείωµα στο τετράδιο του παιδιού. Όταν κάνω οµαδική συγκέντρωση, τότε 

το σηµείωµα έχει τη µορφή κανονικής πρόσκλησης µε θέµατα που θα συζητη-

θούν»567. «Συνήθως στέλνω σηµείωµα στους γονείς για να τους καλέσω. Μερικές 

µέρες πιο πριν ώστε να µπορούν να κανονίσουν να πάρουν άδεια, ή να αναβάλουν 

κάποιες άλλες υποχρεώσεις τους κ.τ.λ.»568. 

Ενδεχοµένως δεν είναι τυχαίο ότι το σηµείωµα ως µορφή επικοινωνίας επι-

λέγουν µόνο εκπαιδευτικοί της πρώτης τάξης. Η ηλικία του µαθητή της πρώτης 

ακόµη και της δευτέρας τάξης δεν εµπνέει στον εκπαιδευτικό σιγουριά ότι το µή-

νυµα θα µεταφερθεί και µάλιστα σωστά στους γονείς. «∆ίνω πάντα το τηλέφωνό 

µου στους γονείς για να µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί µου, όποτε θέλουν. Τα 

θέµατα, όταν το κάνουν, είναι συνήθως διευκρινιστικές ερωτήσεις και όχι θέµατα 

επίδοσης. Γι� αυτά έρχονται  στο σχολείο»569. Η παραπάνω δήλωση δείχνει ότι ο 

ισχυρισµός µας δεν είναι αβάσιµος. Μια προφορική οδηγία που δίνεται στα µικρά 

παιδιά δεν κατανοείται πάντα ούτε και µπορεί να αναπαραχθεί µε σαφήνεια αργό-

τερα. Έτσι οι γονείς βλέποντας ότι δεν βγάζουν νόηµα, επικοινωνούν µε τον εκ-

παιδευτικό για να ζητήσουν διευκρινίσεις. Στις µεγαλύτερες τάξεις το σηµείωµα 

δεν είναι απαραίτητο αφού µπορεί το µήνυµα να µεταφερθεί στους γονείς προφο-

ρικά µέσω του µαθητή. Εξάλλου, ένα µήνυµα πάνω στο βιβλίο ή στο τετράδιο δεν 

είναι δεδοµένο ότι θα διαβαστεί από τους γονείς οι οποίοι χαλαρώνουν τον έλεγχο 

στις µεγάλες τάξεις, όπως θα φανεί και σε επόµενη ενότητα.  

 Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί γράφουν σηµείωµα 

στους γονείς είναι για να τους δώσουν συγκεκριµένες οδηγίες που αφορούν στον 

τρόπο µελέτης στο σπίτι, κυρίως αν ο µαθητής αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα 

                                                           
566 Η µητέρα Γ14ΣΤ2 αναφέρθηκε στη χρονιά που το παιδί της ήταν στην Α΄ τάξη και η εκπαιδευτικός 
χρησιµοποιούσε ένα χωριστό τετράδιο, το τετράδιο επικοινωνίας, όπου έγραφε τις παρατηρήσεις της. Ο 
γονέας έπρεπε να ελέγχει αυτό το τετράδιο καθηµερινά και να υπογράφει να σηµειώνει το δικό του µήνυµα 
προς την εκπαιδευτικό. Κατά την άποψη της µητέρας, ήταν ένα πολύ αποτελεσµατικό µέσο επικοινωνίας. 
567 Βλ. ∆3Α 
568 Βλ. ∆4Α 
569 Βλ. ∆6Α 
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και χρειάζεται να διαφοροποιηθεί η δουλειά του από αυτήν των υπολοίπων. Συνή-

θως, η τεχνική αυτή λειτουργεί ως αναπλήρωση της έλλειψης επικοινωνίας. «Άλ-

λες φορές σηµειώνω  πάνω στο βιβλίο κάποιες παρατηρήσεις προς τους γονείς  και 

δίνω συγκεκριµένες οδηγίες, σε ποιο σηµείο υστερεί κ.τ.λ.»570. «Ενηµερώνω τους 

γονείς πολύ µε σηµειώµατα στη διάρκεια του χρόνου. Για παράδειγµα, γράφω τους 

στόχους που είχα µέχρι εκείνη τη στιγµή, σε ποιο βαθµό επιτεύχθηκαν κ.τ.λ. και στο 

τέλος ένα σηµείωµα πολύ πιο αναλυτικό». Και σε άλλο σηµείο της συνέντευξης η 

ίδια εκπαιδευτικός προσθέτει αναφερόµενη σε ένα συγκεκριµένο παιδί µε του ο-

ποίου τους γονείς δεν έχει συχνή επικοινωνία: «Έχω προσπαθήσει µε σηµείωµα, µε 

µήνυµα στο παιδί και έχω κάποιες φορές συναντήσει τον πατέρα. Όχι όµως στην 

αρχή, τους πρώτους µήνες που ήταν οι σηµαντικοί. Αναγκάστηκα να γράφω τις οδη-

γίες στο τετράδιο. Να διαβάζει αυτό το κοµµάτι του µαθήµατος, τις µισές λέξεις ορ-

θογραφία κ.τ.λ. ∆εν έκαναν τίποτα»571. 

  Η επίσκεψη του εκπαιδευτικού στο σπίτι του µαθητή είναι µια άλλη µορφή 

επικοινωνίας που όµως ακολουθείται µόνο στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός 

διατηρεί φιλικές ή συγγενικές σχέσεις µε τους γονείς. ∆ιαφορετικά αποφεύγεται. 

Μια εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι ενδεχοµένως να προκαλέσει ενόχληση και γι� 

αυτό το αποφεύγει572. Από κάποιον άλλο εκπαιδευτικό υποστηρίχθηκε ότι η µεγά-

λη οικειότητα µεταξύ του εκπαιδευτικού και των γονέων των µαθητών του δεν 

είναι πάντα θετική. «Επίσκεψη στο σπίτι ποτέ, εκτός αν συνάψει ο εκπαιδευτικός 

φιλικές σχέσεις µε το γονέα. Αν και δε συµφωνώ γιατί µπορεί να δυσκολέψει τη 

δουλειά του δασκάλου. Αν είναι φίλος, ο γονέας δε θα δίνει σηµασία... Μιλάω από 

πείρα. Είναι διαφορετικό βέβαια να ξέρεις κάποιον εκ των προτέρων και να αναλά-

βεις το παιδί του. Εκεί τα πράγµατα είναι καλά»573.  

 Η συνάντηση σε δηµόσιους χώρους αναφέρεται σε µεµονωµένες περιπτώ-

σεις, σε αντιδιαστολή µε την εποχή που οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του δείγµα-

τος ήταν µαθητές οπότε και ήταν η επικρατούσα µορφή επικοινωνίας574. Είναι 

φυσικό να γίνεται συζήτηση γύρω από το παιδί σε αυτές τις τυχαίες συναντήσεις 

                                                           
570 Βλ. ∆4Α 
571 Βλ. ∆5Α 
572 Βλ. ∆3Α 
573 Βλ. ∆5Α 
574 Βλ. ∆2Α και Γ19ΣΤ3 
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εκπαιδευτικών και γονέων επειδή είναι και το κοινό σηµείο µεταξύ τους. Μάλι-

στα, η εκπαιδευτικός ∆2Α, στην οποία τυχαίνουν τέτοιες συναντήσεις,  θεωρεί ότι 

οι γονείς είναι πιο «άνετοι» όταν συναντούν τον εκπαιδευτικό εκτός σχολείου. 

Μολονότι η ίδια δεν ερµηνεύει την αιτία, υποθέτει κανείς ότι η άνεση αυτή οφεί-

λεται στο γεγονός ότι µειώνεται η αυστηρή οριοθέτηση των ρόλων, η τυπικότητα 

που περιβάλλει την επικοινωνία όταν πραγµατοποιείται στο σχολικό χώρο. 

 Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σηµασία που έχει η επι-

κοινωνία µε τους γονείς και προσπαθούν να τη βελτιώσουν µε κάθε τρόπο. Για το 

λόγο αυτό επιτρέπουν στους γονείς να τους επισκέπτονται στο σχολείο όποια ώρα 

επιθυµούν και χρησιµοποιούν και άλλες µεθόδους όπως οµαδικές συγκεντρώσεις, 

τηλεφωνήµατα, σηµειώµατα για να ενισχύσουν την µεταξύ τους επικοινωνία.  
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4.5  Συνθήκες επικοινωνίας 
 

 Στις παραµέτρους της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων εξετάζονται: 

Α) ο χώρος του σχολείου όπου πραγµατοποιούνται οι συναντήσεις, Β) η διάρκεια 

των συναντήσεων, Γ) η παρουσία του µαθητή σε αυτές και ∆) η προετοιµασία του 

εκπαιδευτικού πριν από τις συναντήσεις. Είναι στοιχεία που προσθέτουν επιπλέον 

κοµµάτια στη σύνθεση του φαινοµένου της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέ-

ων. 

 Α) Οι χώροι του σχολείου όπου διεξάγονται οι συζητήσεις, όταν οι γονείς 

επισκέπτονται τους εκπαιδευτικούς, είναι η αίθουσα διδασκαλίας575, το γραφείο 

των διδασκόντων576, οι διάδροµοι και η αυλή του σχολείου577. Πιο συγκεκριµένα, 

σε περίπτωση που η συνάντηση διαρκεί σε µάκρος και η προσέλευση των γονέων 

είναι µαζική, όπως στην περίπτωση µιας οµαδικής συνάντησης, οι γονείς παίρνουν 

τη θέση των µαθητών στα θρανία της αίθουσας διδασκαλίας, χωρίς απαραίτητα να 

αποτελεί και την πιο βολική και άνετη λύση. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι ακόµη και 

αν υπάρχει, σε καµιά περίπτωση δεν αναφέρεται η χρήση κάποιας αίθουσας ειδικά 

διαµορφωµένης ώστε να εξυπηρετεί τέτοιες ανάγκες578. Υπάρχει µόνο ένα παρά-

δειγµα εκπαιδευτικού που σε συµφωνία µε τους γονείς, καθιέρωσε να διεξάγονται 

οι µηνιαίες οµαδικές συναντήσεις τους εκτός σχολείου «ώστε να µπορούν να έχουν 

και καφέ µαζί, γιατί αυτές οι συναντήσεις διαρκούν σε µάκρος και πρέπει να ευνοεί 

κι ο χώρος»579. 

 Στις ατοµικές συναντήσεις, κάποιοι εκπαιδευτικοί παίρνουν τους γονείς στο 

γραφείο των διδασκόντων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι «αυτά που έχω να πω 

είναι θετικά οπότε δεν έχω πρόβληµα να τα πω δηµοσία»580.Η τελευταία εκπαιδευ-

τικός κι όσοι άλλοι σκέφτονται µε τον ίδιο τρόπο παραβλέπουν το ενδεχόµενο να 

θέλουν οι γονείς να πουν κάτι που είναι εµπιστευτικό, είτε αυτό αφορά σε κάποιο 
                                                           
575 Βλ. ∆2Α, ∆3Α, ∆4Α, ∆8ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆10ΣΤ, Γ11Α2. 
576 Βλ. ∆6Α, ∆9ΣΤ 
577 Βλ. ∆6Α, ∆8ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆10ΣΤ, ∆12ΣΤ 
578 Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα γενικότερο πρόβληµα υλικοτεχνικής υποδοµής πολλών σχολείων, στα 
οποία ακόµα και η διοργάνωση µιας γιορτής καθίσταται δύσκολη λόγω το περιορισµένου χώρου. 
579 Βλ. ∆9ΣΤ 
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οικογενειακό πρόβληµα είτε σε µια διαφωνία µε συγκεκριµένους χειρισµούς του 

εκπαιδευτικού κ.τ.λ. Αν βρεθούν σε χώρο όπου υπάρχουν και άλλοι παρόντες, 

είναι πιθανό να διστάσουν να εκφραστούν ελεύθερα. Το ίδιο πρόβληµα υπάρχει 

κατά τη γνώµη µας, όταν η συνάντηση πραγµατοποιείται στο διάδροµο ή στον 

περίβολο του σχολείου, όπου είναι φυσικά δύσκολο να υπάρξει αποµόνωση του 

εκπαιδευτικού µε τους γονείς και κυρίως υπάρχει φασαρία από τους µαθητές που 

παίζουν.  

 Φαίνεται πάντως ότι γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν συνηθίσει να επικοι-

νωνούν µε τις συγκεκριµένες συνθήκες και για το λόγο αυτό δεν ασκείται σηµα-

ντική κριτική, δεν φαίνονται να παρενοχλούνται από αυτές τις συνθήκες επικοι-

νωνίας. Αξιοσηµείωτη είναι η κριτική µιας µόνο µητέρας, της Γ5Α1, η οποία υπο-

στηρίζει: «Θα ήθελα να γίνεται η συνεργασία λίγο πιο ειδικά, να ανταλλάσσονται 

περισσότερες πληροφορίες. Να υπάρχει ένα γραφείο να µπορείς εκεί να δεις τη δα-

σκάλα και να έχει τη δυνατότητα να µιλήσει πιο άνετα παρά  να περνάνε τα παιδιά 

να σε σκουντάνε, να φωνάζουν κ.τ.λ.». 

 Β) Μια δεύτερη παράµετρος της επικοινωνίας είναι η διάρκεια των συνα-

ντήσεων µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Επειδή οι συναντήσεις που κυριαρ-

χούν είναι περισσότερο οι ατοµικές κι όχι οι οµαδικές, θα εστιαστούµε στις πρώ-

τες. Συνήθως διαρκούν από δέκα λεπτά ως ένα τέταρτο581 αλλά σε ορισµένες πε-

ριπτώσεις και πολύ περισσότερο582.  Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τη 

διάρκεια των συναντήσεων είναι τρεις: 1) το περιεχόµενο της συζήτησης. ∆εδοµέ-

νου ότι το ενδιαφέρον των γονέων είναι εντονότερο για την επίδοση και τη συ-

µπεριφορά, αν ο µαθητής δεν αντιµετωπίζει σχετικά προβλήµατα, η συνάντηση 

είναι πολύ σύντοµη583. Αυτή η παρατήρηση φαίνεται καθαρά στα λόγια  της µητέ-

ρας Γ3Α2 η οποία συγκρίνει το χρόνο που αφιερώνει στη συνοµιλία της µε τον 

εκπαιδευτικό του κάθε παιδιού της: «Για την Εύα που έχει πολλά κενά, µπορεί και 

δέκα και δεκαπέντε λεπτά να συζητάµε. Για το Γιάννη που δεν έχει πολλά προβλή-

µατα πολύ λιγότερο».  

                                                                                                                                                                            
580 Βλ. ∆6Α 
581 Βλ. ∆1Α, ∆2Α, ∆5Α, ∆7ΣΤ, ∆8ΣΤ, ∆9ΣΤ, Γ8Α3, Γ9Α1, Γ10Α1, Γ13ΣΤ2, Γ14ΣΤ2, Γ15ΣΤ3, Γ21ΣΤ2 
κ.ά. 
582 Βλ. ∆8ΣΤ, ∆10ΣΤ, Γ12Α1, Γ17ΣΤ2 
583 Βλ. ∆1Α, ∆2Α, ∆6Α, ∆8ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆10ΣΤ, Γ22ΣΤ1. 
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  2) οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατοποιούνται οι συναντήσεις. Ειδικό-

τερα, σύντοµη είναι η συνάντηση όταν πραγµατοποιείται στα πλαίσια του διδα-

κτικού ωραρίου, δηλαδή σε διάλειµµα ή λίγο πριν αρχίσουν τα µαθήµατα. Εκ των 

πραγµάτων, η επικοινωνία είναι µικρής διάρκειας γιατί διαφορετικά, θα αποβεί εις 

βάρος της διδασκαλίας. Αν οι γονείς επισκεφτούν τον εκπαιδευτικό σε κενή ώρα ή 

στο τέλος των µαθηµάτων, υπάρχει µεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Αν πάλι, ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να µιλήσει µε πολλούς γονείς (κάτι τέτοιο συµβαίνει για πα-

ράδειγµα, στο τέλος µιας οµαδικής συγκέντρωσης, οπότε και ορισµένοι γονείς 

µένουν να συζητήσουν εξειδικευµένα πάνω στο παιδί τους), ο χρόνος που µπορεί 

να αφιερωθεί στον καθένα είναι περιορισµένος. 

 και 3) η συχνότητα µε την οποία οι γονείς επισκέπτονται τον εκπαιδευτικό. Υ-

πάρχουν αρκετοί γονείς οι οποίοι έχουν συχνή επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό, 

οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για µακρά συνεργασία. Όπως επισηµαίνει η µητέρα 

Γ14ΣΤ2: «Μια συζήτηση µπορεί να διαρκέσει από δέκα λεπτά µέχρι µισή ώρα ανά-

λογα. Εγώ συνήθως χρειάζοµαι λίγο χρόνο γιατί πηγαίνω πολλές φορές, τουλάχι-

στον µια φορά την εβδοµάδα». 

 Γ) Μια τρίτη παράµετρος του φαινοµένου της επικοινωνίας είναι η παρου-

σία ή µη του µαθητή στη συζήτηση του εκπαιδευτικού µε τους γονείς του. Οι πε-

ρισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί κι επιτρέπουν στο µαθητή να ακούει 

τη συζήτηση µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως όταν µιλάνε για γενικά θέµατα 

( ύλη, στόχους, προσδοκίες του εκπαιδευτικού, τρόπο µελέτης στο σπίτι κ.ά.)584. 

Σε περιπτώσεις όµως που συζητούνται ευαίσθητα θέµατα όπως η επίδοση κυρίως 

και λιγότερο η συµπεριφορά, κάποιο οικογενειακό πρόβληµα, τυχόν φοβίες του 

παιδιού κ.τ.λ., ο µαθητής είναι προτιµότερο  να µην παρευρίσκεται από διακριτι-

κότητα. Οι παρατηρήσεις µας γίνονται σαφέστερες µέσα από αναφορές των ίδιων 

των εκπαιδευτικών και των γονέων: «Οι µαθητές δε χρειάζεται πάντα να 

παρευρίσκονται στις συναντήσεις µε τους γονείς. Τους αφήνω όταν µιλάω για τη 

διαγωγή τους. Γιατί τα παιδιά πολλές φορές λένε άλλα πράγµατα στους γονείς από 

αυτά που συµβαίνουν. Τα λένε µε το δικό τους τρόπο ή δε λένε τίποτε. Οπότε 

έρχονται και οι γονείς και ισχυρίζονται κάτι διαφορετικό γιατί έτσι το έµαθαν από 

το παιδί. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει το παιδί να είναι µπροστά»585. «Ο µαθητής                                                            
584 Βλ. ∆3Α, ∆5Α. 
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τήν την περίπτωση πρέπει το παιδί να είναι µπροστά»585. «Ο µαθητής δεν πρέπει 

κατά τη γνώµη µου να παρευρίσκεται στις συναντήσεις, χωρίς να είναι απαγορευτι-

κό. Όµως τα καλά λόγια που µπορεί να πει ο δάσκαλος µπορούν να οδηγήσουν το 

παιδί να περηφανευτεί και να σταµατήσει να προσπαθεί ή αντίθετα η κριτική του 

δασκάλου να λειτουργήσει αποθαρρυντικά. Μου έχει τύχει µάλιστα να µαλώνει ο 

γονέας το παιδί µπροστά στο δάσκαλο. Αυτό είναι άσχηµο για την ψυχολογία 

του»586.Παρόµοια είναι και η άποψη της µητέρας Γ11Α2: «∆ε θέλω να είναι τα 

παιδιά µου µπροστά. Αν για παράδειγµα, το παιδί ακούει αυτά τα καλά λόγια που 

λέει η δασκάλα ενδεχοµένως να δείξει αδιαφορία και να µην προσπαθεί περισσότε-

ρο». 

 ∆)  Τελευταία αλλά σηµαντική είναι η παράµετρος της προετοιµασίας των 

εκπαιδευτικών πριν από την επικοινωνία τους µε τους γονείς. Λίγοι εκπαιδευτικοί 

κρατούν σηµειώσεις για κάθε µαθητή στις οποίες ανατρέχουν όταν επικοινωνούν 

µε τους   γονείς. Στα λόγια της εκπαιδευτικού ∆11ΣΤ επισηµαίνονται επιχειρήµα-

τα για την ανάγκη να προετοιµάζεται ο εκπαιδευτικός : «Κρατάω σηµειώσεις για 

κάθε µαθητή σε κάθε µάθηµα και για τα προφορικά και για τα γραπτά. Με βοηθάει 

πολύ µε τους γονείς. Γιατί όταν συνοµιλώ µαζί τους, αυτό που έχει µείνει είναι η 

αντιµετώπιση των τελευταίων ηµερών. Οι γονείς όµως έρχονται σε αραιά διαστήµα-

τα οπότε και έχει σηµασία να ανατρέξω στις σηµειώσεις µου και να τους δώσω µια 

πλήρη εικόνα. Είναι επίσης απόδειξη για εκείνους τους γονείς που ισχυρίζονται ότι 

το παιδί τους έρχεται καλά προετοιµασµένο, οπότε τους δείχνω τις επιδόσεις του 

παιδιού τους»587. ∆ίνει έµµεσα και µια απάντηση στους εκπαιδευτικούς εκείνους 

που υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζονται προετοιµασία γιατί σχηµατίζουν µια γενική 

εικόνα για κάθε µαθητή και είναι κάθε στιγµή έτοιµοι να συζητήσουν µε τους γο-

νείς του. Όπως η εκπαιδευτικός ∆2Α η οποία αναφέρει: «Αυτό [σχέδιο συζήτησης] 

δεν το κάνω στις ατοµικές. Εκεί δε χρειάζεται γιατί ξέρω τι θέλω να πω σε ένα γο-

νέα. Οι πληροφορίες µου προέρχονται από την εικόνα που έχω σχηµατίσει για το 

                                                           
585 Βλ. ∆10ΣΤ 
586 Βλ. ∆2Α 
587 Βλ. επίσης, ∆1Α, ∆3Α 
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µαθητή µέσα στην τάξη. Αν είναι προσεκτικός, αν είναι µελετηρός, αν αντιγράφει 

από το διπλανό του κ.τ.λ.»588.  

 Ορισµένοι εκπαιδευτικοί ετοιµάζουν σχέδιο συζήτησης πριν τις οµαδικές 

συγκεντρώσεις µε τους γονείς. Σε αυτούς ανήκει η εκπαιδευτικός ∆5Α: «Στις οµα-

δικές συναντήσεις µε τους γονείς πάντα έχω κάνει και γραπτή προετοιµασία. Γράφω 

τα ονόµατα των παιδιών και κάτω από καθένα τις συγκεκριµένες  παρατηρήσεις 

µου ανά µάθηµα. Γράφω ακόµη και τις ιδέες µου για τις λύσεις που θα προτείνω 

στους γονείς. Ο γονιός µέσα από τις δικές µου παρατηρήσεις από την τάξη αποκτά 

µια ολοκληρωµένη εικόνα για το παιδί του. ∆ε θεωρώ σωστό να περιοριστώ να α-

παντώ σε όσα τυχόν µε ρωτήσουν οι γονείς»589. Μερικοί από τους λόγους που κατά 

τη γνώµη µας, καθιστούν αναγκαία την προετοιµασία διαφαίνονται στα λεγόµενα 

της παραπάνω εκπαιδευτικού. Η καλή προετοιµασία διασφαλίζει σε µεγάλο ποσο-

στό, ότι δε θα δηµιουργηθούν χάσµατα σε µια συγκέντρωση, δε θα παραληφθούν 

θέµατα που θεωρούνταν σηµαντικά, θα µπορεί ο εκπαιδευτικός να πληροφορήσει 

µε ακρίβεια τους γονείς σε ό,τι αφορά τους µαθητές. Πρόκειται για στοιχεία που 

κρίνουν την επαγγελµατικότητα του εκπαιδευτικού και συµβάλλουν  στο σχηµα-

τισµό από τους γονείς θετικής ή αρνητικής γνώµης για το πρόσωπό του.  

 Γενικά, πάντως η αντίληψη µας ήταν ότι λίγοι εκπαιδευτικοί αποδίδουν 

σηµασία στην προετοιµασία πριν την επικοινωνία τους µε τους γονείς, είτε πρό-

κειται για ατοµική συνάντηση είτε για οµαδική. Ενδεχοµένως, η πολύχρονη πείρα, 

τους δίνει τη σιγουριά ότι µπορούν να χειριστούν αποτελεσµατικά την επικοινω-

νία µε τους γονείς και εποµένως δεν χρειάζονται προετοιµασία590. 

 Για το θέµα της προετοιµασίας του εκπαιδευτικού ζητήσαµε τη γνώµη των 

γονέων του δείγµατος, οι οποίοι παρουσιάστηκαν διχασµένοι. Αρκετοί υποστήρι-

ξαν ότι, αν όχι πάντα, σε ορισµένες περιπτώσεις (στις οµαδικές συγκεντρώσεις, 

στην αρχή του χρόνου που ο εκπαιδευτικός δεν έχει προλάβει να σχηµατίσει ολο-

κληρωµένη γνώµη για κάθε µαθητή κ.ά.) είναι αναγκαία η προετοιµασία του εκ-

                                                           
588 Βλ. επίσης ∆4ΣΤ, ∆7ΣΤ, ∆9ΣΤ 
589 Βλ. επίσης ∆2Α, ∆4Α 
590 Από την εµπειρία γνωρίζουµε ότι κάτι ανάλογο συµβαίνει και πριν από τις διδασκαλίες. Ενώ ο άπειρος 
εκπαιδευτικός αναγκάζεται να αφιερώσει πολύ χρόνο για να εξασφαλίσει ότι δε θα αντιµετωπίσει προβλή-
µατα κατά τη διδασκαλία, οι έµπειροι εκπαιδευτικοί δεν αφιερώνουν σχεδόν καθόλου χρόνο.  
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παιδευτικού591. Η µητέρα Γ18ΣΤ2 υποστηρίζει: «Πρέπει να προετοιµάζεται, γιατί 

πέρα από µια γενική εικόνα που µπορεί να έχει, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξει-

δικεύσει αυτά που θα πει σε ένα γονέα που θα το ζητήσει. Ίσως κάποια πράγµατα να 

του έχουν ξεφύγει, ίσως γιατί είναι πρώτες µέρες και δεν έχει σχηµατίσει ολοκλη-

ρωµένη άποψη κ.τ.λ. Ο δάσκαλος είναι έτοιµος χωρίς προετοιµασία να µιλήσει 

στους γονείς γύρω στα µέσα της χρονιάς. Από την εµπειρία µου,  µάλλον γίνεται σε 

κάποιο βαθµό».Η µητέρα Γ10Α1 µιλώντας σχετικά µε το ίδιο θέµα, έχει συγκε-

κριµένο µέτρο σύγκρισης: «Πιστεύω ότι η δασκάλα χρειάζεται προετοιµασία πριν 

µιλήσει στους γονείς. ∆υστυχώς όµως στο ∆ηµόσιο δε γίνεται. Γνωρίζω µια δασκά-

λα [αναφέρεται σε εκπαιδευτικό ιδιωτικού δηµοτικού σχολείου]592, η οποία προ-

γραµµατισµένα συναντά τους γονείς κάθε µήνα593. Η γυναίκα πηγαίνει δυο ∆ευτέρες 

το µήνα και συναντά κάθε φορά τους µισούς γονείς. Κρατάει σηµειώσεις και µιλάει 

σε κάθε γονέα περίπου 20 λεπτά. Αυτό το θεωρώ φανταστικό...». 

 Υπάρχουν όµως κι εκείνοι οι γονείς, οι οποίοι θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός 

δεν χρειάζεται προετοιµασία, αναφερόµενοι πάντα στη διαπροσωπική τους επι-

κοινωνία κι όχι σε οµαδικές συγκεντρώσεις594. Χαρακτηριστική θεωρήσαµε την 

αναφορά της µητέρας Γ24ΣΤ1: «Κατά τη γνώµη µου, ο δάσκαλος δε χρειάζεται 

προετοιµασία για να συναντήσει ένα γονέα. Όταν µιλάµε για έναν µαθητή τον οποίο 

ο δάσκαλος ζει για πολλές ώρες κάθε µέρα δεν είναι απαραίτητο να κρατάει ση-

µειώσεις για να τις συµβουλευτεί εκείνη τη στιγµή. Απεναντίας θα µου χτυπούσε 

άσχηµα. Θα µου άρεσε να τα συγκρατεί, γιατί είναι παιδιά του και αυτά». 

 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι γονείς που δεν θεωρούν απαραίτητη την 

προετοιµασία είναι και αριθµητικά περισσότεροι από τους προηγούµενους. Η α-

ριθµητική αυτή υπεροχή ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι συναντάµε πολλούς γο-

νείς από την τρίτη  κοινωνική κατηγορία του δείγµατος οι οποίοι, όπως έχουµε 

επισηµάνει και σε άλλο σηµείο της παρούσας εργασίας, αποδίδουν υψηλό κύρος 

                                                           
591 Βλ. Γ7Α1, Γ5Α1, Γ10Α1, Γ11Α2, Γ17ΣΤ2, Γ18ΣΤ2, Γ23ΣΤ2. 
592 Είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε µε τη συγκεκριµένη εκπαιδευτικό και πραγµατικά προέκυψαν 
σηµαντικές διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο το συγκεκριµένο ιδιωτικό σχολείο έχει οργανώσει την επι-
κοινωνία µε τους γονείς, σε σχέση µε τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα δηµόσια δηµοτικά. Βλ. στην 
παρούσα εργασία, µελέτη περίπτωσης 3 στην  ενότητα: «Τρεις µελέτες περίπτωσης». 
593 ∆εν είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση αυτή. Το δεδοµένο που προέκυψε από τη συνέντευξη µε τη 
συγκεκριµένη εκπαιδευτικό είναι ότι αυτές οι προγραµµατισµένες συναντήσεις πραγµατοποιούνται στο 
τέλος κάθε τριµήνου. 
594 Βλ. Γ2Α3, Γ6Α1, Γ8Α3, Γ9Α1, Γ12Α1, Γ13ΣΤ2, Γ19ΣΤ3, Γ21ΣΤ2, Γ24ΣΤ1. 
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στους εκπαιδευτικούς, αµφισβητώντας σπάνια τις επαγγελµατικές τους ικανότη-

τες. Μέσα στα πλαίσια αυτά, διαµορφώνονται οι αντιλήψεις τους και για το συ-

γκεκριµένο θέµα.  

 Συνοψίζοντας, θεωρούµε θετική την προετοιµασία των εκπαιδευτικών για 

το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κοµµάτι της οποίας αποτελεί και η επι-

κοινωνία µε τους γονείς. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η συζήτηση µεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων εστιάζεται σε αξιολογήσεις των επιδόσεων του µαθητή 

σε διάφορες σχολικές δραστηριότητες. Και η αξιολόγηση δεν µπορεί να γίνεται 

πρόχειρα και µε αοριστολογίες. Πράγµατι, ένας εκπαιδευτικός µπορεί να µη χρει-

άζεται να συµβουλευτεί τις σηµειώσεις του για να δώσει µια γενική εικόνα στους 

γονείς595. Στις περιπτώσεις όµως που θέλει να επισηµάνει συγκεκριµένα σηµεία 

στην επίδοση και στη συµπεριφορά του µαθητή και να δώσει συγκεκριµένες οδη-

γίες για να διορθωθούν, εκεί πιστεύουµε, ότι χωρίς προετοιµασία και µάλιστα σε 

αιφνίδιες επισκέψεις των γονέων που τείνουν να αποτελούν κανόνα, ενδεχοµένως 

ο εκπαιδευτικός να παραλείψει σηµαντικά στοιχεία ή να µην πείσει τους γονείς. 

 

 

 

 

 

4.6  Περιεχόµενο των συναντήσεων 
 

 Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούµε πιο επισταµένα στο τι των συνα-

ντήσεων, δηλαδή στο περιεχόµενό τους. Τα θέµατα που συζητούνται µεταξύ εκ-

παιδευτικών και γονέων διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη µορφή της επικοινωνίας 

και κυρίως αν είναι οµαδική ή ατοµική. Στις οµαδικές συναντήσεις ο εκπαιδευτι-

κός αναφέρεται σε γενικά θέµατα που αφορούν στο σύνολο των µαθητών. Στις 

οµαδικές συναντήσεις που πραγµατοποιούνται στην αρχή της χρονιάς, ο στόχος 

είναι να γνωρίσουν οι γονείς τον εκπαιδευτικό και να ενηµερωθούν για το προσω-

                                                           
595 Αυτό δεν ισχύει στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπου ο εκπαιδευτικός συναναστρέφεται µε πολλούς 
µαθητές καθηµερινά, συχνά για λίγες ώρες. 
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πικό του στυλ διδασκαλίας, το ωρολόγιο πρόγραµµα, τη νέα διδακτέα ύλη τον 

τρόπο εργασίας που θα ακολουθήσουν στο σπίτι και άλλα συναφή θέµατα. Αυτά 

προβλέπονται και σε Προεδρικό ∆ιάταγµα596 που εστάλη στα σχολεία µε την έ-

ναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους. 

 Στις επόµενες οµαδικές συναντήσεις, συνήθως µε αφορµή την χορήγηση 

των  τριµηνιαίων ελέγχων προόδου του µαθητή597, θίγονται πάλι γενικά θέµατα 

που αφορούν στο σύνολο της τάξης. Με αφορµή αυτές τις οµαδικές συναντήσεις, 

ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να θίξει και σύγχρονα προβλήµατα που σχετί-

ζονται µε την κοινωνικοποίηση του παιδιού, τη νοητική και συναισθηµατική του 

ανάπτυξη, την πρόληψη άµεσων κοινωνικών προβληµάτων κ.τ.λ., έτσι ώστε να 

πάρουν αυτές οι συναντήσεις και τη µορφή εργαστηρίου όπου οι γονείς ενηµερώ-

νονται και ανταλλάσσουν απόψεις. Να επισηµανθεί ότι η Πολιτεία προβλέπει συ-

ναντήσεις του εκπαιδευτικού και των γονέων των µαθητών του κάθε µήνα προ-

κειµένου οι γονείς να ενηµερωθούν όχι µόνο «για τη σχολική εργασία και πρόοδο 

των παιδιών τους» αλλά και «για γενικότερα θέµατα αγωγής και επιµόρφωσης 

γονέων»598. 

                                                           
596 Βλ. Π.∆. 201 / 1998, ό.π., άρ. 1. 
597 Βλ. Π.∆. 201/98, ό.π. 
598 Βλ. Π.∆. 201/98, ό.π. Παρόµοιο περιεχόµενο ορίζεται και για συγκεντρώσεις γονέων και κηδεµόνων 
που οργανώνει το σχολικό συµβούλιο και συντονίζει ο διευθυντής του σχολείου, µια φορά το τρίµηνο.  
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 Μολονότι την εποχή που διεξάγονται οι συνεντεύξεις, οι παραπάνω οδηγίες 

από την Πολιτεία δεν είναι γνωστές στους εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι ορισµένοι 

είναι ευαισθητοποιηµένοι και προβαίνουν σε ανάλογες ενέργειες µε δική τους 

πρωτοβουλία. Όπως υποστηρίζει η εκπαιδευτικός ∆3Α, «Θεωρώ βασικό να ενηµε-

ρώνω τους γονείς πάνω σε θέµατα αγωγής του παιδιού. Πώς να συµπεριφερθούν 

στο παιδί. Κανένας γονέας δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο ψυχολογίας και το ένστικτο 

δεν αρκεί. Ασχολούµαι µε αυτά τα θέµατα και έχω καλέσει κάποιο ψυχολόγο σε συ-

νεργασία µε το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων,  ο οποίος µίλησε στους γονείς και 

πρόσεξα ότι οι γονείς ενδιαφέρθηκαν. Χρειάζονται οι γονείς εκπαίδευση που πρέπει 

να αρχίζει από το Νηπιαγωγείο ακόµη».  

 Τη διάθεση της παραπάνω εκπαιδευτικού συµµερίζεται και ο εκπαιδευτικός 

∆9ΣΤ ο οποίος µάλιστα έχει συστηµατοποιήσει αυτές τις συναντήσεις σε µηνιαία 

βάση. Αν και δεν αποθαρρύνεται, εντούτοις παρατηρεί ότι η προσέλευση των γο-

νέων σε τέτοιες συναντήσεις είναι πολύ µικρή. Αντίθετα, ο φόβος της έλλειψης 

συµµετοχής επιδρά αρνητικά στη συνάδελφό του ∆7ΣΤ και την κάνει ιδιαίτερα 

επιφυλακτική στη διοργάνωση παρόµοιων συναντήσεων αν και το έχει σκεφτεί. 

Αναφέρει τα ακόλουθα: «Το θεωρώ απαραίτητο να ενηµερώνω τους γονείς και για 

άλλα θέµατα όπως διατροφή, ναρκωτικά κ.τ.λ. από γνώσεις που έχω ή καλώντας 

άλλους ειδικούς. Μολονότι έχω σκεφτεί να καλέσω ένα διαιτολόγο, φοβάµαι ότι θα 

εκτεθώ δεδοµένου ότι η συµµετοχή θα είναι µικρή». Εκτός των τριών εκπαιδευτι-

κών που αναφέρονται στο σηµείο αυτό, κανένας άλλος δεν αναφέρθηκε σε παρό-

µοιες σκέψεις ή εµπειρίες. Ενδεχοµένως δεν θεωρούν τον εαυτό τους αρµόδιο για 

την οργάνωση τέτοιων συζητήσεων ή έχουν αποθαρρυνθεί από τη χαµηλή προσέ-

λευση των γονέων σε άλλες εκδηλώσεις οπότε και το θεωρούν περιττό κόπο. 
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 Πολύ ενδιαφέρουσες για το ίδιο θέµα είναι οι διαπιστώσεις από τις σχετικές 

ερωτήσεις στους γονείς του δείγµατος. Ένας πολύ µικρός αριθµός γονέων δήλωσε 

ότι δεν τον ενδιαφέρουν γενικές συζητήσεις παρά µόνο ό,τι αφορά αποκλειστικά 

στο παιδί. Η µητέρα Γ13ΣΤ2 ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «∆εν έχω τύχει σε 

οµαδική συγκέντρωση και δεν µου αρέσουν κιόλας. Θέλω να κουβεντιάζω µε τη 

δασκάλα κατ΄ ιδίαν. Εκεί θίγονται γενικότερα θέµατα που δεν µε ενδιαφέρουν τόσο 

όσο να ακούσω για το παιδί µου. Άλλωστε οι σύγχρονες µανάδες λίγο πολύ είναι 

ενηµερωµένες για γενικότερα παιδαγωγικά θέµατα και θέµατα ψυχολογίας. ∆ε χρει-

άζεται να ενηµερωθώ από τη δασκάλα»599.    

 Αντίθετα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι γονείς του δείγµατος  υπο-

στήριξαν ότι θα τους ενδιέφερε να ενηµερώνονται και για γενικότερα θέµατα. Ο-

ρισµένοι φάνηκαν να έχουν ήδη προβληµατιστεί πάνω στο θέµα και αυτοί το έθι-

ξαν από µόνοι τους, επιχειρηµατολογώντας υπέρ ενός τέτοιου ενδεχόµενου. Εν-

δεικτικά η µητέρα Γ18ΣΤ2 αναφέρει: «Αν η κουβέντα περιορίζεται µόνο στα θέµα-

τα του παιδιού έχει ένα τυπικό χαρακτήρα. Αν υπάρχει το περιθώριο να κουβεντιά-

σουµε κι άλλα θέµατα, η επικοινωνία γίνεται πολύ καλύτερη. Παρ� όλ� αυτά οι δά-

σκαλοι που το κάνουν είναι µια µειοψηφία. Συνήθως λένε µια - δυο κουβέντες και 

τελειώνει η συζήτηση».Παρόµοια άποψη εξέφρασε και η µητέρα Γ17ΣΤ2600, επι-

σηµαίνοντας ότι οι µητέρες, χάρη  και στις συναντήσεις αυτές, εµπιστεύονται πο-

λύ το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό και η σχέση µεταξύ τους είναι πολύ οικεία. Τα 

λόγια τους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί έχοντας εµπειρία, είναι σε θέση να µι-

λάνε σε συγκεκριµένη βάση κι όχι υποθετικά όπως οι περισσότεροι από τους άλ-

λους γονείς.  

 Παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι περισσότεροι γονείς για συζητή-

σεις που  αφορούν σε γενικότερα θέµατα, κάτι τέτοιο δε συµβαίνει. Οι γονείς στις 

περισσότερες των περιπτώσεων ακόµα κι αν τους απασχολεί κάτι δε  

                                                           
599 Βλ. επίσης Γ1Α2, Γ3Α2. 
600 Είναι και οι δυο µητέρες που συνεργάζονται µε τον εκπαιδευτικό ∆9ΣΤ ο οποίος έχει  καθιερώσει τις 
µηνιαίες συναντήσεις µε τους γονείς, κατά τις οποίες συζητούν ποικίλα θέµατα. 
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ρωτάνε τον εκπαιδευτικό, δε δηµιουργούν οι ίδιοι το ερέθισµα για µια τέτοια συ-

ζήτηση. Η µητέρα Γ1Α2 για παράδειγµα, ισχυρίζεται ότι: «∆εν πιστεύω ότι πρέπει 

να υποδεικνύω στο δάσκαλο τι θα συζητήσουµε. Θεωρώ δεδοµένο ότι έχει τη θεω-

ρητική κατάρτιση»601. Στα λόγια της λανθάνει και µια πιθανή αιτία για την οποία 

αποφεύγει να προκαλεί συζητήσεις µε δική της πρωτοβουλία: Φοβάται µήπως ε-

κληφθεί ως «υπόδειξη» προς τον εκπαιδευτικό, ως παρέµβαση στο έργο του και 

αµφισβήτηση των επαγγελµατικών του ικανοτήτων. Επίσης, η µητέρα Γ22ΣΤ1 

αναφέρει σχετικά ότι: «Θα µε ενδιέφερε να ενηµερώνοµαι για παιδαγωγικά και 

θέµατα ψυχολογίας αλλά σπάνια το κάνουν οι δάσκαλοι. Πολλοί γονείς δε ρωτάνε 

για λόγους ντροπής ή άλλους κοινωνικούς λόγους γιατί δε θέλουν να κάνουν γνωστό 

ένα διαζύγιο κ.τ.λ.». Με τα λόγια της τελευταίας µητέρας επανερχόµαστε στο θέµα 

των προκαταλήψεων που οδηγούν τους γονείς να αποκρύπτουν ορισµένα οικογε-

νειακά στοιχεία, υψώνοντας φραγµούς στην επικοινωνία τους µε τον εκπαιδευτι-

κό. 

 Υπάρχουν βέβαια και γονείς, οι οποίοι συζητάνε τους προβληµατισµούς 

τους µε τον εκπαιδευτικό αλλά στο δείγµα µας αποτελούν µειοψηφία. Είναι ορι-

σµένοι µορφωµένοι γονείς οι οποίοι έχουν το θάρρος να κουβεντιάσουν µε τον 

εκπαιδευτικό χωρίς να φοβούνται ότι θα τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Όπως η 

µητέρα Γ7Α1, η οποία συζήτησε µε την εκπαιδευτικό το ενδεχόµενο να αλλάξει η 

διάταξη των θρανίων στην τάξη από την παραδοσιακή σε κυκλική. Ή η µητέρα 

Γ5Α1 που αµφισβήτησε έντονα σε συζήτησή της µε την εκπαιδευτικό το γεγονός 

ότι οι µαθητές παρακολούθησαν εν αγνοία των γονέων κινηµατογραφική ταινία, 

µε συνέπεια να εκτεθούν σε «σκληρές» σκηνές. 

  Ορισµένοι γονείς επέρριψαν την ευθύνη στον εκπαιδευτικό, περιµένοντας 

από αυτόν την πρωτοβουλία. Η µητέρα Γ5Α1 για παράδειγµα, αµφισβήτησε την 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να ενηµερώνουν τους γονείς σε γενικότερα θέµατα  

                                                           
601 Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τη µητέρα Γ2Α3 η οποία θα ήθελε να µπορεί να διαβάζει τις εκθεσούλες 
που γράφει το παιδί στο σχολείο, αλλά διστάζει να το ζητήσει από τον εκπαιδευτικό. Βλ. επίσης, Γ4Α2, 
Γ9Α1, Γ21ΣΤ2 
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και τόνισε τη σηµασία της επιµόρφωσης ώστε να εκσυγχρονίζουν τις απόψεις τους  

και να είναι σε θέση να ενηµερώνουν τους γονείς για τις αλλαγές που συµβαίνουν 

στην εκπαίδευση και άλλα θέµατα602.   

 Άλλοι γονείς πάλι συγκλίνουν στην πεποίθηση των περισσότερων εκπαι-

δευτικών, ότι δε θα υπάρχει συµµετοχή από τους γονείς, οπότε είναι ανώφελο να 

αφιερώνει ο εκπαιδευτικός χρόνο σε τέτοιες δραστηριότητες. Ας δούµε την άποψη 

που εξέφρασε η µητέρα Γ3Α2: «Θα ήθελα να υπάρχει µια συνεργασία δασκάλου - 

γονέων πάνω σε θέµατα ευρύτερα όπως ο ρατσισµός. Στο σχολείο µου για παρά-

δειγµα υπάρχουν παιδιά που τα υπόλοιπα τα αποδιώχνουν. Θα πρέπει να είναι υπο-

χρεωτικό για όλους τους γονείς να συµµετέχουν σε τέτοιες συναντήσεις όπου ο δά-

σκαλος θα τους ενηµερώσει είτε ο ίδιος είτε κάποιος ειδικός που θα φέρει για το 

θέµα ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς οι οποίοι και µπορούν να επηρεάσουν 

τα παιδιά. Παρ� όλ� αυτά δεν το έχω προτείνει. ∆εν το έχω κάνει γιατί φοβάµαι ότι 

οι υπόλοιποι γονείς δε θα συµµετείχαν. Επικρατεί η άποψη «ε, και τι έγινε», «Γιατί 

να το συζητήσω»».  

 Παρόµοια είναι και η άποψη της µητέρας Γ6Α1 η οποία καταθέτει την ε-

µπειρία της και µε την ιδιότητα της εκπαιδευτικού (είναι νηπιαγωγός): «Θα ήθελα 

ενηµέρωση και για γενικότερα παιδαγωγικά θέµατα αλλά δε γίνονται τέτοια πράγ-

µατα.  Αλλά ακόµα κι αν γίνονταν πιστεύω, ότι οι γονείς δε δείχνουν ενδιαφέρον και 

ανταπόκριση. Έτσι οι εκπαιδευτικοί λένε ότι δεν κάνουν τέτοιες συγκεντρώσεις γιατί 

δε βλέπουν ενδιαφέρον. Εγώ η ίδια έχω δουλέψει σε ιδιωτικό και γινόταν τέτοια 

σεµινάρια αλλά οι γονείς δε συµµετείχαν. Αλλά όµως και οι εκπαιδευτικοί όταν κά-

νουν τέτοιες προσπάθειες πρέπει να τις οργανώνουν προσεκτικά, να διερευνούν σε 

ποιο κοινό απευθύνονται, γιατί είναι βασικά πράγµατα»603.  

 Πρέπει να προσθέσουµε επίσης στους λόγους  που αναφέρουν οι  

                                                           
602 Βλ. επίσης Γ16ΣΤ3, Γ18ΣΤ2, Γ26ΣΤ3 
603 Βλ. επίσης Γ3Α2, Γ18ΣΤ2 
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εκπαιδευτικοί και οι γονείς για να δικαιολογήσουν την απουσία επιµορφωτικών 

οµαδικών συναντήσεων και το γεγονός ότι αυτές οι συναντήσεις θα πρέπει να διε-

ξαχθούν εκτός του διδακτικού ωραρίου, κάτι που πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι ξεπερνά τις υποχρεώσεις τους, όπως έχει επισηµανθεί σε άλλο σηµείο της πα-

ρούσας εργασίας. Ίσως θα ήταν καλό να µοιράζεται ο εκπαιδευτικός την ευθύνη 

µε το  σύλλογο των γονέων και κηδεµόνων, προσκαλώντας ειδικούς που θα ενη-

µερώνουν τους γονείς για ποικίλα θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη και την 

εκπαίδευση του παιδιού. Από ανακοινώσεις που κατά καιρούς δηµοσιεύονται στον 

τοπικό τύπο φαίνεται ότι τέτοιες προσπάθειες γίνονται κυρίως από ιδιωτικά σχο-

λεία και φροντιστήρια και λιγότερο από δηµόσια.  

 Επικρατέστερες είναι οι ατοµικές συναντήσεις του εκπαιδευτικού µε τους 

γονείς ενός µαθητή. Σε αυτές τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, καθώς όπως εί-

δαµε σε άλλο κεφάλαιο, πραγµατοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας του σχολεί-

ου. Έτσι,  η συζήτηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από την επίδοση και την συ-

µπεριφορά του µαθητή.  Αν η επίδοση του µαθητή χρειάζεται βελτίωση, ο εκπαι-

δευτικός δίνει οδηγίες στους γονείς µε ποιο τρόπο να τον βοηθήσουν περισσότερο 

αποτελεσµατικά στο σπίτι. Είναι ενδεικτικό ότι στο σηµείο εκείνο που ζητήθηκε 

από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να ιεραρχήσουν τα επικρατέστερα θέµα-

τα της µεταξύ τους συζήτησης, για τους µεν εκπαιδευτικούς στην πρώτη και δεύ-

τερη θέση εναλλάσσονταν η επίδοση και οι συµβουλές προς στους γονείς για να 

βοηθούν τα παιδιά τους στο σπίτι και έπειτα  η συµπεριφορά του µαθητή604. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί σχολιάζουν τη συµπεριφορά του µαθητή συνήθως 

όταν τους δηµιουργεί πρόβληµα.   

 Στις απαντήσεις των γονέων η εικόνα εµφανίζεται παρόµοια, µόνο που στις 

δυο πρώτες θέσεις της κλίµακας εναλλάσσονται η επίδοση και η συµπεριφορά των 

µαθητών και ακολουθούν στην τρίτη θέση οι οδηγίες από τον εκπαιδευτικό605. Για 

πολλούς γονείς, ειδικά όταν ο µαθητής έχει καλές επιδόσεις, µεγαλύτερη σηµασία  

                                                           
604 Βλ. πίνακα 3, στο Παράρτηµα. 
605 Βλ. πίνακα 4, στο Παράρτηµα.  
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έχει να δοθεί και σωστή ανατροφή. Όπως αναφέρει η µητέρα Γ17ΣΤ2, «Ενδιαφέ-

ροµαι κυρίως για τη συµπεριφορά του παιδιού µου. Ποιες είναι οι σχέσεις της µε τα 

άλλα παιδιά, αν δηµιουργεί κάποιο πρόβληµα µέσα στην τάξη και κατά δεύτερο λό-

γο για την επίδοσή της. Ενδιαφέροµαι να αναθρέψω σωστούς ανθρώπους και έπειτα 

επιστήµονες. Αν είσαι άνθρωπος και ο τελευταίος να είσαι του κόσµου εκτιµάσαι 

από τους γύρω σου»606.  

 Εκτός από τα θέµατα επίδοσης, συµπεριφοράς του µαθητή και οδηγιών για 

σωστή µελέτη στο σπίτι τα οποία κυριαρχούν στις συναντήσεις των εκπαιδευτικών 

µε τους γονείς, πρωταρχικής σηµασίας θεωρούν οι εκπαιδευτικοί  να γνωρίζουν 

τυχόν προβλήµατα υγείας του µαθητή, έτσι ώστε να είναι προετοιµασµένοι να τα 

αντιµετωπίσουν στην περίπτωση που ανακύψουν ενώ το παιδί βρίσκεται στο σχο-

λείο. Η εκπαιδευτικός ∆3Α, για παράδειγµα, αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός 

µαθητή τον οποίο λόγω ύψους, είχε τοποθετήσει στις τελευταίες σειρές της αίθου-

σας αν και είχε πρόβληµα ακοής, µε αποτέλεσµα το παιδί να µην ανταποκρίνεται 

στην εκπαιδευτικό όταν του απηύθυνε το λόγο. Αναγκάστηκε να ρωτήσει ευθέως 

τη µητέρα η οποία µόνο τότε παραδέχτηκε την ύπαρξη του προβλήµατος. Κατά 

την εκτίµηση της εκπαιδευτικού, η µητέρα είχε αποκρύψει το γεγονός για να µη 

χαρακτηριστεί το παιδί κουφό. Από τη στιγµή εκείνη το µετακίνησε στο πρώτο 

θρανίο και η επίδοση του παιδιού διορθώθηκε θεαµατικά607. 

 Βασικό επίσης  θέµα  το οποίο  οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν  να γνωρίζουν, 

είναι η τυχόν  ύπαρξη οικογενειακών προβληµάτων (διαταραγµένη σχέση γονέων, 

διαζύγιο, µονογονεϊκή οικογένεια κ.τ.λ.) τα οποία αντανακλώνται στην επίδοση 

και τη συµπεριφορά του παιδιού. Αυτά ειδικά τα θέµατα, σύµφωνα µε την άποψη 

που εκφράζουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί608, αποτελούν ταµπού για τους γο-

νείς οι οποίοι αναφέρονται δύσκολα σε αυτά και οπωσδήποτε χρειάζεται πολύ 

λεπτός και διακριτικός χειρισµός από την πλευρά του εκπαιδευτικού για να µην  

                                                           
606 Βλ. επίσης Γ5Α1, Γ9Α1 
607 Βλ. επίσης ∆10ΣΤ µε την περίπτωση του παιδιού µε προβλήµατα καρδιάς ο οποίος ενηµερώθηκε ύστε-
ρα από µία ξαφνική λιποθυµία του παιδιού την ώρα του µαθήµατος. Και ∆11ΣΤ µε την περίπτωση επιλη-
πτικού παιδιού. 
608 Μόνο ένας εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι οι γονείς σήµερα έχουν ξεπεράσει τις αναστολές και µιλάνε 
άνετα για τα θέµατα αυτά. Βλ. ∆12ΣΤ 
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έρθουν οι γονείς σε δύσκολη θέση. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της δασκάλας 

∆7ΣΤ: Παρατήρησε ότι ένας µαθητής της είχε εγγραφεί στο σχολείο µε το επώνυ-

µο της µητέρας του η οποία όταν ρωτήθηκε σχετικά υποστήριξε  ότι το επώνυµο 

του πατέρα δεν άρεσε στο µαθητή. Πέρασε πολύς καιρός για να µάθει από µια 

άλλη συνάδελφο ότι το παιδί δεν είχε αναγνωρισθεί από τον πατέρα και το άτοµο 

που εµφανιζόταν στο σχολείο ήταν πατριός του. Σε συνέντευξη που είχαµε µε τη 

µητέρα Γ26ΣΤ3, απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι α-

παραίτητο να γνωρίζουν τυχόν οικογενειακά προβλήµατα του µαθητή. Είναι φα-

νερή εδώ η δυσκολία της µητέρας να κουβεντιάσει το θέµα µε την εκπαιδευτικό, η 

οποία από τη µεριά της, βλέποντας την απροθυµία της µητέρας, δεν ήξερε πώς να 

το χειριστεί και προτίµησε να το αγνοήσει609.  

Οι εκπαιδευτικοί όταν εντοπίζουν πιθανή ύπαρξη προβλήµατος διστάζουν 

να το θίξουν άµεσα. Προτιµούν να το χειριστούν µόνοι τους, παρά να διακινδυνέ-

ψουν µια άσχηµη αντιµετώπιση από τους γονείς610 οι οποίοι δε θα ήθελαν να το 

κουβεντιάσουν, θεωρώντας ενδεχοµένως ότι ο εκπαιδευτικός παρεµβαίνει στα 

αυστηρά προσωπικά τους θέµατα611. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί εθε-

λοτυφλούν αλλά αναζητούν πληροφορίες µέσω των συναδέλφων τους, του κοινω-

νικού περιβάλλοντος  ή από το ίδιο το  παιδί. Τα παιδιά είναι συνήθως αυθόρµητα, 

µην γνωρίζοντας στην ηλικία αυτή την κοινωνική προκατάληψη που συνδέεται µε 

συγκεκριµένα γεγονότα. Αλλά ακόµα και αν δεν µιλήσουν, το πρόβληµα συχνά 

εκδηλώνεται ψυχοσωµατικά. Έχουµε τη µαρτυρία της εκπαιδευτικού ∆2Α, µια 

µαθήτρια της οποίας αντιµετώπιζε οικογενειακά προβλήµατα και το εκδήλωνε µε 

ονυχοφαγία. Μόνο όταν η εκπαιδευτικός µίλησε µε τους γονείς σχετικά µε το θέ-

µα, έµαθε για το πρόβληµα612. 

                                                           
609 Παρόµοια  αντιµετωπίζει αντίστοιχες καταστάσεις και η ∆5Α, η οποία δε θίγει άµεσα το πρόβληµα.  
610 Στην ερώτηση, «αν η δασκάλα επισηµάνει ένα πρόβληµα πώς αντιδρά µια µητέρα», η Γ14ΣΤ2 υποστη-
ρίζει: «Οι περισσότερες αντιδρούν υπερπροστατευτικά και λάθος. Το παίρνουν ως κατηγορία. Από τα λίγα 
περιστατικά που έχω ζήσει εγώ. Στις περισσότερες αυτές περιπτώσεις η µητέρα είναι υπερπροστατευτική και 
πριν δει τα πράγµατα αντικειµενικά σου λέει ότι το παιδί µου είναι το τέλειο και φυσικά υπονοείται, η δα-
σκάλα έχει άδικο».  
611 Βλ. ∆3Α, ∆5Α, ∆7ΣΤ, ∆11ΣΤ, ∆12ΣΤ  
612 Το ίδιο υποστηρίζουν και οι ∆5Α, ∆11ΣΤ. Βλ. επίσης Γ14ΣΤ2 η οποία χαρακτηρίζει το παιδί «ανοικτό 
παράθυρο». 
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 Βασική προϋπόθεση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να κερδίσει ο εκπαιδευτι-

κός την εµπιστοσύνη των γονέων. Όπως αναφέρει η εκπαιδευτικός  
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∆3Α: «Στην περίπτωση σοβαρών και λεπτών θεµάτων όπως η περίπτωση του κω-

φού παιδιού, δε βιάζοµαι να το συζητήσω µε τους γονείς. Πρέπει πρώτα να αισθαν-

θώ σίγουρη για το συµπέρασµά µου και µετά το αναφέρω στους γονείς. Εξαντλώ 

κάθε πιθανότητα να αντιµετωπίσω µόνη µου την κατάσταση. Είναι δύσκολο στην 

αρχή να το αναφέρεις. Μετά ο γονέας αποκτά εµπιστοσύνη και αντιµετωπίζει το 

δάσκαλο σαν τον άνθρωπο που κατανοεί το πρόβληµα και µπορεί να τον βοηθήσει. 

Αν ο δάσκαλος κερδίσει την εµπιστοσύνη των γονιών µόνο και µόνο τότε τον κά-

νουν κοινωνό των προβληµάτων»613.  

 Από τις συζητήσεις µε τους γονείς επιβεβαιώνεται η πεποίθηση των εκπαι-

δευτικών ότι οι γονείς τους πληροφορούν για τέτοια λεπτά θέµατα µόνο αν τρέ-

φουν εµπιστοσύνη για το πρόσωπό τους. Χρησιµοποιήθηκαν µάλιστα από τους 

γονείς εκφράσεις όπως, «ο δάσκαλος είναι µέλος της οικογένειας»614, «η κυρία εί-

ναι η δεύτερη µαµά σου στο σχολείο»615, «δεν είναι ξένο πρόσωπο όταν του εµπι-

στεύεσαι το παιδί σου κάθε µέρα για τόσες ώρες»616 κ. ά. 

 ∆ευτερεύοντα θέµατα συζήτησης, όπως συµπεραίνεται από τη µικρή συ-

χνότητα µε την οποία αναφέρονται από εκπαιδευτικούς και γονείς, είναι ο χρόνος 

που αφιερώνει στο διάβασµα και το προσωπικό στυλ µελέτης και µάθησης του 

µαθητή617, οι σχέσεις του µαθητή µε τους γονείς (προτίµηση γονέων για ένα παιδί, 

επίπεδο επικοινωνίας κ.τ.λ.) και µε τα αδέρφια του (ζήλια κ.τ.λ.)618, αν είναι και οι 

δυο γονείς εργαζόµενοι και πόσες ώρες λείπουν από το σπίτι619. Από µητέρες µε 

ανώτερη µόρφωση επισηµαίνονται και άλλα στοιχεία τα οποία ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να λαµβάνει υπόψη του. Πρόκειται για το µορφωτικό και κοινωνικό επί-

πεδο της οικογένειας και τις ατοµικές διαφορές των παιδιών. «Παρ�όλ� αυτά, επει-

δή και το υλικό είναι ανοµοιογενές και οι γονείς είναι διαφόρων κοινωνικών τάξε-

ων, διαφορετικής κοινωνικής µόρφωσης, η δασκάλα θα πρέπει να αφιερώνει κά-

                                                           
613 Βλ. επίσης ∆4Α, ∆10ΣΤ. 
614 Βλ. Γ1Α2 
615 Βλ. Γ3Α2 
616 Βλ. Γ5Α1 
617 Βλ. ∆1Α, ∆6Α 
618 Βλ. ∆3Α, ∆12ΣΤ 
619 Βλ. ∆12ΣΤ 
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ποιο χρόνο σε κάθε γονέα αφενός για να τους γνωρίσει και αφετέρου για να εξηγεί 

επιµέρους σε κάθε γονέα αν βλέπει κάποιο πρόβληµα....» 620.   

 

 

 

 

 Κατά την προσωπική µας εκτίµηση, τα παραπάνω ζητήµατα είναι επίσης 

σηµαντικά και θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί να τους αποδίδουν την ίδια βαρύτητα 

µε τα προηγούµενα. Αν επιθυµούµε ένα σχολείο παιδοκεντρικό και δηµοκρατικό, 

αν θέλουµε τα παιδιά να αναπτύσσουν κίνητρα µάθησης, η διδασκαλία να αντα-

ποκρίνεται στα ανάγκες τους και οι διαδικασίες της µάθησης να οδηγούν στα µέ-

γιστα θετικά αποτελέσµατα, είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη τα ενδιαφέρο-

ντα και οι προτιµήσεις των µαθητών621. Ιδιαίτερα µάλιστα όταν στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα «η προσοχή, το ενδιαφέρον και οι προβληµατισµοί περιστρέφονται 

συνήθως γύρω από τους τοµείς των γνώσεων, τη συσσωρευµένη «σοφία», την 

παράδοση και την «κουλτούρα» γενικά, ενώ ο µαθητής ως άτοµο αποτελεί µία 

ασήµαντη διάσταση...»622, µένει στην ευθύνη του εκπαιδευτικού να  φροντίσει να 

γνωρίσει όσο το δυνατό καλύτερα τους µαθητές του. Και επειδή ο χρόνος στο 

σχολείο είναι περιορισµένος, µπορούν να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες από τους 

γονείς οι οποίοι και γνωρίζουν το παιδί από τη στιγµή της γέννησής του.  

 Όσο για τις µεθόδους διδασκαλίας, επίσης δεν φαίνεται να αποτελούν συ-

νηθισµένο αντικείµενο συζήτησης στις συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων, 

είτε αυτές είναι ατοµικές είτε οµαδικές. Όπως αναφέρει η µητέρα Γ20ΣΤ3: «Τις 

µεθόδους του δασκάλου τις βλέπουµε µέσα από τις εργασίες  που έχει [το παιδί] για 

το σπίτι». Χαρακτηριστική είναι και η απάντηση της µητέρας Γ19ΣΤ3: «∆εν µε 

νοιάζει πώς κάνει ο δάσκαλος το µάθηµα [µέθοδοι]. Αυτό είναι δικαίωµα του καθε-

νός να το κάνει όπως θέλει. Αλίµονο αν δεν το κάνει καλά το µάθηµα. Τότε οι ίδιοι 

οι µαθητές θα του δώσουν την ανταµοιβή που του αξίζει». Κατά τη γνώµη µας εί-

ναι χρήσιµο να  γνωρίζουν οι γονείς τις µεθόδους που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτι-
                                                           
620 Βλ. Γ5Α1 και επίσης Γ1Α2, Γ10Α1 
621 Βλ. Π. Ξωχέλλη 1991, ό.π. σ. 67. 
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κός καθώς αποτελούν βασικό παράγοντα στην καθηµερινή εκπαιδευτική πραγµα-

τικότητα, αλλά και γιατί θα κατευθύνουν ανάλογα και οι γονείς το υποστηρικτικό 

τους έργο στο σπίτι. 

                                                                                                                                                                            
622 Βλ. Γ. Φλουρή, Αναλυτικά Προγράµµατα για µια νέα εποχή στην εκπαίδευση, γ΄ έκδ., εκδ. Γρηγόρη, 
Αθήνα 1992, σ. 75. 
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 Συνοψίζοντας, το περιεχόµενο εξαρτάται κυρίως από τη µορφή της συνά-

ντησης του εκπαιδευτικού µε τους γονείς. Έτσι, στις οµαδικές συναντήσεις ο εκ-

παιδευτικός αναφέρεται σε θέµατα που αφορούν στο σύνολο των µαθητών της 

τάξης του, όπως η διδακτέα ύλη, ο τρόπος οργάνωσης της µελέτης στο σπίτι, οι 

απαιτήσεις του από τους γονείς κ.τ.λ. Σπανιότατα η οµαδική αυτή συγκέντρωση 

γίνεται αφορµή για ανταλλαγή απόψεων σε ευρύτερα θέµατα, όπως η παιδική ε-

γκληµατικότητα, η χρήση ναρκωτικών ουσιών κ.τ.λ. Στις ατοµικές συναντήσεις 

του εκπαιδευτικού µε τους γονείς συζητούνται περισσότερο θέµατα επίδοσης και 

συµπεριφοράς του συγκεκριµένου µαθητή, πως µπορεί να βελτιωθεί αν χρειάζε-

ται, κ.τ.λ. Στις ιδιαίτερες αυτές συναντήσεις, ενδέχεται, αν υπάρχει λόγος, να θι-

γούν  θέµατα που αφορούν σε τυχόν προβλήµατα υγείας του µαθητή, οικογενεια-

κά προβλήµατα κ.τ.λ. τα οποία επηρεάζουν τη συµπεριφορά και την επίδοσή του 

στο σχολείο. Πολύ µικρή βαρύτητα δίνεται σε θέµατα που αφορούν στις µεθόδους 

διδασκαλίας και στα ατοµικά χαρακτηριστικά του µαθητή. 
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4.7  Τρεις µελέτες περίπτωση 
 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν καταρχήν σε αντιπαραβολή δυο γο-

νείς των οποίων η επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς δεν είναι ικανοποιητική. 

Εντούτοις, η έλλειψη επικοινωνίας µόνο στη µια περίπτωση αποτελεί σοβαρό 

πρόβληµα για τον εκπαιδευτικό. Στόχος είναι να διερευνηθούν τα αίτια της απου-

σίας των γονέων από το σχολείο και ποιες επιπτώσεις επιφέρει το γεγονός αυτό 

στους µαθητές. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η περίπτωση ενός ιδιωτικού δηµοτικού 

σχολείου και συγκεκριµένα οι πρακτικές που χρησιµοποιούνται για την επικοινω-

νία µε τους γονείς, πρακτικές πολύ διαφορετικές, οι οποίες, τηρουµένων των ανα-

λογιών, φαίνεται να ελαχιστοποιούν το πρόβληµα της ελλιπούς συνεργασίας εκ-

παιδευτικών και γονέων. Περισσότερο µας ενδιαφέρει να τονιστεί η ύπαρξη ενός 

συστήµατος στην επικοινωνία µε τους γονείς σε επίπεδο σχολείου, που καθιστά το 

θέµα της επικοινωνίας µε τους γονείς λειτουργικό κοµµάτι της καθηµερινής εκ-

παιδευτικής διαδικασίας.  

 

 

 

4.7.1  Οι γονείς που δεν συνεργάζονται µε το σχολείο: Μελέτη δύο περιπτώ-
σεων 
 

 Αυτή η ενότητα επιχειρεί να περιγράψει δυο περιπτώσεις γονέων οι οποίες 

ξεχωρίζουν αισθητά από το υπόλοιπο σώµα των συνεντεύξεων µε γονείς. Μέσα 

από τη µελέτη τους θα κατανοηθεί πολύ καλύτερα το φαινόµενο της έλλειψης επι-

κοινωνίας µεταξύ ενός εκπαιδευτικού και των γονιών και τις συνέπειές του, οι 

οποίες άλλοτε συνιστούν πρόβληµα µε πολύ σοβαρές επιπτώσεις για όλους και 

περισσότερο για τον τελικό αποδέκτη που είναι ο µαθητής, κι άλλοτε  µπορεί να 

περάσουν σχεδόν απαρατήρητες και να µην αφήσουν σηµάδια στη σχολική πορεία 

και πρόοδο του µαθητή. 
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 Στην πρώτη περίπτωση η µητέρα  εργάζεται ως λογίστρια, ο πατέρας είναι 

καθηγητής τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ο γιος τους (το µεγαλύτερο 

από τα δύο παιδιά της οικογένειας) είναι µαθητής στην πρώτη τάξη του δηµοτικού 

και οι επιδόσεις του αξιολογούνται ως άριστες. Οι επαφές αυτής της µητέρας µε 

την εκπαιδευτικό είναι πολύ περιορισµένες.  

 Η µητέρα είχε ενηµερωθεί µέσω τρίτου προσώπου για την έρευνα, είχε δε-

χτεί να κουβεντιάσει µαζί µου και ως χώρος συνάντησης ορίστηκε το σπίτι της. 

Ένα σπίτι που φανέρωνε υψηλό οικονοµικό επίπεδο και καλό γούστο κι επιπλέον 

ήταν φορτωµένο µε βιβλία τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν στοιβαγµένα 

για να χωρούν στα ράφια. Οι αναφορές σε αυτή τη µητέρα θα γίνονται µε τον ά-

χαρο αλλά πρακτικό κωδικό Γ5Α1. 

 Η άλλη µητέρα είναι απόφοιτος ∆ηµοτικού και ασχολείται µε τα οικιακά. Ο 

σύζυγός της έχει την ίδια εκπαίδευση και εργάζεται ως                      

σερβιτόρος. Η κόρη τους (το µεγαλύτερο από τέσσερα παιδιά) είναι µαθήτρια της 

πρώτης τάξης και αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα. Στο τέλος σχεδόν της χρο-

νιάς δεν αναγνωρίζει όλα τα γράµµατα γεγονός που δυσχεραίνει πολύ την ανά-

γνωση και τη γραφή. Στα µαθηµατικά είναι καλύτερη και η εκπαιδευτικός βγάζει 

το συµπέρασµα ότι είναι έξυπνο παιδί. Αυτό που την ανησυχεί, εκτός από την επί-

δοση, είναι ότι το κορίτσι, όταν το πλησιάζει δείχνει φοβισµένο, («ποιος ξέρει τι 

θα του λένε στο σπίτι για µένα ή για το σχολείο», αναρωτήθηκε στη µεταξύ µας 

συνοµιλία,  υποθέτοντας ότι τη χρησιµοποιούν ως µέσο τροµοκρατίας προς το 

παιδί) δεν της µιλάει, δεν απαντά στις ερωτήσεις της. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στις 

συναναστροφές µε τους συµµαθητές της στο διάλειµµα ή και στη διάρκεια του 

µαθήµατος ακόµη όπου, «δε βάζει γλώσσα µέσα», όπως λέει η εκπαιδευτικός. Είχε 

ενδιαφερθεί πολύ για αυτό το παιδί, ζήτησε τη βοήθεια και του Συµβούλου αλλά 

δεν υπήρξε καµιά θετική εξέλιξη.  

 Η επικοινωνία της εκπαιδευτικού µε τη µητέρα ανύπαρκτη623.. Τηλεφώνη-

σα στο σπίτι, εξήγησα στη µητέρα τι κάνω και την παρακάλεσα να συναντηθούµε. 

                                                           
623 Για το λόγο αυτό η εκπαιδευτικός δεν µπορούσε να µεσολαβήσει ώστε να έχω την άδεια της µητέρας 
για να κουβεντιάσουµε. Μου έδωσε απλώς το τηλέφωνο που η µητέρα είχε αφήσει στο σχολείο. Το τηλέ-
φωνο ήταν στη δουλειά του πατέρα ο οποίος όταν του εξήγησα ποια είµαι και τι κάνω δήλωσε ότι ο ίδιος 
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Σκόπιµα δεν της ανέφερα το θέµα της έρευνας για να µην αποτελέσει αυτό αιτία 

άρνησης της συνέντευξης. ∆εν δέχτηκε, προβάλλοντας  

 

 

ποικίλες δικαιολογίες624. Ύστερα από αυτά, περιοριστήκαµε σε µια σύντοµη συ-

ζήτηση από το τηλέφωνο η οποία διακόπηκε απότοµα κάποια στιγµή και συνεχί-

στηκε αργότερα. Η αναφορά σε αυτήν τη µητέρα θα γίνεται µε τον κωδικό Γ25Α3. 

 Συνοψίζοντας, τα κοινά σηµεία ανάµεσα σε αυτές τις δυο µητέρες εντοπί-

ζονται στα παρακάτω:  έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν στην πρώτη τάξη του ∆η-

µοτικού σχολείου και είναι πρωτότοκα. Επίσης, και οι δυο χαρακτηρίζονται ως 

µητέρες που δεν επικοινωνούν µε τον εκπαιδευτικό. Οι διαφορές τους πάλι πολ-

λές. ∆ιαφορετικό µορφωτικό - οικονοµικό επίπεδο. Η πρώτη έχει δυο παιδιά ενώ η 

δεύτερη είναι πολύτεκνη. Ο µαθητής στην πρώτη περίπτωση έχει καλές επιδόσεις 

ενώ στη δεύτερη έχει πολλά προβλήµατα µαθησιακά κι όχι µόνο. Η έλλειψη επι-

κοινωνίας στην πρώτη περίπτωση δεν έχει ορατές επιπτώσεις στο παιδί και η εκ-

παιδευτικός δεν διαµαρτύρεται. Αντίθετα, στη δεύτερη υποθέτουµε ότι  η έλλειψη 

επικοινωνίας δεν µπορεί παρά να συνδεθεί µε τις µαθησιακές δυσκολίες της µαθή-

τριας τις οποίες αν δεν έχει προκαλέσει τουλάχιστον έχει διογκώσει. Ενδεχοµένως 

και η φοβία που εκδηλώνει το παιδί απέναντι στην εκπαιδευτικό είναι απόρροια 

του οικογενειακού περιβάλλοντος, κρίνοντας από τη συµπεριφορά της µητέρας.  

 Χρησιµοποιώντας το διαθέσιµο υλικό δηλαδή, τη µαγνητοφωνηµένη συνέ-

ντευξη µε την πρώτη και τις παρατηρήσεις που κάναµε πηγαίνοντας σπίτι της, 

καθώς και τη σύντοµη τηλεφωνική επικοινωνία µε τη δεύτερη, αλλά και τις πλη-

ροφορίες που µας έδωσε η εκπαιδευτικός για την περίπτωση αυτή, θα εξεταστούν 

συγκεκριµένες θεµατικές που σχετίζονται µε τους στόχους της έρευνας και είναι οι 

ακόλουθες: Η στάση απέναντι στη µόρφωση, οι αντιλήψεις για την αναγκαιότητα 

                                                                                                                                                                            
δεν ασχολείται µε το θέµα λόγω δουλειάς. Μου έδωσε το τηλέφωνο να µιλήσω µε τη γυναίκα του αν και 
τόνισε ότι µάλλον θα ήταν δύσκολο να τη συναντήσω. Έχει ένα σωρό δουλειές στο σπίτι µε τέσσερα παιδιά 
µικρά και δεν προλαβαίνει. 
624 Η δικαιολογία ήταν ότι µπορεί να κανονίσουµε µια συνάντηση αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα την τηρή-
σει γιατί πηγαίνει στη µητέρα της ή στην αδερφή της κ.τ.λ. Αναρωτιέται κανείς αν οι επισκέψεις αυτές 
ήταν τόσο σηµαντικές ή η στάση της αυτή δείχνει και µια έλλειψη άνεσης απέναντι σε κάτι ασυνήθιστο και 
άγνωστο, όπως η συνάντηση µε µια ξένη. Ενδεχοµένως, ακόµη και το σπιτικό δεν είναι  ευπαρουσίαστο 
και αυτό προκαλεί δισταγµό. Πάντως δεν ήταν εργαζόµενη, ούτε πρόβαλε το επιχείρηµα της έλλειψης 
χρόνου, γεγονός που θα ήταν απολύτως κατανοητό. 
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της συνεργασίας και η µορφή της επικοινωνίας και συνεργασίας της µητέρας µε 

τον εκπαιδευτικό.  

 

 

 

 

 

4.7.1.1  Η στάση απέναντι στη µόρφωση 
 

 

 Η µητέρα Γ5Α1 έχει µια πολύ θετική στάση απέναντι στη µόρφωση όπως 

διαφαίνεται από τις απαντήσεις της στις σχετικές ερωτήσεις. «Θα έστελνα τα παι-

διά στο σχολείο άσχετα από τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του σχολείου. Το πτυχίο 

του πανεπιστηµίου είναι ένα εφόδιο που πρέπει κάθε άνθρωπος να το έχει ανεξάρ-

τητα από τη δουλειά που θα κάνει. Είναι µοναδική εµπειρία που δεν µπορεί να α-

ντικατασταθεί µε εµπειρία δουλειάς, σεµιναρίων. Η διαδικασία, η µετάβαση στο 

σχολείο και µετά στο Πανεπιστήµιο σου δίνει µια ωριµότητα που είναι µοναδική». 

Η εκπαίδευση δεν είναι για αυτήν ένα όχηµα που οδηγεί στην επαγγελµατική α-

ποκατάσταση και µόνο, αλλά µέσο για να αποκτήσει το νέο άτοµο εµπειρίες ση-

µαντικές που οδηγούν στην ωρίµανσή του. Η εκπαίδευση συµβάλλει µε αυτόν τον 

τρόπο στην κοινωνι-κοποίηση του ατόµου. 

 Ενισχυτικό της εντύπωσής µας για τη θετική της στάση απέναντι στη µόρ-

φωση  είναι και η ανάγνωση πολλών βιβλίων που είναι πασιφανής όταν κανείς 

µπαίνει στο σπίτι της, αλλά και από τα λόγια της ίδιας. Στην ερώτησή  για το αν 

θα ήθελε να την ενηµερώνει ο εκπαιδευτικός για γενικότερα παιδαγωγικά θέµατα, 

όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά του στο σχολείο κ.ά., απαντά ότι 

αυτό είναι απαραίτητο για τους γονείς αλλά «για µένα και το σύζυγό µου το πρό-

βληµα [της έλλειψης ενηµέρωσης] δεν είναι τόσο µεγάλο γιατί κι εγώ και ο σύζυγός 

µου διαβάζουµε βιβλία. Έτσι όχι µόνο ενηµερωνόµαστε αλλά και το παιδί αποκτά 

κάποιες συνήθειες και στάσεις». Προφανώς πρόκειται για θετικές στάσεις απέναντι 
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στο διάβασµα που οδηγεί όχι µόνο στην απόκτηση κάποιων γνώσεων αλλά και 

στην ευρύτερη πνευµατική και κοινωνική καλλιέργεια. 

 Η µητέρα Γ25Α3 στην ερώτηση για το αν θα ήθελε να προχωρήσουν τα 

παιδιά στο σχολείο, απαντά ότι δε θα τα εµποδίσω αλλά και να µην προχωρήσουν 

δεν µε  νοιάζει. Και εγώ  που δεν προχώρησα είµαι µια χαρά και δεν µου λείπει τί-

ποτε625. ∆ιακινδυνεύοντας ίσως εδώ µια λάθος ερµηνεία δεδοµένου ότι δεν υπάρ-

χουν άλλα σχετικά στοιχεία, υποθέτει κανείς ότι αυτή η µητέρα δεν αποδίδει στη 

µόρφωση µεγάλη αξία αιτιολογώντας το ουσιαστικά µε το γεγονός ότι είναι ευχα-

ριστηµένη από τη ζωή της. Βέβαια, δεδοµένου ότι η ίδια δεν έχει ιδιαίτερη εκπαί-

δευση, θεωρούµε ότι δεν έχει και µέτρο σύγκρισης όταν λέει ότι δεν της λείπει 

τίποτε. Μπορεί πάλι να αρνείται να παραδεχτεί την έλλειψη αυτή, πιο πολύ ασύ-

νειδα παρά συνειδητά, για να αποφύγει και δυσάρεστες ψυχικά συγκρουσιακές 

καταστάσεις626. 

 

 

 

 

 

4.7.1.2  Αντιλήψεις για την αναγκαιότητα της επικοινωνίας και συνεργασίας 
 

 Η µητέρα Γ5Α1 θεωρεί τη συνεργασία ανάµεσα στους γονείς και τον εκ-

παιδευτικό  απαραίτητη και για τις δυο πλευρές. «Η καλή συνεργασία βοηθά το 

γονέα στον τρόπο που θα δουλέψει µε το παιδί στο σπίτι. Τουλάχιστον στην αρχή 

πρέπει να γίνει µια ενηµέρωση. Χρειάζεται ο γονέας τη βοήθεια για να µην έχει 

διαφορετική κατεύθυνση η βοήθεια που παρέχεται από τον καθένα και προκαλείται 

σύγχυση στο παιδί».Επίσης, «επειδή και το υλικό είναι ανοµοιογενές και οι γονείς 

είναι διαφόρων κοινωνικών τάξεων, διαφορετικής κοινωνικής µόρφωσης, η δα-

σκάλα θα πρέπει να αφιερώνει κάποιο χρόνο σε κάθε γονέα, αφενός για να τους 

                                                           
625 ∆ε χρησιµοποιώ εισαγωγικά στα λόγια γιατί η συζήτηση αυτή δεν είναι µαγνητοφωνηµένη αλλά µετα-
φορά στο χαρτί του νοήµατος των λόγων της όπως το θυµόµουν στο τέλος της τηλεφωνική επικοινωνίας. 
626 Η «άρνηση» ως µηχανισµός άµυνας χρησιµοποιείται από την ψυχαναλυτική σχολή. Βλ. C. Wortman, 
El. Loftus, Psychology, 2nd ed., Alfred A. Knopf, New York 1985, p. 366. 
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γνωρίσει κι αφετέρου να εξηγεί επιµέρους σε κάθε γονέα αν βλέπει κάποιο πρόβλη-

µα, ακόµη κι αν είναι καλός µαθητής πώς θα το βοηθήσουµε να πάει ακόµη καλύ-

τερα.  

 Στην περίπτωση της µητέρας Γ25Α3  αυτή η ερώτηση ήταν από τις τελευ-

ταίες.  Η µητέρα σχολίασε πως αφού βλέπω ότι  η κόρη µου δεν έχει µυαλό για να 

διαβάσει στο σπίτι και η δασκάλα σίγουρα το καταλαβαίνει αυτό από µόνη της, γιατί 

να πάω να τη βρω; Τη ρώτησα για ποιο λόγο είναι σίγουρη ότι η δασκάλα κατα-

λαβαίνει και µου είπε ότι αν δεν ήταν θα τηλεφωνούσε για να µε καλέσει στο σχο-

λείο. Οι παρατηρήσεις εδώ είναι πολλές. Καταρχήν η µητέρα δείχνει να έχει απο-

θαρρυνθεί από τις κακές επιδόσεις της κόρης της και έχει δεχτεί σχεδόν µοιρολα-

τρικά ότι δεν αλλάζει η κατάσταση. Στα πλαίσια αυτά δε θεωρεί απαραίτητο να 

συναντήσει την εκπαιδευτικό. Εδώ βέβαια, διακινδυνεύοντας να δώσουµε µια πε-

ρισσότερο ψυχαναλυτική προσέγγιση, µπορεί να υποκρύπτεται και κάτι βαθύτερο. 

Η µητέρα αισθάνεται ντροπή για την αποτυχία της κόρης της και αποφεύγει σκο-

πίµως να δει την εκπαιδευτικό. Επίσης, µεταθέτει την ευθύνη για την κακή επίδο-

ση στο ίδιο το παιδί, παραγνωρίζοντας το δικό της µερίδιο627. Η εκπαιδευτικός 

επίσης, ανέφερε στη συζήτηση που είχαµε ότι καµιά φορά βλέπει τη µητέρα το 

πρωί που φέρνει το παιδί στο σχολείο, αλλά εκείνη φεύγει πολύ γρήγορα κάνοντας 

µάλιστα πως δεν την είδε. Ίσως ακόµη η επίγνωση ότι θα µιλήσει µε ένα άτοµο 

που έχει ένα µορφωτικό επίπεδο πολύ ανώτερο από το δικό της, τη φοβίζει και 

προκειµένου να εκτεθεί αποφεύγει τελείως την επαφή µαζί της628.  

 Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η µητέρα περιµένει από τη δασκάλα να 

την καλέσει. Πράγµατι, υπάρχει η µαρτυρία της εκπαιδευτικού ότι δεν έχει τηλε-

φωνήσει ποτέ στο σπίτι γι� αυτό και το τηλέφωνο µου το έδωσε µε κάθε επιφύλα-

ξη για την ορθότητά του. Όµως γράφει συνεχώς σηµειώµατα πάνω στο βιβλίο και 

στο τετράδιο της µαθήτριας. Τι συµβαίνει λοιπόν; Μήπως η µητέρα απλώς µετα-

θέτει τις ευθύνες σε άλλον χρησιµοποιώντας ένα συνηθισµένο µηχανισµό άµυνας; 

                                                           
627 Στους φροϋδικούς µηχανισµούς άµυνας περιλαµβάνεται ο µηχανισµός της εκλογίκευσης. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις τα άτοµα αναπτύσσουν ερµηνείες που τους επιτρπεόυν να προστατεύουν την αυτοεκτίµησή 
τους. Βλ. R. Feldman, Understanding Psycholog;y, 4th ed., Mc Graw-Hill, London, 1996, p. 469.  Ενδεχο-
µένως, η µητέρα  µεταθέτοντας την ευθύνη στο ίδιο το παιδί και την τεµπελιά που δείχνει, αποφεύγει να 
βιώσει εσωτερικές συγκρούσεις. 
628 Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να ερµηνευθεί  και η άρνησή της να µε συναντήσει. 
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∆εν δικαιολογείται να µην έχει δει τα σηµειώµατα γιατί, αν κάτι τέτοιο αληθεύει, 

συνεπάγεται ότι δεν ασχολείται µε το παιδί και το διάβασµά του. Αυτό γίνεται 

κατανοητό δεδοµένου ότι η µητέρα αυτή έχει ακόµη τρία παιδιά που ζητούν την 

προσοχή της και ενδεχοµένως δεν µπορεί να αφιερώσει πολύ χρόνο σε ένα από 

αυτά.    
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4.7.1.3  Μορφή επικοινωνίας και συνεργασίας 
 

 Η µητέρα Γ5Α1 ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις της εκπαιδευτικού. Έχει 

κληθεί δυο φορές σε οµαδική συγκέντρωση, στην αρχή της χρονιάς και στο τέλος 

του τριµήνου, ποτέ όµως σε ατοµική συνάντηση629. Από µόνη της έχει πάει µια - 

δυο φορές. ∆ικαιολογεί τη µη συχνή επικοινωνία µε το γεγονός ότι για να µιλήσει 

µε την εκπαιδευτικό θα πρέπει να πάρει άδεια από τη δουλειά της. Στην ερώτηση 

αν κάτω από κάποιες συνθήκες θα αυξανόταν η διάθεσή της για επικοινωνία εκ-

φράζει µια άποψη που κρίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ερµηνεύει σε µεγάλο 

βαθµό την έλλειψη συχνής διαπροσωπικής επικοινωνίας µε την εκπαιδευτικό. 

«∆εν εκτιµώ ιδιαίτερα τους δασκάλους οπότε αυτή η επικοινωνία είναι αρκετή. Νο-

µίζω ότι ένας σοβαρός λόγος για την κατάντια της εκπαίδευσης στην Ελλάδα οφεί-

λεται στους δασκάλους. Ντρέποµαι που το λέω αλλά έτσι είναι. ∆εν µπορούν να α-

νταποκριθούν. Πιθανόν να µην τους δίνονται τα ανάλογα εφόδια. ∆εν µπορεί µια 

δασκάλα να προσέξει κάθε ένα από τους 20 µαθητές χωριστά, να δει τις ιδιαιτερό-

τητές τους, να έχει ένα Αλβανάκι, δύο δίγλωσσα παιδιά, ένα άλλο δύστροπο, υπάρ-

χουν πολλές ιδιαιτερότητες. ∆υστυχώς δεν έχω εκείνα τα δείγµατα ώστε να πω ότι 

ναι, κάνουν τη δουλειά τους».Και προς το τέλος της συνέντευξης επανέρχεται σε 

αυτό το θέµα λέγοντας ότι «ο ρόλος του δασκάλου και του νηπιαγωγού ως προς την 

εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση του παιδιού είναι πολύ σηµαντικός, γεγονός 

που στην πλειοψηφία τους οι δάσκαλοι δε συνειδητοποιούν, απεναντίας εξισώνουν 

τη δουλειά τους µε όλα τα άλλα δηµοσιοϋπαλληλικά επαγγέλµατα». 

 Αυτές και µόνο οι παρατηρήσεις θα αρκούσαν για να πειστεί κανείς ότι η 

µητέρα είναι αρνητική απέναντι στο φορέα της εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό, 

και τρέφει ελάχιστη εµπιστοσύνη στο πρόσωπό του.  Του επιρρίπτει την ευθύνη, 

µολονότι αναζητά και ελαφρυντικά, για τα «κακώς κείµενα»  της παιδείας στην 

Ελλάδα. Σε αυτήν τη διαπίστωση συνηγορούν όµως και άλλες παρατηρήσεις που 

κάνει όπως η έλλειψη σιγουριάς για το κατά πόσο ένας εκπαιδευτικός µπορεί να  

                                                           
629 Αυτό είναι κοινός τόπος όλων των συνεντεύξεων. Οι εκπαιδευτικοί δεν καλούν τους γονείς των καλών 
µαθητών στο σχολείο. 
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ενηµερώσει ένα γονέα πάνω σε γενικότερα θέµατα παιδαγωγικής, ψυχολογίας κ.ά. 

«Αν µπορούσε καλό θα ήταν, αλλά δεν έχει συµβεί µέχρι τώρα». 

 Αναφέρεται επίσης σε πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες διαφώνησε µε 

την εκπαιδευτικό ως προς τον τρόπο χειρισµού κάποιων θεµάτων (έλλειψη αυστη-

ρότητας απέναντι στα παιδιά, έλλειψη επιτήρησης των παιδιών στο διάλειµµα, 

παρακολούθηση εσφαλµένα µιας συγκεκριµένης κινηµατογραφικής ταινίας). Σε 

κάποια περίπτωση πήγε στο σχολείο, σε µια άλλη µίλησαν στο τηλέφωνο, προκει-

µένου να ζητήσει εξηγήσεις και να την ενηµερώσει για την προσωπική της διαφο-

ρετική άποψη. Είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι όταν αντιµετωπίζει κάποιο 

πρόβληµα µε το παιδί, δεν καταφεύγει στην εκπαιδευτικό του για να ενηµερωθεί 

και να ζητήσει οδηγίες αλλά στη νηπιαγωγό που είχε αναλάβει το παιδί σε µικρό-

τερη ηλικία. Σε αυτήν  έχει τεράστια εµπιστοσύνη, όπως λέει. Σε όλα αυτά θα 

πρέπει να προστεθεί κι ως άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας στην επικοινωνία 

το γεγονός της καλής επίδοσης του παιδιού. «Επειδή η δασκάλα τον θεωρεί πολύ 

καλό µαθητή, ντρέποµαι να πάω να ρωτήσω για την επίδοσή του». 

 Ωστόσο, µπορεί η µητέρα να µην επισκέπτεται συχνά το σχολείο, στο σπίτι 

όµως ασχολείται πολύ µε το διάβασµα του παιδιού, όποτε υπάρχει ανάγκη. Αν και 

εξαιτίας της δουλειάς της δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, τον αφιερώνει στο παιδί. 

Έτσι, η έντονα κριτική στάση της µητέρας απέναντι στον εκπαιδευτικό, δεν επιφέ-

ρει αρνητικές επιπτώσεις στο παιδί. 

 Αντίθετα, στην περίπτωση της µητέρας Γ25Α3 τα πράγµατα είναι διαφορε-

τικά. Η κόρη της είναι µαθήτρια µε πολλές δυσκολίες οι οποίες για να αντιµετω-

πιστούν χρειάζεται συντονισµένη προσπάθεια από το σχολείο και την οικογένεια. 

Εντούτοις, αυτό που βλέπει κανείς είναι η  παντελής απουσία των γονέων οι οποί-

οι όχι µόνο δεν επικοινωνούν µε την εκπαιδευτικό αλλά ούτε και στο σπίτι αφιε-

ρώνουν χρόνο στη µελέτη του παιδιού. Ο πατέρας εργάζεται πολλές ώρες για να 

καλύψει ανάγκες βιοπορισµού αφήνοντας τα εκπαιδευτικά θέµατα στη µητέρα. Η 

ίδια όµως όταν ρωτάται αν βοηθάει το παιδί µε το διάβασµά του στο σπίτι, απαντά 

χαρακτηριστικά: Εγώ, κοπελιά, µε τη Ρένα προσπαθώ, µα δεν τη συβάζω να κάτσει 

να διαβάσει. Πρέπει βέβαια να αναγνωριστεί εδώ ότι µια µητέρα µε τέσσερα παι-
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διά δεν µπορεί να αφιερώσει πολύ χρόνο σε ένα. Αν όµως τα λόγια της συνδυα-

στούν µε την πιθανή έλλειψη εκπαιδευτικών φιλοδοξιών για τα παιδιά και την πα-

ντελή έλλειψη επικοινωνίας µε την εκπαιδευτικό, οδηγείται κανείς να υποθέσει ότι 

δεν καταβάλλει το µάξιµουµ των προσπαθειών της. Ενδεχοµένως, δυστυχώς δεν 

µπορέσαµε να έχουµε περισσότερα στοιχεία, περιορίζεται σε παραινέσεις ή και 

αυστηρές επιταγές προς το παιδί για να µελετήσει. Το παιδί όµως στην πρώτη τά-

ξη χρειάζεται επίβλεψη όση ώρα µελετάει, δεδοµένου ότι έχει εγγενείς δυσκολίες 

(δεν αποκωδικοποιεί εύκολα ένα γραπτό κείµενο, π.χ. τις οδηγίες εκτέλεσης µιας 

εργασίας, δεν έχει αποκτήσει ένα προσωπικό στυλ µελέτης, ενδεχοµένως δεν έχει 

αναπτύξει και τα απαραίτητα κίνητρα µάθησης κ.ά.). Έτσι, οι µονόπλευρες προ-

σπάθειες της εκπαιδευτικού δεν επαρκούν, τα µαθησιακά κενά συνεχώς επεκτεί-

νονται και στο τέλος η κατάσταση αποβαίνει µη αναστρέψιµη. 

 

 

 

 

 

4.7.1.4  Τελικές παρατηρήσεις  
 

 Η πρώτη περίπτωση συνιστά αυτό που ο Fr. Musgrove θα χαρακτήριζε 

«καλό σπιτικό»630, δηλαδή, άριστες οικονοµικές, οικολογικές631 και πολιτιστικές 

συνθήκες, µικρός αριθµός µελών632. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για µια εύπορη 

και ανώτερου µορφωτικού επιπέδου οικογένεια µε όλες τις θετικές επιπτώσεις που 

έχει αυτό στην πνευµατική ανάπτυξη του παιδιού. Ενδεικτικές είναι οι καλές επι-

δόσεις του µαθητή στο σχολείο. Συγκεκριµένα η µητέρα, στην οποία επικεντρω-

νόµαστε,  έχει προσωπική άποψη για το τι συνιστά σωστή εκπαίδευση και δε δι-

στάζει να διαφωνήσει µε τις ενέργειες της εκπαιδευτικού (αποτελεί πραγµατικά 

µια από τις πολύ λίγες περιπτώσεις µητέρων που αναφέρουν ότι έχουν διαφωνήσει 

                                                           
630 Βλ. Fr. Musgrove 1970, ό.π. σσ. 184-202, 
631Βλ. Εδώ εννοείται ο χώρος όπου ζει το παιδί, αν υπάρχει διαθέσιµος χώρος για να βρει ησυχία και να 
συγκεντρωθεί. Βλ. Ι. Πυργιωτάκη 1995, ό.π., σ. 73 κ.εξ., ∆. Τοµπαϊδη 1982, ό.π. 
632 Βλ. ∆. Τοµπαϊδη 1982 ό.π., σ. 42 κ.εξ. 
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µε την εκπαιδευτικό και µάλιστα σε τόσα θέµατα) αλλά και να της εκφράσει τις 

διαφωνίες της. Η µητέρα αυτή έχει συναντήσει κάποιες φορές την εκπαιδευτικό 

αλλά πολύ λιγότερες από ό,τι συνήθως συµβαίνει µε τις µητέρες της πρώτης τά-

ξης. Και πρέπει να επισηµανθεί ότι η έλλειψη στην επικοινωνία δεν αντανακλάται 

µόνο στο µικρό αριθµό συναντήσεων που έχουν, αλλά και στο περιεχόµενο αυτών 

των συναντήσεων. Περιορίζονται στην επιβεβαίωση από µέρους της εκπαιδευτι-

κού ότι το παιδί δεν έχει πρόβληµα στο σχολείο, ούτε µαθησιακό ούτε συµπερι-

φοράς. Τα σηµαντικότερα ίσως, η µητέρα τα συζητεί µε εκπαιδευτικό ιδιωτικού 

νηπιαγωγείου. 

 Όµως πρόκειται για µια  περίπτωση όπου η έλλειψη επικοινωνίας δε ση-

µαίνει έλλειψη συνεργασίας µε την εκπαιδευτικό. Η συνεργασία εντοπίζεται στο 

γεγονός ότι η µητέρα παίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης του παιδιού 

στο σπίτι. Αυτό συνήθως και επιζητούν οι εκπαιδευτικοί, όπως φαίνεται από τις 

πρώτες διαπιστώσεις της παρούσας έρευνας. Να έχουν τους γονείς αρωγούς τους 

στο σπίτι, µε άλλα λόγια να µπορούν οι γονείς να αναλάβουν µε επιτυχία το ρόλο 

του συνεκπαιδευτή, γεγονός που διευκολύνει πολύ τη δουλειά των εκπαιδευτικών. 

Έτσι, η έλλειψη επικοινωνίας σε αυτήν την περίπτωση δεν αντιµετωπίζεται άσχη-

µα από την εκπαιδευτικό ούτε και το βλέπει αρνητικό στοιχείο στη σχέση τους. 

 Η µητέρα της δεύτερης περίπτωσης παρουσιάζει την ακριβώς αντίθετη ει-

κόνα. Από τα σχετικά στοιχεία συνάγεται ότι η οικογένεια αυτή έχει  φτωχό οικο-

νοµικά και χαµηλό µορφωτικά επίπεδο. Αυτό όµως συνοδεύεται συνήθως κι από 

µη ικανοποιητικές οικολογικές και πολιτιστικές συνθήκες, κάτι που υποθέτουµε 

και για αυτήν την οικογένεια. Στην περίπτωση αυτή η έλλειψη επικοινωνίας µε 

την εκπαιδευτικό συνοδεύεται και από έλλειψη συνεργασίας, µε την έννοια που 

δώσαµε στη συνεργασία προηγουµένως. Πρόκειται για ένα καταστροφικό συν-

δυασµό όπως προκύπτει από τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο. Έχει µείνει 

ήδη πολύ πίσω στην κούρσα της µάθησης και κάθε χρόνο θα µένει όλο και πιο 

πίσω από τους συµµαθητές της, αν βέβαια η κατάσταση δεν διαφοροποιηθεί ριζι-

κά. Είναι µια περίπτωση όπου οι γέφυρες επικοινωνίας µεταξύ του σχολείου και 

της οικογένειας απουσιάζουν. ∆εν υπάρχει δυνατότητα αλληλοσυµπλήρωσης και 

σίγουρα είναι πολύ δύσκολο για το σχολείο να αναπληρώσει  το κενό της οικογέ-
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νειας. Βέβαια, η εκπαιδευτικός δηλώνει ότι αδυνατεί να κάνει κάτι παραπάνω και 

ο Σχολικός Σύµβουλος στον οποίο απευθύνθηκε ενδεχοµένως να µην είναι ο αρ-

µόδιος. Εδώ προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για συνεργασία του εκπαιδευτικού 

και µε κάποιον άλλο ειδικό, ένα ψυχολόγο,  ένα κοινωνικό λειτουργό που θα ανα-

λάβει να φέρει κοντά τα δύο µέρη και να λύσει τα προβλήµατα που υποκρύπτο-

νται. 

 Αν και περιπτώσεις ανάλογες µε την τελευταία, όπως προκύπτει από την 

έρευνα, σπάνια ξεπερνούν τις δυο  ή τις τρεις σε µια τάξη, δυσχεραίνουν το έργο 

του εκπαιδευτικού και τον καταρρακώνουν ηθικά σε µεγάλο βαθµό. Ίσως τέτοιες 

περιπτώσεις να έχουν στο µυαλό τους οι εκπαιδευτικοί όταν σκέφτονται ακόµα 

και να παραιτηθούν εξαιτίας της έλλειψης συνεργασίας µε τους γονείς. 

  

 

 

 

 

4.7.2  Η περίπτωση ενός ιδιωτικού σχολείου 
 

 Η απόφαση να εξετάσουµε τις πρακτικές επικοινωνίας και  συνεργασίας 

που αναπτύσσονται σε ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο του Ηρακλείου δόθηκε όταν σε 

µια συνέντευξη, η µητέρα έκανε σύγκριση του δηµόσιου δηµοτικού µε το ιδιωτικό 

αυτό και υπονόησε ότι στο τελευταίο σχολείο το θέµα της επικοινωνίας µε τους 

γονείς αντιµετωπίζεται πολύ καλύτερα από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, στη συζή-

τησή µας µε την εκπαιδευτικό του ιδιωτικού σχολείου, το ενδιαφέρον εστιάστηκε 

στις πρακτικές που χρησιµοποιούν και αν τελικά υφίσταται το πρόβληµα της ελλι-

πούς επικοινωνίας µε τους γονείς ή όχι. Όπως φάνηκε η επικοινωνία και συνεργα-

σία µε τους γονείς είναι µια πολύ συστηµατική διαδικασία και αυτήν θα παρου-

σιάσουµε στη συνέχεια.  
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 Μια πρώτη σηµαντική διαφορά από το δηµόσιο σχολείο, είναι ότι οι συνα-

ντήσεις είναι πάντα προγραµµατισµένες. ∆εν ισχύει δηλαδή, το φαινόµενο που 

παρατηρήθηκε στα δηµόσια σχολεία, να επισκέπτονται οι γονείς τον εκπαιδευτικό 

όποτε το επιθυµούν, µε την ανοχή συνήθως του τελευταίου. Κατά την οµαδική 

συνάντηση γνωριµίας στην αρχή του χρόνου οι γονείς ενηµερώνονται για τις ώρες 

κατά τις οποίες ο εκπαιδευτικός δέχεται κάθε εβδοµάδα τους γονείς. Πρόκειται για 

κενές ώρες του εκπαιδευτικού στη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου.  Στην ερώ-

τησή µας τι συµβαίνει αν οι γονείς την επισκεφτούν σε ώρα µη προγραµµατισµέ-

νη, η εκπαιδευτικός είναι κατηγορηµατική: «Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα από την 

άποψη ότι αν το ξέρω ότι θα έρθουν θα φροντίσω να κάνω τα διορθώµατα σε άλλες 

ώρες. Στην κενή ώρα κάνω κάποιες δουλειές  που δεν µπορώ να κάνω άλλες ώρες. 

Αν µου εµφανιστεί ξαφνικά, εκτός βέβαια και είναι επείγον, του λέω ότι δυστυχώς 

δε µε είχατε ενηµερώσει. Κι αυτό το κάνω γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς 

ότι από τη στιγµή που τους έχεις δώσει συγκεκριµένες ώρες, να το τηρήσουν. Γιατί 

αυτό δείχνει και σεβασµό απέναντι στο πρόσωπο του δασκάλου. Κι όχι επειδή µια 

οποιαδήποτε στιγµή που εσένα σε έβγαζε ο δρόµος προς τα εκεί, πάω να δω. Τώρα 

πια δεν έχουµε τέτοια φαινόµενα, αλλά φροντίζουµε να ενηµερώνουµε πιο πριν. 

Έχει τύχει να έρθει γονέας απροειδοποίητα και να έχω συνάντηση µε άλλο γονέα».  

 Προγραµµατισµένες είναι επίσης και οι συναντήσεις που πραγµατοποιού-

νται στο τέλος των δυο πρώτων τριµήνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ορίζονται δυο 

απογεύµατα και οι γονείς του κάθε µαθητή έχουν συγκεκριµένη ώρα που θα ενη-

µερωθούν. Η συνάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις ορίζεται δεκαπεντάλεπτη.  Ό-

πως εξηγεί η εκπαιδευτικός «Αν κάποιος γονέας θέλει να συζητήσει περισσότερα 

πράγµατα ξέρει ότι µπορεί να ζητήσει την πρωινή ώρα και να πάρει όσο χρόνο 

χρειαστεί. Γιατί είναι πολλοί οι γονείς και δεν µπορούµε στη συγκεκριµένη περί-

πτωση να τους αφιερώσουµε περισσότερο χρόνο». Μολονότι υπάρχουν κενές ώρες 

ακόµα και για τους εκπαιδευτικούς των µικρών τάξεων, οι συναντήσεις αυτές ορί-

ζονται απόγευµα για να διευκολυνθούν οι γονείς που  εργάζονται το πρωί. Συνο-

λικά, η εκπαιδευτικός υπολόγισε ότι επιβαρύνεται περίπου είκοσι ώρες το χρόνο 

επιπλέον µε αυτές τις απογευµατινές συναντήσεις. Οι ώρες αυτές, όπως διευκρινί-

ζει η εκπαιδευτικός, δεν θεωρούνται υπερωρίες. «Σύµφωνα µε το νόµο που υπάρ-
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χει633, λέγεται ότι οι δάσκαλοι µπορούν να απασχολούνται έως και τριάντα ώρες 

παρουσία στο σχολείο. Μπορεί να µην είναι διδακτικές και οι τριάντα. Οι υπόλοιπες 

υποτίθεται ότι διατίθενται για τέτοιους σκοπούς634. Αλλά δεν τις διαθέτουν οι συνά-

δελφοι στο δηµόσιο. Γι� αυτές τις ώρες δεν πληρωνόµαστε έξτρα».  

 Μια δεύτερη σηµαντική διαφορά, είναι η προετοιµασία του εκπαιδευτικού 

στο ιδιωτικό σχολείο και για τις ατοµικές συναντήσεις, ενώ στο δηµόσιο φάνηκε 

ότι η προετοιµασία, όταν γίνεται, είναι ένα γενικό πλάνο της θεµατολογίας που θα 

αναπτυχθεί σε µια οµαδική συνάντηση µε τους γονείς. Η προετοιµασία στηρίζεται 

σε ένα διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης του µαθητή, τόσο γραπτά όσο και προφο-

ρικά και σε πλήθος δεξιοτήτων χωριστά για κάθε µάθηµα. Με βάση τις καθηµερι-

νές παρατηρήσεις και την αξιολόγηση που γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµα-

τα, συµπληρώνει ο εκπαιδευτικός την εικόνα του για το µαθητή. Φροντίζει επίσης, 

να ενηµερώνεται για κάθε µαθητή χωριστά και από τους καθηγητές των ειδικοτή-

των. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις είναι γραπτές και στις συναντήσεις µε τους γο-

νείς αξιοποιούνται ώστε οι τελευταίοι να αποκτήσουν µια σφαιρική αντίληψη για 

την επίδοση, τη συµπεριφορά, την κοινωνικότητα του παιδιού και για άλλα θέµα-

τα.  

 Στις συζητήσεις µας µε τους εκπαιδευτικούς των δηµόσιων σχολείων συνή-

θως η συζήτηση µε τους γονείς είναι πιο γενική και στηρίζεται στη νοερή εικόνα 

που έχει σχηµατίσει ο εκπαιδευτικός. Είναι προσωπική µας άποψη ότι το σύστηµα 

που ακολουθείται στο συγκεκριµένο ιδιωτικό θα απέβαινε ιδιαίτερα χρήσιµο αν το 

υιοθετούσαν και οι εκπαιδευτικοί του δηµοσίου. ∆εδοµένου ότι οι τελευταίοι συ-

νήθως αιφνιδιάζονται από τους γονείς, αν έχουν καταγεγραµµένες τις παρατηρή-

σεις τους, δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος να παραλείψουν κάποιο σηµαντικό στοιχείο. 

 Φάνηκε επίσης, ότι ο χώρος στον οποίο διεξάγεται η συζήτηση του εκπαι-

δευτικού µε τους γονείς στο δηµόσιο σχολείο, µπορεί να είναι και ο διάδροµος, η 

αυλή του σχολείου, και συνήθως στέκονται όρθιοι όση ώρα διαρκεί η συζήτηση. 

Επίσης, η συνάντηση είναι πολύ σύντοµη γιατί γίνεται συνήθως στα πλαίσια του 

                                                           
633 Εννοεί προφανώς, το νόµο 1566/85 στον οποίο έχουµε αναφερθεί σε προηγούµενο σηµείο της εργασί-
ας. 
634 Στο συγκεκριµένο ιδιωτικό σχολείο, εκτός από τις ώρες που αφιερώνουν στους γονεςι, απασχολούνται 
πολλές ώρες για συνεργασία µε τους συναδέλφους τους που διδάσκουν σε άλλα τµήµατα της ίδιας τάξης, 
τους καθηγητές ειδικότητας και τους συναδέλφους από τις άλλες τάξεις. 
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διδακτικού ωραρίου, ή λίγο πριν την έναρξη και λίγο µετά τη λήξη. Κάτι ανάλογο 

δεν συµβαίνει στο συγκεκριµένο ιδιωτικό σχολείο. Σε σχετική ερώτηση η εκπαι-

δευτικός απάντησε ότι η συνάντηση γίνεται «µέσα στην τάξη µας, γιατί τα απογεύ-

µατα είναι άδεια η αίθουσα. Αν είναι πρωινή ώρα, πάλι έχουµε φροντίσει να δώ-

σουµε την ώρα της µουσικής ή της γυµναστικής που τα παιδιά λείπουν από την τάξη. 

Αλλιώς στο γραφείο των δασκάλων ή στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Αλλά ποτέ στο 

πόδι, στο διάδροµο, ακόµη κι αν είναι κάτι έκτακτο. [Για ποιο λόγο;] Γιατί δε θέ-

λουµε να ακούει κανείς». Κατά τη γνώµη µας, η τακτική αυτή, εξασφαλίζει επι-

πλέον, πιο άνετη επικοινωνία και δίνεται στη διαδι διαδικασία η αναγκαία σοβα-

ρότητα. 

 Ένα τελευταίο στοιχείο που πρέπει να θιγεί είναι ότι υπάρχουν και στο ι-

διωτικό σχολείο περιπτώσεις που η επικοινωνία µε τος γονείς επιδιώκεται µεν αλ-

λά δεν είναι πάντα εφικτή. Αυτό συµβαίνει κυρίως σε οµαδικές συναντήσεις κατά 

τις οποίες το θέµα είναι γενικότερο και όχι η πρόοδος των µαθητών, όπως για πα-

ράδειγµα όταν καλείται ένας ειδικός, ψυχολόγος κ.τ.λ. «Εµείς τους καλούµε τους 

γονείς και σε συναντήσεις όχι µε το δάσκαλο της τάξης αλλά και µε ειδικούς. Κα-

λούµε ψυχολόγους, καθηγητές ειδικοτήτων κι εκεί δεν υπάρχει πάντοτε ανταπόκρι-

ση, δεν έχει πολύ µεγάλη συµµετοχή. Ακόµα και πάνω από τους µισούς να είναι δε 

θεωρείται ικανοποιητικό ποσοστό. Αναµένουµε να είναι σχεδόν όλοι. ∆ηλαδή, προ-

σπαθούµε να τους λέµε και πέντε πράγµατα παραπάνω από ένα ειδικό αλλά κάποιες 

φορές δεν ανταποκρίνονται». Στις ατοµικές προσκλήσεις δεν φαίνεται να υπάρχει 

αντίστοιχο πρόβληµα: «Όλοι έρχονται όταν τους καλούµε. Έχουµε ανταπόκριση 

γιατί προσπαθούµε να τους πούµε πιο µπροστά ποιες είναι οι ηµεροµηνίες που δε-

χόµαστε γονείς και κάνουν το πρόγραµµά τους. Επίσης, λειτουργούµε µε ραντεβού 

οπότε τους έχουµε κατά κάποιο τρόπο αναγκάσει να πουν πότε µπορούν, έχουν δε-

σµευτεί. Αν συµβεί κάποιος γονέας να µην έρθει για κάποιο λόγο, τους καλούµε άλ-

λη µια φορά, ή το πρωί. Συνήθως δε χρειάζεται να επιµείνουµε παραπάνω. Αν και 

µπορεί να περάσουν χρονιές χωρίς να αντιµετωπίσουµε καθόλου τέτοιο πρόβληµα». 

Η πρακτική των προκαθορισµένων συναντήσεων που εφαρµόζεται στο ιδιωτικό 

σχολείο, φαίνεται να αποδίδει και προς την κατεύθυνση της αύξησης της παρου-

σίας των γονέων σε αυτό. Ενδεχοµένως να λειτουργεί ως ηθική πίεση στις περι-
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πτώσεις εκείνες των γονέων που δεν θα ήταν τόσο πρόθυµοι να παρουσιαστούν 

κάτω από άλλες συνθήκες.  

 Έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί αν η παρουσία των γονέων στο σχολείο ο-

φείλεται σε παράγοντες όπως το υψηλό µορφωτικό επίπεδο, που είδαµε να ευνοεί 

την επικοινωνία στο δηµόσιο σχολείο. Μολονότι δεν έχουµε υπόψη µας σύγχρονα 

ερευνητικά δεδοµένα για την κοινωνική προέλευση και τη µόρφωση των γονέων 

που προτιµούν το ιδιωτικό σχολείο για την εκπαίδευση των παιδιών τους, υπάρχει 

διάχυτη η αντίληψη ότι συνήθως πρόκειται για γονείς µε υψηλό µορφωτικό επίπε-

δο. Αυτή η παρατήρηση δεν επιβεβαιώθηκε απόλυτα από την εκπαιδευτικό η ο-

ποία εργάζεται πολλά χρόνια στο συγκεκριµένο εκπαιδευτήριο635 και υποστήριξε 

ότι πρόκειται για άτοµα ευκατάστατα βέβαια, αλλά ως προς το µορφωτικό επίπεδο 

δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τους γονείς σε ορισµένα δηµόσια δηµοτικά. Συγκε-

κριµένα η εκπαιδευτικός υποστήριξε: «Παλιότερα υπήρχε ο µύθος ότι [οι γονείς] 

ήταν ανώτερου πνευµατικού και κοινωνικού επιπέδου.  Αλλά  είναι από όλα τα κοι-

νωνικά στρώµατα, µπορεί να είναι έµποροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες. Και δεν είναι 

η µόρφωση όλων των γονιών στο ίδιο επίπεδο. Έχουµε καθηγητές πανεπιστηµίου 

πάρα πολλούς και έχουµε και ελεύθερους επαγγελµατίες  µε χαµηλότερη µόρφωση. 

Η διαφορά αυτών των γονέων είναι περισσότερο οικονοµική κι όχι µορφωτική.  

Ξέρω ότι υπάρχουν σχολεία δηµόσια που οι γονείς είναι ανώτερου µορφωτικού επι-

πέδου. Αυτό σχετίζεται και µε τους χώρους απασχόλησης των γονέων που είναι κο-

ντά σε αυτά τα σχολεία». Φαίνεται πάντως ότι η κοινωνική προέλευση των γονέων 

ευθύνεται αρκετά για την καλή συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς. 

 Όσο για άλλους παράγοντες που φάνηκαν στην έρευνα να επηρεάζουν την 

επικοινωνία και συνεργασία των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς (η επίδοση του 

µαθητή, η τάξη φοίτησης κ.τ.λ.), παρατηρούνται και στο ιδιωτικό σχολείο χωρίς 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις.  

 Συνοψίζοντας, έχουν αναπτυχθεί στο συγκεκριµένο ιδιωτικό σχολείο, τε-

χνικές επικοινωνίας µε τους γονείς που καθιστούν το θέµα αυτό µέρος των επαγ-

γελµατικών υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών και µάλιστα ιδιαίτερα απαιτητικό. 

Η επαφή µε τους γονείς είναι πολύ συστηµατική διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί 

                                                           
635 Η εκπαιδευτικός εργάζεται 21 χρόνια στο συγκεκριµένο σχολείο. 
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την ελέγχουν, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει στο δηµόσιο σχολείο. Επίσης, δεν 

φαίνεται να υπάρχει πρόβληµα να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευτικοί µε τους γο-

νείς και αυτό µπορούµε να το αποδώσουµε σε ένα βαθµό τουλάχιστον, στην τα-

κτική της προκαθορισµένης, υπό µορφή ραντεβού, συνάντησης που δεσµεύει ηθι-

κά τουλάχιστον τους γονείς. Για οποιαδήποτε βέβαια, ασφαλή συµπεράσµατα ό-

σον αφορά το θέµα της επικοινωνίας ιδιωτικού σχολείου και οικογένειας χρειάζε-

ται περαιτέρω έρευνα όπου θα ελεγχθούν, µεταξύ άλλων, παράγοντες όπως η κοι-

νωνικο-οικονοµική θέση της οικογένειας και κυρίως το µορφωτικό τους επίπεδο 

και οι αντιλήψεις τους απέναντι στη µόρφωση. Η εµπειρία πάντως αυτή από το 

ιδιωτικό σχολείο δείχνει ότι µπορούν τα πράγµατα να βελτιωθούν και στο δηµόσιο 

σχολείο αλλά ίσως χρειάζεται να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια ακόµη και 

από τους εκπαιδευτικούς. Το ερώτηµα είναι σε ποιο βαθµό µπορούν οι εκπαιδευ-

τικοί και οι γονείς να εγκαταλείψουν παγιωµένες συµπεριφορές ετών και να προ-

χωρήσουν σε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των µεταξύ τους επαφών. Κάποιες 

σχετικές απαντήσεις µπορούµε να πάρουµε από την επόµενη ενότητα  που εξετά-

ζει τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων σε υποθετικές καταστάσεις 

µεταξύ τους επαφών. 

 

 

 

 

 

 

4.8  Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των γονέων απέναντι σε 
προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας 
 

 Έχοντας καταγράψει τις εµπειρίες των ατόµων που έλαβαν µέρος στην έ-

ρευνα σχετικά µε την επικοινωνία των δικών τους γονέων µε τους εκπαιδευτικούς 

την εποχή που οι ίδιοι ήταν µαθητές, είµαστε σε θέση να υποθέσουµε ότι η επικοι-

νωνία ήταν πολύ πιο περιορισµένη από τη σηµερινή κι ως µορφή κι ως περιεχόµε-
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νο. Πρόκειται για µια παρατήρηση που οι ερωτώµενοι συνειδητοποιούν και συχνά 

στα λόγια τους υπολανθάνει η σύγκριση µε τη σύγχρονη εποχή636.   

 Προχωρώντας πιο πέρα, προσπαθήσαµε µέσα από τις συζητήσεις µας µε 

τους εκπαιδευτικούς να εξετάσουµε σε ποιο βαθµό είναι έτοιµοι να προβούν σε 

ακόµη πιο προοδευτικές κινήσεις, µέσω των οποίων οι γονείς  θα εµπλέκονταν 

ουσιαστικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, ως παρατηρητές και ως βοηθοί 

ακόµη στο έργο του εκπαιδευτικού, έννοιες που στο εξωτερικό δεν είναι άγνω-

στες. Για τον παραπάνω σκοπό θέσαµε τρεις περιπτώσεις εµπλοκής των γονέων 

και ζητούσαµε κάθε φορά από τους εκπαιδευτικούς να πάρουν θέση:  

 Α) Η πρώτη περίπτωση αφορούσε στην παρουσία των γονέων στην τάξη.  

Αρνητικοί εντελώς ήταν µόνο δυο εκπαιδευτικοί637.  Οι περισσότεροι ήταν θετικοί 

σε µια τέτοια προοπτική638 και µάλιστα δυο από αυτούς είχαν ανάλογη εµπει-

ρία639. Τα θετικά που µπορούν να αποκοµίσουν οι γονείς είναι πολλά και επιση-

µαίνονται από ορισµένους εκπαιδευτικούς: Αναφέρουν ότι προσκαλούν γονείς να 

παρακολουθήσουν τη διδασκαλία κυρίως όταν υπάρχουν διαφωνίες στην αξιολό-

γηση του µαθητή. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να συγκρίνουν το παιδί τους  µε 

τους συνοµηλίκους του και να αποκτήσουν αντικειµενικότερη εικόνα. Επιπλέον 

είναι ένας τρόπος να κατανοήσουν περισσότερο τον εκπαιδευτικό και το έργο που 

επιτελεί.  Στις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς το ζητήσουν ή σε ειδικές περι-

πτώσεις, ορισµένοι εκπαιδευτικοί επίσης υποστήριξαν ότι  επιτρέπουν στους γο-

νείς να µένουν µέσα στην τάξη640. Ειδική περίπτωση για παράδειγµα, είναι να πα-

ρουσιάζει ο µαθητής δυσκολίες προσαρµογής στο σχολείο, οπότε η µητέρα µένει 

στην αίθουσα όσο χρειαστεί µέχρι να συνηθίσει το παιδί τη νέα πραγµατικότητα. 

Να προσθέσουµε και τις περιπτώσεις µαθητών µε σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες 

και προβλήµατα συµπεριφοράς. Για την αντιµετώπιση αυτών των περιπτώσεων η 

Πολιτεία προβλέπει ότι «ο δάσκαλος συνεργάζεται [µεταξύ άλλων και] µε τους 

                                                           
636 Βλ. στην παρούσα εργασία ενότητα για «µνήµες των εκπαιδευτικών και των γονέων από το σχολείο». 
637 Βλ. ∆6Α, ∆11ΣΤ 
638 Βλ. ∆5Α, ∆7ΣΤ, ∆8ΣΤ, ∆10ΣΤ, ∆12ΣΤ 
639 Βλ. ∆1Α, ∆3Α 
640 Βλ. ∆2Α, ∆4Α, ∆6Α 
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ενδιαφερόµενους γονείς, οι οποίοι µπορούν ακόµη να καλούνται και µέσα στην 

τάξη την ώρα του µαθήµατος όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο»641.  

 

 

 Στην πλειοψηφία τους όµως οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν επιφυλάξεις για 

την δυνατότητα να γενικευτεί ένα τέτοιο µέτρο. Η εκπαιδευτικός ∆2Α υποστήριξε: 

«∆εν µου έχει ζητηθεί ποτέ αλλά αν µου το ζητούσαν δε θα είχα πρόβληµα. Καµιά 

φορά συµβαίνει το παιδί να µην µπορεί να καθίσει µόνο του στην τάξη και τότε µέ-

νει και η µητέρα για όσο διάστηµα χρειαστεί. Βέβαια ο δάσκαλος δεν αισθάνεται 

πολύ άνετα να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο µέσα στην τάξη ακόµα κι αν είναι συνά-

δελφός του ή σύµβουλος, διαταράσσεται το οµαλό κλίµα µέσα στην τάξη. Όµως θα 

το δεχόµουν αν κάποιος γονέας µου έλεγε ��δεν ξέρω να δείξω στο παιδί µου, δεν 

ξέρω πώς να του µάθω την ορθογραφία�� οπότε και θα του έλεγε να µείνει για να 

δει πώς δουλεύω µέσα στην τάξη και να µην του δείχνει διαφορετικά». Παρόµοια 

είναι και η άποψη της συναδέλφου της ∆6Α: «∆ε θα µε ένοιαζε να µείνει ένας γο-

νέας να παρακολουθήσει το µάθηµα. Και µου έχει συµβεί. Βέβαια ήταν αναγκαστι-

κό γιατί διαφορετικά η µητέρα θα έµενε έξω στο κρύο. Το κλίµα µέσα στην τάξη δε 

διαφοροποιήθηκε και τα παιδιά ήταν φυσιολογικά. Ήταν όµως ένα τυχαίο περιστα-

τικό. Σε µόνιµη βάση ή σε τακτά διαστήµατα αυτό δε θα το δεχόµουν. Σου δίνεται η 

εντύπωση ότι ελέγχεσαι κι αυτό δεν είναι θετικό συναίσθηµα». Στα λόγια και των 

δυο προβάλλει η κύρια ανησυχία των εκπαιδευτικών. Η πίεση που απορρέει από 

το γεγονός ότι κάποιος  ελέγχει τη δουλειά τους, είναι ο λόγος που επικαλούνται 

πολλοί642. Μόνο ο εκπαιδευτικός ∆4Α δηλώνει ρητά ότι δεν έχει ανάλογο πρό-

βληµα: «Αν µου ζητούσε ένας γονέας να µπει στην τάξη και να παρακολουθήσει το 

µάθηµα θα του το επέτρεπα. ∆εν αισθάνοµαι ανασφαλής γιατί πιστεύω ότι κάνω τη 

δουλειά µου σωστά. Άλλωστε το έχω κάνει µε συναδέλφους γιατί όχι και µε τους 

γονείς». Στη συνείδηση του τελευταίου εκπαιδευτικού οι γονείς λειτουργούν επί-

σης ως κριτές. Η διαφορά από τους συναδέλφους του είναι ότι βιώνει υψηλή ε-

παγγελµατική αυτοεκτίµηση και για το λόγο αυτό δεν ανησυχεί για την αξιολόγη-

ση των γονέων.  
                                                           
641 Βλ. Π.∆. 201/98, ό.π. 
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 Η ανασφάλεια µερικών εκπαιδευτικών µπροστά στους γονείς φαίνεται και 

µε τις απαντήσεις τους σε ερώτηση µε την οποία ζητούσαµε τη γνώµη τους για 

ενδεχόµενη θεσµοθέτηση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τους γονείς. Ορι-

σµένοι ήταν εντελώς αρνητικοί643, επισηµαίνοντας ότι η ελληνική κοινωνία  

 

και ειδικότερα οι Έλληνες γονείς δεν είναι έτοιµοι να αξιολογήσουν τον εκπαιδευ-

τικό. Συχνά δεν έχουν επίγνωση της σηµασίας του έργου που επιτελεί µε αποτέλε-

σµα το κύρος του να είναι µειωµένο644. Επιπλέον λείπει πολλές φορές η απαραίτη-

τη µόρφωση και οι γνώσεις που θα επιτρέψουν στους γονείς να κρίνουν αντικει-

µενικά και σε βάθος τον εκπαιδευτικό645. Αλλά κι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που 

ήταν καταρχήν σύµφωνοι µε την αξιολόγηση από τους γονείς646, θέτουν επίσης 

την προϋπόθεση αυξηµένου µορφωτικού επιπέδου από αυτούς647, ώστε να δια-

σφαλιστεί η αντικειµενικότερη δυνατή αξιολόγηση648.  

 Εκτός από την ενδεχόµενη άσκηση ελέγχου από τους γονείς, η οποία ούτως 

ή άλλως φαίνεται να γίνεται τελικά649, απλά ίσως να επιτείνεται όταν οι γονείς 

παρακολουθούν τη διδασκαλία, ένας δεύτερος  ανασταλτικός  παράγοντας που 

αναφέρθηκε είναι ότι η παρουσία ατόµων πέρα των µαθητών και του εκπαιδευτι-

κού θα διαταράξει το οµαλό κλίµα στην τάξη. Η εκπαιδευτικός ∆5Α650 αναφέρει 

σχετικά: «Αν ένας γονέας µου ζητούσε να µπει µέσα στην τάξη και να παρακολου-

θήσει το µάθηµα δε θα είχα πρόβληµα. ∆εν έχει συµβεί ποτέ. Το έχω προτείνει ό-

µως. Ειδικά σε γονείς αδύνατων µαθητών. Το έχω πει αρκετές φορές σε γονείς, µα-

κάρι να είχαµε τη δυνατότητα να µπείτε στην τάξη και να παρακολουθήσετε το παιδί 
                                                                                                                                                                            
642 Βλ. επίσης ∆10ΣΤ, ∆11ΣΤ 
643 Βλ. ∆2Α, ∆3Α,  ∆10ΣΤ, ∆11ΣΤ 
644 Βλ. ∆2Α 
645 Μολονότι οι γονείς που δεν είναι σε θέση να κρίνουν αντικειµενικά, αποτελούν µειοψηφία, µπορούν να 
δηµιουργήσουν προβλήµατα. Βλ. ∆3Α, ∆4Α, ∆9ΣΤ, ∆2Α, ∆8ΣΤ.  
646 Βλ. ∆1Α, ∆4ΣΤ, ∆7ΣΤ, ∆9ΣΤ, ∆12ΣΤ 
647 Βλ. ∆4ΣΤ, ∆7ΣΤ, ∆12ΣΤ 
648 Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνείδηση των εκπαιδευ-
τικών. Τους θεωρούν περισσότερο θετικά διακείµενους απέναντί τους ίσως γιατί και οι εκπαιδευτικοί και 
οι γονείς µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο  ασκούν πνευµατικά επαγγέλµατα και αναµένουν κατά συνέπεια 
περισσότερη κατανόηση, έλλειψη προκαταλήψεων και πλατύτερη αντίληψη. 
649 Ο εκπαιδευτικός ∆8ΣΤ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει αξιολόγηση ούτως ή άλλως. Αν είσαι καλός 
ζητούν να σε έχουν και τον επόµενο χρόνο. Γίνεται καθηµερινά. Όταν βρεθούν µαζί οι γονείς σε διάφορες 
περιπτώσεις συζητάνε για το δάσκαλο. ∆εν είναι πάντα αντικειµενικοί». Την ίδια άποψη υποστηρίζει και η 
συνάδελφός του ∆6Α. 
650 Βλ. επίσης, ∆2Α, ∆3Α, ∆4Α. Η εκπαιδευτικός ∆6Α έχει εµπειρία από παρουσία ενός ατόµου στην τάξη 
αλλά δεν παρατήρησε καµιά αλλαγή στη συµπεριφορά των µαθητών.  
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σας. Γιατί εδώ υπάρχει πρόβληµα. Όταν το παιδί βλέπει το γονιό του, αλλάζει η κα-

τάσταση και δεν είναι ο µαθητής που ήταν και πριν από µισή ώρα. Χάνει την προ-

σοχή του. Έχω δει σε ταινίες αίθουσες µε καθρέπτες διπλής όψης και βλέπει ο γονέ-

ας χωρίς να βλέπει αυτό. Θα ήταν πολύ χρήσιµο γιατί καµιά φορά οι γονείς δεν ε-

µπιστεύονται τη δουλειά που κάνεις και έτσι έχεις την ευκαιρία να τους το αποδεί-

ξεις στην πράξη...». 

 Το σηµείο στο οποίο πρέπει να επικεντρώσουµε την προσοχή είναι ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προσωπική εµπειρία αλλά εικάζουν τις αρ-

νητικές συνέπειες που µπορούν να προκύψουν από την παρουσία των γονέων. Η 

προσωπική µας άποψη είναι ότι αν οργανωθεί η προσπάθεια αυτή µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να µην αιφνιδιάζεται ο εκπαιδευτικός από την επίσκεψη, αν η παρουσία εί-

ναι διακριτική και χωρίς παρεµβάσεις,  και καθιερωθεί ώστε να γίνει κοµµάτι της 

καθηµερινής πρακτικής, οι µαθητές θα εξοικειωθούν µε την παρουσία  

 

των γονέων και δεν θα αναστατώνεται η οµαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας651. 

Αυτό που είναι πιο δύσκολο να ξεπεραστεί είναι η ανασφάλεια των εκπαιδευτικών 

και η αρνητική τους προδιάθεση απέναντι σε µια ενδεχόµενη κριτική η οποία θα 

τους ασκηθεί.  

 Β) Ένα δεύτερο επίπεδο εµπλοκής των γονέων είναι η ενεργός συµµετοχή 

τους στη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως σχολικές εκδροµές, εορτές και παραστά-

σεις, προγράµµατα ευαισθητοποίησης της κοινότητας γύρω από περιβαλλοντικά 

θέµατα, πρόληψη ασθενειών, ναρκωτικών κ.τ.λ. Οι εκπαιδευτικοί εµφανίστηκαν 

περισσότερο θετικοί για αυτό το επίπεδο συνεργασίας µε γονείς και ήταν αρκετοί 

εκείνοι που δήλωσαν ότι αξιοποιούν γονείς. Ο εκπαιδευτικός ∆1Α για παράδειγ-

µα, δήλωσε ότι έχει καλέσει γονείς που έχουν ιδιαίτερες γνώσεις σε κάποια θέµα-

τα (υπάλληλοι του αεροδροµίου, άτοµα που ανήκουν σε µειονότητες652) για να 

µιλήσουν στους µαθητές. Ο εκπαιδευτικός ∆8ΣΤ αξιοποιεί γονείς στην οργάνωση 

                                                           
651 Η δική µας εµπειρία στη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων είναι ότι οι µαθητές στα σχολεία εκείνα 
όπου συνηθίζεται να υπάρχουν φοιτητές που παρακολουθούν το µάθηµα, το αντιµετωπίζουν ως ρουτίνα 
και δεν παρατηρούνται προβλήµατα. 
652 Το σχολείο βρίσκεται στο δήµο Αλικαρνασσού, όπου βρίσκεται το αεροδρόµιο Ηρακλείου και καταυλι-
σµός Αθιγγάνων.  
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σχολικών εορτών και η διαπίστωσή του είναι ότι η ανάµιξη αυτή τους δίνει µεγά-

λη χαρά653.  

 ∆εν έλειψαν βέβαια και οι επιφυλάξεις από ορισµένους εκπαιδευτικούς 

όπως  η εκπαιδευτικός ∆4Α η οποία ήταν κατηγορηµατική: «Μολονότι θα ήταν 

καλό να ενεργοποιηθούν οι γονείς µε τις οδηγίες του δασκάλου και να οργανώσουν 

µια θεατρική παράσταση δεν είναι έτοιµα τα σχολεία µας για κάτι τέτοιο». Το απο-

δίδει στη δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία ορισµένων εκπαιδευτικών αλλά και στην 

προκατάληψη των γονέων που µπορεί να συναντήσει ο εκπαιδευτικός. Λέει χαρα-

κτηριστικά: «Οι ώρες είναι λίγες και µέσα σε αυτές πρέπει να καλύψεις τη διδακτέα 

ύλη. Υπάρχουν δασκάλες της πρώτης που λένε: «Α, εγώ κάνω τη δουλειά µου, να 

τελειώσω το µάθηµά µου και δεν ασχολούµαι µε θεατρινισµούς και τέτοια». ∆εν 

έχουν καταλάβει ότι το θεατρικό παιγνίδι, η παντοµίµα κ.τ.λ. µπορούν να δώσουν 

πολύ περισσότερα στα παιδιά [...]. Σε τέτοιες περιπτώσεις [η ίδια έχει ανεβάσει θε-

ατρική παράσταση] ζητάω βοήθεια από τους γονείς. Χωρίς να περιµένεις πολλά 

από τους γονείς. Αυτοί που συνήθως βοηθάνε είναι οι µητέρες που δεν εργάζονται. 

Υπάρχουν και µπαµπάδες που βοηθάνε στο στήσιµο των σκηνικών. Γονείς που ζω-

γραφίζουν κ.τ.λ. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις µαµάδων που δε  

 

 

δουλεύουνε κι όµως το έχουν σε υποτιµητικό τους να βοηθήσουν: «Εγώ θα βοηθώ 

τη δασκάλα να κάνει τα θέατρά της;» Και επιπλέον δεν εκτιµούν όλοι αυτές τις προ-

σπάθειες. Κάποιοι θα αναγνωρίσουν τη χρησιµότητα. Άλλοι όµως θεωρούν τέτοιες 

δραστηριότητες χάσιµο χρόνου. Αυτοί συνήθως είναι χαµηλότερου µορφωτικού 

επιπέδου». 

 Γ) Η µορφή συνεργασίας που συγκέντρωσε µεγαλύτερη αµφισβήτηση από 

τους εκπαιδευτικούς σε σχέση µε τις προηγούµενες ήταν η παρουσία γονέων - ε-

θελοντών µέσα στην τάξη. Ακούγοντας πολύ συχνά τους εκπαιδευτικούς να δια-

µαρτύρονται για την πίεση της διδακτέας ύλης, τη δυσκολία τους να βοηθήσουν 

αδύνατους µαθητές κ.τ.λ., υποθέσαµε ότι η παρουσία γονέων οι οποίοι θα ανα-

λάµβαναν κι ένα µέρος δραστηριοτήτων ρουτίνας (για παράδειγµα, έλεγχος ορθο-
                                                           
653 Βλ. επίσης, ∆4Α, ∆10ΣΤ, ∆11ΣΤ, ∆12ΣΤ. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί αν και όλοι εκφράστηκαν θετικά 
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γραφίας και αναγνωστικής δεξιότητας) θα αντιµετωπίζονταν ως µια θετική προο-

πτική. Αντίθετα όµως, κάποιοι εκπαιδευτικοί ήταν εντελώς αρνητικοί στην πα-

ρουσία ενός βοηθού µέσα στην τάξη αν αυτός θα προέρχεται από τους γονείς, 

διαφωνία που δεν ίσχυε αν το πρόσωπο αυτό ήταν ένας άλλος εκπαιδευτικός.  

 Μερικά από τα επιχειρήµατά τους διαφαίνονται στα λόγια των παρακάτω 

εκπαιδευτικών: «∆ε θα χρησιµοποιούσα γονείς για να µε βοηθήσουν σε καθηµερι-

νές δραστηριότητες στην τάξη γιατί εκεί δείχνεις αδυναµία ως δάσκαλος. ∆ηλαδή, 

δεν µπορείς να αντεπεξέλθεις στη διδακτική πράξη, πάει να πει ότι δεν τα καταφέρ-

νεις στη δουλειά σου. Στο αυριανό σχολείο θα ήθελα κάποιο εξειδικευµένο προσω-

πικό που να ασχολείται µε θέµατα παιδονοµίας στην ώρα του διαλείµµατος ώστε να 

ξεκουραστεί ο δάσκαλος σε ένα ήσυχο γραφείο, ο γραµµατέας που θα αναλαµβάνει 

γραφική δουλειά, να βγάλει φωτοτυπίες κ.τ.λ. Όχι όµως γονείς»654. «∆ε θα δεχό-

µουν όµως εθελοντές γονείς µέσα στην τάξη γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει µε τη δι-

δασκαλία είναι δουλειά του δασκάλου. ∆εν επιτρέπεται να αφήνεις στους γονείς 

δουλειές που είναι δικές σου655».  

 Οι εκπαιδευτικοί που αρνούνται την εµπλοκή των γονέων στο σχολείο δή-

λωναν σε άλλο σηµείο της συνέντευξής τους ότι ζητούν υποστήριξη του έργου 

τους στο σπίτι µε το να βοηθούν οι γονείς το µαθητή στο διάβασµα. Αλλά αν στο 

σπίτι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού, γιατί 

δεν µπορεί κάτι τέτοιο να ισχύσει και στο σχολείο, ώστε να έχει το περιθώριο ο 

εκπαιδευτικός να δώσει µεγαλύτερη προσοχή σε ορισµένους µαθητές που το έ-

χουν ανάγκη (και δεν εννοούµε µόνο τους αδύνατους µαθητές αλλά και τους πολύ 

καλούς που συνήθως τελειώνουν νωρίτερα τις δραστηριότητες και δεν έχουν µε τι 

άλλο να ασχοληθούν). Ευχής έργον βέβαια, θα ήταν να υπάρχει εκπαιδευτικός 

όπως προτάθηκε, αλλά αυτό φαντάζει ουτοπία µε τα σηµερινά δεδοµένα.   

 Ένα διαφορετικό επιχείρηµα εκφράζεται από τον εκπαιδευτικό ∆10ΣΤ: «Αν 

υπάρχει ο γονέας µέσα, για παράδειγµα υπαγορεύει την ορθογραφία στα παιδιά εγώ 

τι θα κάνω; Αν η τάξη διαβάζει, τι θα κάνω; ∆εν µπορώ καν να φανταστώ πως λει-

τουργεί κάτι τέτοιο. ∆ηλαδή ενάµισης δάσκαλος µέσα στην τάξη; Και πληρώνονται 

                                                                                                                                                                            
δεν αναφέρθηκαν σε ανάλογες εµπειρίες. 
654 Βλ. ∆5Α. Τις ίδιες απόψεις εκφράζει και η συνάδελφός της ∆6Α 
655 ∆8ΣΤ 
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αυτοί; Ίσως έξω να είναι αλλιώς τα πράγµατα. Η νοοτροπία να είναι διαφορετική. 

Εδώ αν βάλεις µια µητέρα µέσα στην τάξη, µετά θα αρχίσει κουτσοµπολιό. Ήδη η 

κυρία του κυλικείου παραµπαίνει στη δουλειά των εκπαιδευτικών. Για παράδειγµα 

κάνει παρατηρήσεις στα παιδιά µέσα στην τάξη ενώ λείπει η δασκάλα. ∆εν αρέσει 

καθόλου. Σχολιάζει τη δασκάλα αλλά και υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσουν τα παιδιά 

να αµφισβητούν τη δασκάλα»656. Για το πρώτο θέµα, τι θα κάνει ο ίδιος όση ώρα 

θα δουλεύουν µε τα παιδιά οι εθελοντές - γονείς, πολύ εύκολα µπορεί κάποιος να 

σκεφτεί αρκετά πράγµατα που απαιτούν τη δική του προσοχή. Εκείνο που πρέπει 

να υπογραµµίσουµε στα λόγια του είναι το κουτσοµπολιό που ενδεχοµένως θα 

ακολουθήσει και θα δηµιουργήσει προβλήµατα. Χρειάζεται οπωσδήποτε   ευσυ-

νειδησία και σοβαρότητα από όποιον συµµετέχει σε µια τέτοια διαδικασία, προ-

κειµένου να µην την ευτελίσει.  

 Ένας τρίτος λόγος που καθιστά ορισµένους από τους εκπαιδευτικούς δι-

στακτικούς είναι η αντίδραση που ενδεχοµένως θα υπάρξει από τους ίδιους τους 

συναδέλφους. «∆εν είµαι αρνητική στην αξιοποίηση των γονέων στην τάξη. Βλέπω 

όµως να είναι αντίθετη η πολιτική του σχολείου και αν προβώ σε κάτι τέτοιο θα 

συναντήσω την επίκριση των συναδέλφων και δεν το θέλω για να µη δηµιουργώ 

ανταγωνισµό. Για παράδειγµα, το βλέπω  πολύ θετικό στην περίπτωση της αισθητι-

κής αγωγής και χειροτεχνίας και θέλουν και οι γονείς.  Οι άλλοι δάσκαλοι  

 

 

δεν το είδαν µε καλό µάτι, γιατί δεν πρέπει να ανακατεύοµαι µε τους γονείς. Έτσι 

γίνοµαι και εγώ επιφυλακτική. Παλιότερα που η συνεργασία ήταν καλύτερη είχαµε  

και καλύτερα αποτελέσµατα στο σχολείο. Τα σχολεία ήταν πιο µικρά, οι γονείς γνώ-

ριζαν το δάσκαλο, ο δάσκαλος τους είχε ανάγκη γιατί δεν τα έβγαζε πέρα µε τη δου-

λειά του και ζητούσε τη συνδροµή τους, αυτοί έβλεπαν το σχολείο σαν κάτι δικό 

τους. Το έβαφαν, περιποιούνταν το κήπο. Τώρα δε συµβαίνουν αυτά. Έχουν δη-

µιουργηθεί στεγανά που δεν ανοίγονται κυρίως από παλιούς δασκάλους γιατί υπάρ-

χει µια νοοτροπία διαφορετική». Η εκπαιδευτικός ∆3Α φαίνεται να συνειδητοποιεί 

ορισµένες από τις θετικές συνέπειες που έχει η ουσιαστική εµπλοκή των γονέων 

                                                           
656 Βλ. επίσης ∆6Α 



 

 246

στα σχολικά δρώµενα. Η κυριότερη κατά τη γνώµη µας είναι η συναισθηµατική 

εγγύτητα των γονέων µε το σχολείο. Το θεωρούσαν ένα χώρο οικείο και φιλικό, το 

περιέβαλλαν µε αγάπη. Κατά συνέπεια, και οι µαθητές ξεκινούσαν τη σχολική 

τους διαδροµή µε θετικές προδιαθέσεις657. Βιώνει όµως µια έντονη συγκρουσιακή 

κατάσταση658 καθώς η σχέση της µε τους συναδέλφους της που επίσης είναι ση-

µαντική, θα  διαταραχθεί αν αναπτύξει σχέσεις µε τους γονείς που υπερβαίνουν τις 

καθιερωµένες, δεδοµένου ότι, όπως ισχυρίζεται ο εκπαιδευτικός ∆12ΣΤ, «χαλάει 

την καθεστηκυία τάξη».  

 Θετικοί απέναντι στο ενδεχόµενο να συνεργαστούν µε γονείς είναι οι εκ-

παιδευτικοί ∆1Α, ∆2Α και ∆4Α, θέτοντας και εκείνοι ορισµένες προϋποθέσεις, 

όπως να έχουν οι γονείς το απαραίτητο εκπαιδευτικό επίπεδο και να υπάρχει 

προηγούµενη στενή συνεργασία και συνεννόηση µε τον εκπαιδευτικό, ώστε η 

δράση να είναι συντονισµένη. Προϋποθέσεις φυσικά σωστές στις οποίες πρέπει 

ενδεχοµένως να προστεθούν και άλλες, όπως να παραβρίσκεται κάθε φορά µόνο 

ένα γονέας - εθελοντής και εκ περιτροπής να αναλαµβάνουν τέτοια καθήκοντα 

όσοι γονείς το επιθυµούν. Καµιά όµως καινοτοµία, καµιά προοδευτική κίνηση δεν 

µπορεί να επιτύχει αν τα εµπλεκόµενα πρόσωπα που καλούνται να την υλοποιή-

σουν παρουσιάζουν «στεγανά» αντίληψης, όρος που χρησιµοποιήθηκε από εκπαι-

δευτικό του δείγµατος, εννοώντας ότι ορισµένοι εκπαιδευτικοί δεν είναι ανοιχτοί 

σε νεωτεριστικές ιδέες. Το ίδιο όµως ισχύει και για τους γονείς οι οποίοι  

 

πρέπει επίσης να αποδεχτούν νέους ρόλους µε τους οποίους δεν είναι εξοικειωµέ-

νοι ούτε από  προσωπική εµπειρία ούτε αξιοποιώντας εµπειρία άλλων γονέων. 

 Για το λόγο αυτό συζητήσαµε ανάλογα θέµατα και µε τους γονείς, ώστε να 

διαπιστωθεί αν οι όποιες προσπάθειες διεύρυνσης της συνεργασίας των εκπαιδευ-

τικών µαζί τους θα έβρισκαν πρόσφορο έδαφος. Οι απαντήσεις των γονέων σε 

πολλές περιπτώσεις θυµίζουν τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Α) Ως προς το 

θέµα της παρουσίας γονέων στην τάξη στην πλειοψηφία τους έδειξαν ενθουσια-

                                                           
657 Η εκπαιδευτικός ∆3Α αναφέρεται στα σχολεία της υπαίθρου. Για τη διαφορετική αντιµετώπιση του 
σχολείου από τους γονείς στην ύπαιθρο, βλ. Αδ. Παπασταµάτης, Τα ολιγοθέσια σχολεία της ελληνικής 
υπαίθρου, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1996, σ. 40 κ.εξ. 
658 Για τις συγκρούσεις που απορρέουν από το πλέγµα ρόλων του εκπαιδευτικού, βλ. στην παρούσα εργα-
σία, ενότητα «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού: Ένας πολυσύνθετος ρόλος. 
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σµό. Για παράδειγµα η µητέρα Γ1Α2 το είχε ήδη σκεφτεί ενώ η µητέρα Γ14ΣΤ2 

το είχε ζητήσει κιόλας αλλά δεν της το επέτρεψαν «µε τη δικαιολογία ότι θα ζητή-

σουν κι άλλες µανάδες και θα δηµιουργηθεί ένα κοµφούζιο. Και τα παιδιά δε θα 

έχουν  το θάρρος να εκφραστούν όπως αν ήταν µόνα τους. Θα περισπάται η προσο-

χή τους». Η µητέρα Γ11Α2 είχε προσωπική εµπειρία καθώς αποτελούσε αυτό που 

οι εκπαιδευτικοί αποκαλούν «ειδική περίπτωση»: «Είχε συνέβη µε την πρώτη κόρη 

που δεν έµενε στο σχολείο, να  µένω για λίγο κάποιες φορές στην αρχή της ηµέρας 

αλλά µετά έφευγα».  

 Οι λόγοι για τους οποίους οι γονείς αντιµετωπίζουν πολύ θετικά το ενδεχό-

µενο να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία είναι διάφοροι. Κυρίως αποβλέπουν 

στη δυνατότητά τους να συγκρίνουν το παιδί τους µε τους συµµαθητές του και να 

δουν πως συµπεριφέρεται σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από το οικογε-

νειακό659. Άλλοι γονείς θεώρησαν ότι θα είναι µια σηµαντική εµπειρία για να δουν 

πως κάνει ο εκπαιδευτικός το µάθηµα ώστε να µάθουν περισσότερα και να πά-

ρουν ιδέες για να βοηθούν πιο αποτελεσµατικά το παιδί τους στο σπίτι660. Είναι 

χαρακτηριστική η περίπτωση της µητέρας Γ8Α3 η οποία είχε µαθήτρια στην πρώ-

τη τάξη και αντιµετώπιζε προβλήµατα στην προσπάθειά της να την βοηθήσει στο 

σπίτι. «Θα ήθελα να παρακολουθήσω κάποια στιγµή το µάθηµα για να µάθω πως 

δουλεύει [ο εκπαιδευτικός]. ∆εν έχει συµβεί  

                                                           
659 Βλ. Γ1Α2, Γ7Α1, Γ10Α1, Γ14ΣΤ2, Γ15ΣΤ3. 
660 Βλ. Γ3Α2, Γ24ΣΤ1 
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ποτέ. Αυτό που είχε γίνει ήταν ότι κάποια στιγµή που είχαν τελειώσει τα µαθήµατα ο 

δάσκαλος κάθισε για µια ώρα περίπου και µου εξήγησε πώς θα την διαβάζω στο 

σπίτι, κάτι που µου άρεσε πολύ. Του το είχα ζητήσει εγώ όταν άρχισαν τα προβλή-

µατα υγείας του παιδιού για να µπορώ να αναπληρώνω κάπως τα µαθήµατα στις 

µέρες που δε θα πήγαινε στο σχολείο. Έµεινα πολύ ευχαριστηµένη». Χρειάστηκε να 

αφιερώσει ο εκπαιδευτικός επιπλέον χρόνο ενώ θα ήταν πολύ πιο απλό να παρα-

κολουθήσει η µητέρα το µάθηµα και να βγάλει µόνη της πολύτιµα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και αρίθµησης661. 

 Μολονότι αποτελούν µειοψηφία, εντούτοις υπήρξαν και γονείς που δεν 

εκδήλωσαν επιθυµία να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία. Είναι πολύ κατηγορη-

µατική στην άποψή της η µητέρα Γ23ΣΤ2: «∆ε θα µου άρεσε να παρακολουθήσω 

µια διδασκαλία. Ο δάσκαλος έχει να κάνει µε παιδιά κι όχι µε γονείς και ο γονιός 

δεν έχει θέση εκεί µέσα»662.  

 Οι επιφυλάξεις των γονέων ως προς την πρώτη αυτή µορφή εµπλοκής τους 

στην σχολική πραγµατικότητα, έγκειται καταρχήν στο φόβο µήπως διαταραχθεί η 

ισορροπία στην τάξη και οι µαθητές αρχίσουν να  συµπεριφέρονται διαφορετικά. 

Χαρακτηριστικά, ο πατέρας Γ9Α1 υποστηρίζει: «Θα ήθελα να παρακολουθήσω 

ένα µάθηµα αλλά δε δόθηκε η ευκαιρία. Θα ήµουν ένα «παράσιτο» για τα παιδιά 

οπότε δε θα τα άφηνα να συγκεντρωθούν στο µάθηµα»663.   

 Ένας δεύτερος λόγος αφορά στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και την αίσθηση 

ότι θα ελέγχεται από τους γονείς. Η µητέρα Γ5Α1 αναφέρει: «Φοβάµαι να µπω 

µέσα στην τάξη και να παρακολουθήσω τη διδασκαλία. Το ενήλικο ακροατήριο εί-

ναι διαφορετικό από τα παιδιά και δε θα λειτουργούσε καλά για το δάσκαλο. Έχω 

πρότυπο δασκάλου τη νηπιαγωγό. Οπότε και η σύγκριση θα είναι αναπόφευκτα αρ-

νητική για τη δασκάλα. Όσο και να µην το κάνω συνειδητά»664. Οι γονείς, µάλλον 

διαισθητικά, εντοπίζουν µια σηµαντική δυσκολία που αποτελεί τροχοπέδη για την 

εφαρµογή προγραµµάτων εµπλοκής των γονέων στην σχολική πραγµατικότητα, 

το άγχος του εκπαιδευτικού από την παρουσία άλλων ατόµων.  
                                                           
661 Βλ. επίσης Γ19ΣΤ3 
662 Βλ. επίσης Γ5Α1, Γ13ΣΤ2, Γ20ΣΤ3, Γ22ΣΤ1. 
663 Βλ. επίσης, Γ2Α3, Γ7Α1 



 

 249

 

 

 

Πρέπει όµως να παρατηρήσουµε ότι σε καµιά περίπτωση δεν αναφέρθηκε από 

τους γονείς ότι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το µάθηµα για να σχηµατίσουν 

πλήρη εικόνα για τον εκπαιδευτικό ή οτιδήποτε άλλο που να µας δώσει την αί-

σθηση ότι υποκρύπτουν κάποια επιθυµία αξιολόγησης του έργου του. Απεναντίας, 

αν και µπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν µια φορά τουλάχιστον τη διδασκα-

λία, δεν το ζητούν για να µην σχηµατίσει ο εκπαιδευτικός λανθασµένες υπόνοιες. 

Αυτό συµβαίνει για παράδειγµα, µε τη µητέρα Γ3Α2: «Αν µου δινόταν η ευκαιρία 

να µπω µέσα στην τάξη και να παρακολουθήσω το µάθηµα ακόµα και να βοηθήσω 

τη δασκάλα σε κάποιες δουλειές δε θα είχα πρόβληµα. ∆εν µου έχει ζητηθεί ούτε 

όµως και το έχω ζητήσει. ∆ε θέλω να ελέγξω τη δασκάλα και για αυτό[...]». 

 Β) Πολύ πιο θετικοί ήταν σχεδόν στο σύνολό τους665 οι γονείς απέναντι στο 

ενδεχόµενο να βοηθήσουν σε ποικίλες σχολικές δραστηριότητες Όπως τόνισε η 

µητέρα Γ17ΣΤ2, «Να µην τα περιµένουµε όλα από το δάσκαλο. Πρέπει ο δάσκαλος 

και να βοηθάει και να βοηθιέται». Μάλιστα, όπως ήταν αναµενόµενο, υπήρχαν 

µεταξύ των γονέων του δείγµατος ορισµένοι µε ξεχωριστές ικανότητες, οι οποίοι 

θα µπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά µε τις δεξιότητες ή και το ταλέντο τους 

τον εκπαιδευτικό666.  Μια τέτοια περίπτωση είναι η µητέρα Γ14ΣΤ2: «Θα µπορού-

σα να κάνω πολλά πράγµατα σε ένα σχολείο. Για παράδειγµα σε µια γιορτή θα µπο-

ρούσα να βοηθήσω τα παιδιά να φτιάξουν τα σκηνικά, να τους γράψω ποιήµατα, να 

φτιάξω στολές, πράγµατα για τα οποία δεν είναι απαραίτητο να έχεις κάποια ειδική 

µόρφωση. Όπου δεν µπαίνεις στα χωράφια του δασκάλου. Αλλά δε συµβαίνει. Κά-

ποια στιγµή είχα βοηθήσει µια δασκάλα, όχι των παιδιών µου, σε άλλο σχολείο, να 

οργανώσει ένα θεατρικό. Μπορώ να µετατρέπω µε ευκολία κείµενο σε δεκαπεντα-

σύλλαβο στίχο. Το είπαν έτσι τα παιδιά. Πήγα, παρακολούθησα τη γιορτή και βοή-

θησα µε µεγάλη χαρά, πόσο µάλλον αν επρόκειτο  

                                                                                                                                                                            
664 Βλ. επίσης,  Γ3Α2, Γ10Α1, Γ14ΣΤ2 
665 Μόνο η µητέρα Γ22ΣΤ1 δεν εκδήλωσε επιθυµία να συνεργαστεί στην διοργάνωση κάποιων εκδηλώσε-
ων. 
666 Για παράδειγµα, η µητέρα Γ10Α1 είναι µουσικός, η Γ14ΣΤ2 έχει ταλέντο στην ποίηση και µπορεί µε 
άνεση να µετατρέπει πεζό κείµενο σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο. 
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για τα δικά µου παιδιά και το δικό τους σχολείο». Ακόµα και εργαζόµενες µητέρες 

έχουν τη διάθεση και είναι διατεθειµένες να αφιερώσουν χρόνο. Όπως η µητέρα 

Γ3Α2 που υποστήριξε ότι θα µπορούσε να αναλαµβάνει κάποιες δουλειές που 

µπορούν να γίνουν στο σπίτι.  

 Παρά το γεγονός ότι οι γονείς είναι πολύ θετικοί απέναντι σε µια τέτοια 

µορφή συνεργασίας κι επιπλέον δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις από τους γο-

νείς667 ούτε απειλείται το κύρος του εκπαιδευτικού, πολλοί ήταν εκείνοι που ανέ-

φεραν ότι οι εκπαιδευτικοί δε ζητούν βοήθεια από τους γονείς. Ένας λόγος είναι 

ότι τη διοργάνωση των γιορτών την αναλαµβάνει συνήθως ο σύλλογος γονέων και 

κηδεµόνων668. Και καθώς φαίνεται να είναι λίγοι οι γονείς που ενεργοποιούνται 

στα πλαίσια του συλλόγου669, σπάνια αναµιγνύονται. Ένας δεύτερος λόγος ανα-

φέρεται από τη µητέρα Γ18ΣΤ2: «Υπάρχει δυνατότητα από όλους τους γονείς να 

βοηθήσουν λίγο-πολύ το δάσκαλο. Για παράδειγµα τώρα στις 25 Μάρτη κάποιες 

µητέρες ανέλαβαν να βοηθήσουν να φτιαχτούν οι στολές για ένα σκετς. Οι δάσκαλοι 

όµως σπάνια το προτείνουν. Ειδικά αν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία µε τους γονείς 

είναι και για το δάσκαλο δύσκολο να ζητήσει βοήθεια από το γονέα». Αυτό που 

επισηµαίνεται είναι ότι αν οι σχέσεις εκπαιδευτικού και γονέων δεν είναι οικείες 

και δεν υπάρχει συνεργασία ούτε σε θέµατα που αφορούν άµεσα την εκπαίδευση 

του µαθητή, είναι µια ένδειξη ότι οι γονείς δε θα ενδιαφέρονται ούτε για ευρύτερη 

συνεργασία και ο εκπαιδευτικός δεν την επιζητεί.  

 Κατά τη γνώµη µας όµως, ίσως η πρόσκληση για συµµετοχή στη διοργά-

νωση µιας εκδροµής ή άλλης δραστηριότητας, µπορεί να βοηθήσει να ξεπερα-

στούν τυχόν παρεξηγήσεις και να αποκατασταθεί η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευ-

τικών και γονέων. Είναι επίσης ένας τρόπος να δείξει ο εκπαιδευτικός την  εκτί-

µησή του στους γονείς, γεγονός που θα τους φέρει επίσης κοντά στο σχολείο. 

                                                           
667 Όπως θα δείξουµε παρακάτω γονείς µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι δύσκολο να αναλάβουν το 
ρόλο του γονέα - εθελοντή µέσα στην τάξη, 
668 Βλ. Γ2Α3, Γ11Α2, Γ22ΣΤ1, Γ24ΣΤ1. Είναι µια παρατήρηση που γίνεται κι από εκπαιδευτικούς. 
669 Στο δείγµα µας δεν υπήρχαν γονείς που να ανήκαν στο διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου γονέων και 
κηδεµόνων. Πολύ λίγοι ήταν και εκείνοι θεωρούνται µέλη απλά και µόνο γιατί πληρώνουν τη συνδροµή 
τους στο σύλλογο. Από το δείγµα µας η µητέρα Γ23ΣΤ2 είναι µέλος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 
του σχολείου και  µε αυτήν την ιδιότητα έχει βοηθήσει στην προετοιµασία µια γιορτής. 
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 Γ) Ως προς την τρίτη µορφή εµπλοκής γονέων που εξετάζουµε εδώ, οφεί-

λουµε να επισηµάνουµε ότι το ενδεχόµενο όχι απλής παρουσίας αλλά ανάληψης 

και δραστηριοτήτων µέσα στη σχολική τάξη, αντιµετωπίστηκε από τους γονείς µε 

πολύ µικρότερη έκπληξη σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, η µητέρα 

Γ12Α1 έχει ανάλογη εµπειρία την οποία περιέγραψε µε ενθουσιασµό: «Θα ήθελα 

πολύ να είµαι στην αίθουσα διδασκαλίας και να παρακολουθώ το µάθηµα. Μάλιστα 

όχι µόνο το έχω σκεφτεί αλλά το έχω κάνει στο νηπιαγωγείο. Βοήθησα τη νηπιαγω-

γό στην οργάνωση της γιορτής του Πάσχα και έµεινα και στο µάθηµα και κάτι είπα 

στα παιδιά για τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Μου άρεσε και θα µπορούσα να το κάνω και 

στο δηµοτικό. Μάλιστα µεταξύ σοβαρού και αστείου το έχω πει στη δασκάλα: Αν 

κάποια µέρα δεν µπορείς ή είσαι άρρωστη, να το πεις εµένα».  

 Με εξαίρεση όµως αυτήν την περίπτωση, δεν υπήρξαν στο δείγµα άλλοι 

γονείς µε ανάλογη εµπειρία. Κι όµως είναι πολλοί εκείνοι που θα το ήθελαν670. 

Όπως για παράδειγµα η µητέρα Γ4Α2: «Νοµίζω ότι θα µπορούσα να τη βοηθήσω 

στην τάξη. Πάντα µου άρεσε σαν επάγγελµα να ασχολούµαι µε παιδιά. Από την άλλη 

θεωρώ ότι είναι δύσκολο και κουραστικό». Η µητέρα Γ14ΣΤ2 υποστηρίζει ότι  

µπορεί να θέλουν οι γονείς να βοηθήσουν και σε δραστηριότητες µέσα στην τάξη 

«αλλά κι ο γονέας δεν τολµάει να το ζητήσει για να µη θεωρήσει η δασκάλα ότι ε-

πεµβαίνει». Πρόκειται για το γνωστό και από την περίπτωση της απλής παρουσίας 

των γονέων στην τάξη φόβο µήπως παρερµηνευθούν από τον εκπαιδευτικό οι 

προθέσεις των γονέων.  

 Αρνητικοί σε µια προοπτική ενεργούς εµπλοκής τους στη σχολική αίθουσα 

εµφανίστηκαν µόνο τρεις γονείς του δείγµατος. Η µητέρα Γ8Α3 ανέφερε ότι: «Σε 

άλλες δραστηριότητες µέσα στην τάξη αισθάνοµαι ανασφαλής και δε θα ήθελα να 

παίξω το ρόλο του βοηθού του δασκάλου. Για παράδειγµα, δεν ξέρω να τονίζω σω-

στά οπότε και θα υπήρχε πρόβληµα». Η ανασφάλεια απορρέει από το γεγονός ότι η 

                                                           
670 Βλ. Γ9Α1, Γ11Α2, Γ21ΣΤ2, Γ24ΣΤ1, Γ26ΣΤ3. 
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εκπαίδευσή της περιορίζεται στο δηµοτικό, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει δυ-

σκολίες να βοηθήσει την κόρη της ήδη από την πρώτη τάξη. Το ίδιο πρόβληµα 

παρατηρούµε και στη µητέρα Γ20ΣΤ3. ∆ιαφορετική άποψη εκφράζεται από τη 

µητέρα Γ22ΣΤ1 η οποία αν και διαθέτει επαρκή µόρφωση, εποµένως δε θα αντι-

µετώπιζε το παραπάνω πρόβληµα, εντούτοις υποστήριξε ότι: «Καλύτερα να µην 

ανακατεύονται οι γονείς. Πιθανόν να δηµιουργούσαν πρόβληµα στο κλίµα της τά-

ξης. Καλύτερα η συνεργασία [των µαθητών] να είναι διαπροσωπική µε το δάσκαλο. 

Υπάρχει το ενδεχόµενο να υπάρξουν και συγκρούσεις, αν µάλιστα ο γονιός έχει άλ-

λη άποψη για το παιδί του και ο δάσκαλος άλλη».  

 Καθώς η µορφή αυτή διεύρυνσης της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτι-

κών εννοείται µόνο ως εθελοντική προσφορά από την πλευρά των πρώτων,  είναι 

ευνόητο ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να το προτείνουν µόνο εφόσον είναι σί-

γουροι για τη στάση των γονέων απέναντι στο θέµα αυτό.  

 Συνοψίζοντας, µε το υποκεφάλαιο αυτό προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε 

κατά πόσο είναι εφικτό στην ελληνική πραγµατικότητα να διευρυνθεί η επικοινω-

νία και συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων πέρα από τις παραδοσιακές µορ-

φές, ακολουθώντας την εµπειρία άλλων εκπαιδευτικών συστηµάτων. Γενικά, ενώ 

οι γονείς εµφανίζονται περισσότερο πρόθυµοι απέναντι σε καινοτοµίες, οι εκπαι-

δευτικοί  διακρίνουν πολλές δυσκολίες και εκφράζουν πολλές αναστολές απέναντι 

στις προτεινόµενες µορφές διεύρυνσης της εµπλοκής των γονέων στην καθηµερι-

νή εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Να  υπογραµµίσουµε ότι τα περισσότερα από 

τα επιχειρήµατά τους είναι λογικά και αν δεν ελεγχθούν θα παρεµποδίσουν ή α-

κόµη και θα δηµιουργήσουν περισσότερα προβλήµατα από όσα θα έλυναν. Η 

προσωπική µας όµως άποψη είναι ότι, όπως συµβαίνει µε όλα τα εκπαιδευτικά 

µέτρα που προτείνονται για εφαρµογή, χρειάζεται και µε τούτα  σωστή προετοι-

µασία, δοκιµαστική εφαρµογή και αναπροσαρµογή ώστε να βρεθεί ο τρόπος µε 

τον οποίο θα µειωθούν τα προβλήµατα και κυρίως θα πεισθούν όσοι καλούνται να 

το εφαρµόσουν ότι θα βοηθήσουν τη σχολική πραγµατικότητα.  

 Οι σχολές εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών µπορούν να παίξουν εδώ ένα 

καθοριστικό ρόλο στην προετοιµασία επαγγελµατιών που δε θα φοβούνται τις 
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καινοτόµες ιδέες και δε θα µένουν προσκολληµένοι στην εµπειρία του παρελθό-

ντος. Σχετικά όµως, µε το θέµα που µας απασχολεί στην παρούσα  
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εργασία, προέκυψε ότι κανένας από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος δεν είχε 

ενηµερωθεί για θέµατα που αφορούν στην επικοινωνία του µε τους γονείς, πόσο 

µάλλον για τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να τη διευρύνουν. Εντούτοις, 

όλοι θεώρησαν ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα το οποίο θα πρέπει να περιλαµβά-

νεται στην εκπαίδευση ή και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.  

 

 

 

 

 

 

 

4.9  Επισκόπηση των αποτελεσµάτων 
 
 
 Όπως φάνηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε, οι σχέσεις των εκπαιδευ-

τικών µε τους γονείς είναι σήµερα πολύ διαφορετικές από εκείνες που αναπτύσ-

σονταν πριν είκοσι - τριάντα χρόνια, στην εποχή δηλαδή, που οι σηµερινοί εκπαι-

δευτικοί και γονείς ήταν µαθητές. Όπως προέκυψε από τις παρατηρήσεις που έκα-

ναν τα µέλη του δείγµατος, κατά το παρελθόν η απουσία ουσιαστικών επαφών 

µεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων οφειλόταν, α) στο χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο, β) στις προτεραιότητες των γονέων οι οποίες εκείνη την εποχή περιστρέ-

φονταν γύρω από την επίλυση βιοποριστικών προβληµάτων και γ) σε µια διάχυτη 

αντίληψη ότι η εκπαίδευση των παιδιών ήταν αποκλειστική ευθύνη του σχολείου 

και των εκπαιδευτικών. Σήµερα, η  
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αναγκαιότητα  της επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων φαί-

νεται να έχει συνειδητοποιηθεί και από τις δυο πλευρές. Τρεις είναι οι κύριοι λό-

γοι που προβάλλονται στο λόγο και των εκπαιδευτικών και των γονέων.  

 α) Καταρχήν, είναι απαραίτητο το έργο του εκπαιδευτικού να υποστηρίζε-

ται και να συνεχίζεται στο σπίτι. Οι γονείς από την πλευρά τους συνειδητοποιούν 

ότι ο εκπαιδευτικός έχει περιορισµούς στο έργο του όπως, µεταξύ άλλων, ο όγκος 

της διδακτέας ύλης, ο µεγάλος αριθµός µαθητών µέσα σε µια τάξη και η ανοµοιο-

γένειά τους, παράγοντες που δεν του επιτρέπουν να βοηθήσει αποτελεσµατικά 

όλους τους µαθητές. Συνεπώς, χρειάζεται και οι ίδιοι οι γονείς να καταβάλουν 

προσπάθεια για να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι.  Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευ-

τικοί αναθέτουν στους µαθητές κατ� οίκον εργασίες και ζητούν από τους γονείς 

αφενός να ελέγχουν αν επιτελούνται αυτές από τους µαθητές και αφετέρου να 

τους παρέχουν την απαιτούµενη βοήθεια, εφόσον οι µαθητές τη χρειάζονται.  

 Μολονότι µπορεί οι παραπάνω απαιτήσεις του εκπαιδευτικού να φαίνονται 

απλές και αυτονόητες, διαπιστώθηκε ότι συχνά δηµιουργούν τριβές στις σχέσεις 

µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Οι γονείς δεν είναι πάντα σε θέση να βοηθή-

σουν το παιδί τους αποτελεσµατικά στο σπίτι λόγω διαφόρων ανασχέσεων όπως η 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου ή η έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων. Οι γονείς µε 

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο δυσκολεύονται περισσότερο να βοηθήσουν τα παιδιά 

και αυτό είναι ένα πρόβληµα που αυξάνεται σταδιακά όσο το παιδί προχωράει σε 

µεγαλύτερες τάξεις. Ακόµη όµως και γονείς µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο συνα-

ντούν δυσκολίες, διαφορετικής φύσης όµως, επηρεασµένοι και από µορφές / τρό-

πους µάθησης που επικρατούσαν σε παλιότερες εποχές από τις οποίες και αντλούν 

τις εµπειρίες τους. Κάνουν µεθοδολογικά λάθη και αγνοούν σηµαντικές ψυχολο-

γικές αρχές της µάθησης µε άσχηµες πολλές φορές συνέπειες για την πρόοδο του 

παιδιού.  
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 β) Ο δεύτερος λόγος µε τον οποίο δικαιολογούν οι εκπαιδευτικοί και οι γο-

νείς την πίστη τους στην αναγκαιότητα της συνεργασίας είναι η ανάγκη για συνε-

χή ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικοί κατά τις συζητήσεις 

τους µε τους γονείς τους ενηµερώνουν κυρίως πάνω σε θέµατα επίδοσης και συ-

µπεριφοράς του µαθητή και στη συνέχεια τους δίνουν και απαραίτητες συµβουλές 

πως να βοηθούν οι γονείς το παιδί τους καλύτερα στο σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί έχο-

ντας την απαραίτητη παιδαγωγική και ψυχολογική κατάρτιση, µπορούν να πλη-

ροφορούν τους γονείς για τις σωστές πρακτικές και µεθόδους, ώστε αφενός να 

διευκολύνεται το έργο των τελευταίων στο σπίτι και αφετέρου να αποφεύγονται 

καθυστερήσεις και εµπόδια στη διαδικασία µάθησης του παιδιού. Οι εκπαιδευτι-

κοί ενηµερώνοντας  τους γονείς, τους καθιστούν συνυπεύθυνους στο έργο τους. 

Είναι ένα πολύ ευαίσθητο σηµείο και χρειάζεται προσοχή από τον εκπαιδευτικό 

για να µην αποθαρρυνθούν και απογοητευθούν οι γονείς οπότε και θα εγκαταλεί-

ψουν κάθε προσπάθεια. Χρειάζεται όµως και από την πλευρά των γονέων καλή 

πίστη και αντικειµενική στάση ώστε να αποδέχονται την κρίση του εκπαιδευτικού. 

Όπως φάνηκε, δεν υπάρχει πάντα καθώς οι γονείς παρασύρονται από συναισθη-

µατικούς κυρίως λόγους και το πεδίο της αξιολόγησης γίνεται ορισµένες φορές 

πεδίο σύγκρουσης µε τον εκπαιδευτικό, γεγονός που στη συνέχεια δυσχεραίνει τις 

σχέσεις τους.  

 Σηµαντικές επίσης, πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό είναι εκείνες που 

αφορούν στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, καθώς τυχόν προβλήµατα στο 

χώρο που το παιδί περνάει ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του, έχουν αντανάκλαση 

στον ψυχικό του κόσµο και επηρεάζουν την πρόοδό του στο σχολείο. Γνωρίζοντας 

ο εκπαιδευτικός την πηγή των προβληµάτων, µπορεί ευκολότερα και αποτελεσµα-

τικότερα να βοηθήσει από τη δική του πλευρά το µαθητή. Το ίδιο σηµαντικό είναι 

να ενηµερώνεται για προβλήµατα υγείας που ενδεχοµένως να ταλαιπωρούν το 

παιδί και τα οποία είναι δυνατόν να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας 

του στο σχολείο. Βέβαια, είναι γενική διαπίστωση πως για  
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να µοιραστούν οι γονείς θέµατα τέτοιας φύσεως στον εκπαιδευτικό, πρέπει να έχει 

καλλιεργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης και εκτίµησης προς αυτόν, κάτι για το οποίο ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να καταβάλει από την αρχή σοβαρή προσπάθεια.  

 γ) Ο τρίτος λόγος µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς επιχειρηµατο-

λογούν υπέρ της µεταξύ τους συνεργασίας είναι ότι η συχνή επικοινωνία των γο-

νέων µε τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους και οι επισκέψεις  των γονέων στο 

σχολείο φανερώνουν τη θετική στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο και τον 

εκπαιδευτικό. Η θετική αυτή στάση µεταδίδεται στο µαθητή, επηρεάζει θετικά τα 

συναισθήµατά του και τον βοηθά, ειδικά στις µικρές τάξεις να αισθάνεται περισ-

σότερο οικεία µε το σχολικό χώρο.  

 Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουµε τη µορφή που παίρνει το φαινόµενο 

της επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων µέ-

σα από τα δεδοµένα της έρευνας,  φάνηκε να επαληθεύεται η υπόθεσή µας ότι οι 

µεταξύ τους επαφές σπάνια έχουν ένα συστηµατικό χαρακτήρα. Μόνο οι οµαδικές 

συναντήσεις που οργανώνουν οι εκπαιδευτικοί στην αρχή του σχολικού έτους και 

στο τέλος κάθε τριµήνου ανταποκρίνονται σε ένα τέτοιο χαρακτηρισµό. Συνήθως 

κυριαρχούν οι µη προγραµµατισµένες συναντήσεις του εκπαιδευτικού µε τους 

γονείς καθενός από τους µαθητές, οι οποίες πραγµατοποιούνται συνήθως κατά τη 

διάρκεια  των διαλειµµάτων ή στην αρχή και στο τέλος της ηµέρας. Οι εκπαιδευ-

τικοί επιτρέπουν αυτήν τη χαλαρότητα προκειµένου να διευκολύνουν τους γονείς 

να προσέλθουν στο σχολείο. Πρόκειται για ένα ισχυρό επιχείρηµα, εντούτοις ό-

µως, παρατηρήθηκε ότι οι συναντήσεις είναι αναγκαστικά µικρής διάρκειας, γίνο-

νται συνήθως σε χώρο που δεν διευκολύνει µια ήσυχη συνοµιλία και εποµένως το 

περιεχόµενο αναγκαστικά περιορίζεται στα εντελώς απαραίτητα, δηλαδή σε µια 

γενική πληροφόρηση των γονέων για την επίδοση και τη συµπεριφορά των παι-

διών.  

 Είναι προφανές πως µε τον τρόπο αυτό ελάχιστα προσεγγίζεται ο βαθύτε-

ρος στόχος της επικοινωνίας που είναι η συντονισµένη αµοιβαία προσπάθεια εκ-

παιδευτικού και γονέων για να γίνει καλύτερα κατανοητό το  
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πρόσωπο του  µαθητή και οι ιδιαιτερότητές του, οι δυνατότητες που έχει και πως 

θα τον βοηθήσουν εκπαιδευτικός και γονείς να τις αναπτύξει, σε ποιους τοµείς 

εµφανίζει δυσκολίες και χρειάζεται να καθοδηγηθούν οι γονείς για να βοηθήσουν 

σωστά από την πλευρά τους το µαθητή να τις ξεπεράσει κ.τ.λ. Κατά τη γνώµη µας 

οι µη προγραµµατισµένες συναντήσεις µε τους γονείς είναι ένα θέµα που πρέπει 

να επανεξεταστεί από τους εκπαιδευτικούς. Στο παράδειγµα του ιδιωτικού σχο-

λείου, οι συναντήσεις είναι αυστηρά προγραµµατισµένες, πρακτική που φαίνεται 

να αποδίδει, καθώς  οι γονείς σπάνια λείπουν από τη συνάντηση µε τον εκπαιδευ-

τικό. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός περιµένει την επίσκεψη των 

γονέων, έχει τη δυνατότητα να προετοιµαστεί, µε αποτέλεσµα η συνάντηση να 

γίνεται περιεκτικότερη και να διασφαλίζεται ότι οι συνθήκες της επικοινωνίας θα 

είναι οι καλύτερες δυνατές.   

 ∆εδοµένου επίσης, ότι ο ορισµός του χρόνου συνάντησης γίνεται ύστερα 

από συνεννόηση του εκπαιδευτικού µε τους γονείς, διευκολύνονται οι τελευταίοι 

να είναι συνεπείς. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί του δηµόσιου σχολείου ορίζουν συ-

χνά συγκεκριµένη ώρα που δέχονται γονείς αλλά δεν παρατηρείται ανταπόκριση. 

Ενδεχοµένως ένας λόγος που δικαιολογεί το φαινόµενο αυτό είναι ότι δεν προη-

γείται συµφωνία µε τους γονείς ώστε η συγκεκριµένη ώρα που θα οριστεί να διευ-

κολύνει και τους ίδιους.  

 Επαληθεύτηκε επίσης η υπόθεση πως ειδικά στην περίπτωση των µαθητών 

µε δυσκολίες µάθησης, οι συναντήσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς είναι 

περιορισµένες, γεγονός που συνιστά για τους εκπαιδευτικούς σοβαρό πρόβληµα. 

Σε αυτές κυρίως τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί επικρίνουν τους γονείς για α-

διαφορία. Αυτή η µοµφή συνήθως δεν ευσταθεί. Από τις συζητήσεις µας µε τους 

γονείς προέκυψε ότι συχνά υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι που τους εµποδίζουν 

να παρουσιαστούν στο σχολείο, όπως οικογενειακά προβλήµατα που τους απορ-

ροφούν, οι χαµηλές τους προσδοκίες για τη µόρφωση των παιδιών, η αποθάρρυν-

σή τους και η µοιρολατρική αποδοχή ότι το παιδί τους δεν είναι πλασµένο για να 

µάθει γράµµατα κ.τ.λ. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν λαµβάνουν υπό-

ψη τους αυτούς τους λόγους, έχουν και οι ίδιοι ευθύνη για την  
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ελλιπή επικοινωνία τους µε τους γονείς. Κρίνεται εποµένως, απαραίτητο οι εκπαι-

δευτικοί να εξετάζουν τις ιδιαιτερότητες των γονέων και να οργανώνουν µε διά-

φορους εναλλακτικούς τρόπους την επικοινωνία µαζί τους. 

 Το φαινόµενο της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων επηρεάζεται από 

την επίδραση ποικίλων παραγόντων. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων. Η υπόθεση που είχαµε αρχικά θέσει σύµφωνα µε 

την οποία όσο ευρύτερη είναι η µόρφωση των γονέων τόσο συχνότερη και αποτε-

λεσµατικότερη είναι η συνεργασία τους µε το σχολείο, βρήκε σύµφωνους τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι το ιεράρχησαν πρώτο κατά σειρά σπουδαιότητας παρά-

γοντα, όπως φαίνεται στον πίνακα 2671. Μάλιστα πρέπει να τονισθεί ότι οι εκπαι-

δευτικοί φαίνεται να πιστεύουν πως το µορφωτικό επίπεδο και όχι το επάγγελµα 

των γονέων παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο στη µεταξύ τους συνεργασία672. Α-

νάλογα συµπεράσµατα προέκυψαν και από τις συνεντεύξεις µε τους γονείς.  

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας, οι γονείς µε υψηλό µορφωτικό επί-

πεδο (ο όρος πρέπει να λαµβάνεται µε ευρεία έννοια) ανταποκρίνονται ευκολότε-

ρα και αποτελεσµατικότερα στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού και επικοινωνούν 

συχνότερα µαζί του ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες που τα παιδιά τους δεν 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο σχολείο. Αντίθετη εικόνα εµφανίζουν οι γονείς 

µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο οι οποίοι, µολονότι έχουν συχνά παιδιά µε µαθη-

σιακές δυσκολίες, εποµένως και µεγαλύτερη ανάγκη να επικοινωνούν µε τον εκ-

παιδευτικό, το πράττουν αραιότερα. Οι γονείς µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο που 

δεν επικοινωνούν µε τους εκπαιδευτικούς συνήθως έχουν να αντιµετωπίσουν και 

προβλήµατα βιοποριστικά, οπότε οι προτεραιότητές τους δεν είναι µόνο η πρόο-

δος του παιδιού στο σχολείο αλλά και η ικανοποίηση βασικών αναγκών. 

                                                           
671 Βλ. πίνακα 2 στο Παράρτηµα. 
672 Βλ. γραφική παράσταση 1 στο Παράρτηµα. 
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 Με τον παράγοντα του µορφωτικού κεφαλαίου συνδέεται άρρηκτα και ο 

παράγοντας της περιοχής στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Ο παράγοντας αυτός 

αναφέρεται από πολλούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαφοροποιούν τα σχολεία σε 

«καλά»  και «κακά». Στους χαρακτηρισµούς αυτούς καθοριστικό ρόλο παίζει η 

κοινωνική προέλευση των γονέων που µένουν στην περιοχή του σχολείου. Ένα 

σχολείο όπου οι γονείς έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο και οικονοµική ευχέρεια 

χαρακτηρίζεται «καλό». Η διαφοροποίηση δηλαδή, αυτή δεν οφείλεται στον περι-

βάλλοντα χώρο του σχολείου αλλά στη σύνθεση του πληθυσµού, στην κοινωνική 

του προέλευση. 

 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα και το περιεχόµενο 

της επικοινωνίας του εκπαιδευτικού µε τους γονείς είναι η τάξη φοίτησης του παι-

διού. Στις µικρές τάξεις και ιδιαίτερα στην πρώτη το άγχος των γονέων να δουν το 

παιδί  τους να προοδεύει, η ανάγκη του παιδιού για συνεχή καθοδήγηση κ.τ.λ. ο-

δηγούν συνήθως σε αυξηµένη συνεργασία. Από τη στιγµή όµως που το παιδί αρ-

χίζει να αποκτά αυτονοµία στη µελέτη του και οι επιδόσεις του στο σχολείο δεν 

επιφέρουν εκπλήξεις, το άγχος των γονέων µειώνεται και µαζί του και η επικοινω-

νία τους µε τον εκπαιδευτικό.  

 Επιπλέον, η χαµηλή επίδοση του παιδιού στο σχολείο συνδέεται και µε την 

ελλιπή επικοινωνία των γονέων του µε τον εκπαιδευτικό. Πρέπει να επισηµανθεί 

βέβαια, πως αρχικά η έλλειψη συνεργασίας µπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους 

που δεν συνδέονται µε το ίδιο το παιδί. Όταν όµως, απουσιάζει η βοήθεια των γο-

νέων στις πρώτες τάξεις, δηµιουργούνται στο µαθητή κενά µάθησης που στη συ-

νέχεια συσσωρεύονται και είναι δύσκολο να καλυφθούν, µε αποτέλεσµα να πα-

ρουσιάζει προβλήµατα επίδοσης. Ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να καλύψει το µερί-

διο ευθύνης της οικογένειας και απευθύνεται στους γονείς. Η επίγνωση όµως των 

γονέων ότι το παιδί τους είναι αδύνατος µαθητής, ενδεχοµένως,  δηµιουργεί αι-

σθήµατα αµηχανίας, µε αποτέλεσµα να αποφεύγουν και για αυτόν το λόγο ακόµη 

την επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό. Με τον τρόπο αυτό καταλήγουµε σε ένα 

φαύλο κύκλο όπου µετά από κάποιο χρονικό σηµείο στη σχολική πορεία του µα-
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θητή είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν η κακή σχολική επίδοση είναι η αιτία ή 

το αποτέλεσµα.  

 Ελέγχθηκε επίσης, αν το φύλο του µαθητή αποτελεί παράγοντα που διαφο-

ροποιεί την επικοινωνία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς. Μολονότι υπήρξαν 

µεµονωµένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών και γονέων που αναφέρθηκαν σε διαφο-

ροποιήσεις, γενικά, δεν φαίνεται να συνδέεται µε τις επαφές εκπαιδευτικών και 

γονέων. Οι τελευταίοι ενδιαφέρονται εξίσου για τη µόρφωση και των αγοριών και 

των κοριτσιών, δεδοµένου πως στη σηµερινή εποχή η µόρφωση συνιστά σηµαντι-

κό εφόδιο και για τους άνδρες και για τις γυναίκες.  

 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη συνεργασία σχολείου και οικο-

γένειας είναι τα στοιχεία της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς των εκπαι-

δευτικών και των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί αξιώνουν από τους γονείς να είναι 

συνεπείς σε βασικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί και να δείχνουν σεβα-

σµό και εκτίµηση στο έργο τους. Οι γονείς από την πλευρά τους, θέλουν να αι-

σθάνονται πάντα καλοδεχούµενοι στο σχολείο και δίνουν µεγάλη βαρύτητα στην 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Η γνώµη που θα σχηµατίσουν γι� αυτόν επη-

ρεάζει και τις σχέσεις που θα αναπτύξουν µαζί του. Η γνώµη τους διαµορφώνεται 

κυρίως από το έργο του εκπαιδευτικού στην τάξη, στο βαθµό, βέβαια, που µπο-

ρούν να το κρίνουν µέσα από όσα µεταφέρουν τα παιδιά στο σπίτι, από τα συναι-

σθήµατα που θα αναπτύξουν αυτά για τον εκπαιδευτικό και τέλος από τις διαπρο-

σωπικές τους επαφές. Ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο οι γονείς ανταποκρίνονται 

στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και αντίστροφα, η µεταξύ τους επικοινωνία 

και συνεργασία ευνοείται ή παρεµποδίζεται. 

 Τελευταίος παράγοντας που εξετάστηκε ήταν η επαγγελµατική απασχόλη-

ση της µητέρας. Όπως αναµενόταν η επαγγελµατική απασχόληση της µητέρας 

δυσκολεύει την επικοινωνία της οικογένειας µε τον εκπαιδευτικό. Αυτό συµβαίνει 

ιδιαίτερα αφενός όταν η εργασία της µητέρας εντάσσεται στον ιδιωτικό τοµέα, 

οπότε η µητέρα δεν µπορεί να κάνει χρήση της σχετικής άδειας που χορηγεί η Πο-

λιτεία. Αφετέρου, όταν η µητέρα εργάζεται µε πλήρη απασχόληση οπότε δύσκολα 

µπορεί να προσαρµόσει το πρόγραµµά της για να ανταποκριθεί στις προσκλήσεις 

του εκπαιδευτικού. Η δυσκολία στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας που 
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προκύπτει όταν η µητέρα είναι εργαζόµενη, θεωρήθηκε αναµενόµενη δεδοµένου 

ότι ακόµη και στις µέρες µας η µητέρα είναι αυτή που αναλαµβάνει σχεδόν εξ ο-

λοκλήρου τη φροντίδα του παιδιού και την προετοιµασία του για το σχολείο. 

Πρόκειται για ένα στερεότυπο δεκαετιών που οι κοινωνικές µεταβολές δεν έχουν 

ακόµη καταργήσει. Υπήρξαν βέβαια, κάποια δείγµατα στην έρευνα από τα οποία 

διαφαίνεται ότι  στα νέα ζευγάρια υπάρχει η τάση να αναλαµβάνει και ο πατέρας 

ένα µερίδιο της ευθύνης για την εκπαίδευση του παιδιού και µέσα σε αυτό εντάσ-

σεται και η επαφή µε τον εκπαιδευτικό του παιδιού. Ένα µήνυµα αρκετά αισιόδο-

ξο που θα βελτιώσει και τις σχέσεις της οικογένειας µε το σχολείο. 

 Μια τελευταία διαπίστωση που προέκυψε από τα δεδοµένα της έρευνας 

ήταν ότι περισσότερο οι εκπαιδευτικοί και λιγότερο οι γονείς ήταν επιφυλακτικοί 

απέναντι σε προοπτικές διεύρυνσης της επικοινωνίας και συνεργασίας του σχο-

λείου µε την οικογένεια. Οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν το 

τεράστιο δυναµικό που µπορούν να αντλήσουν από τους γονείς ή και αν ακόµη το 

συνειδητοποιούν σκέφτονται πως το έργο τους θα επηρεαστεί και θα δηµιουργη-

θούν περισσότερα προβλήµατα από την ανάµειξη των γονέων.  

 Πολλά από τα επιχειρήµατα των εκπαιδευτικών είναι απολύτως λογικά και 

σίγουρα προοπτικές όπως παρουσία εθελοντών γονέων ως συνεκπαιδευτές µέσα 

στην τάξη, ακούγονται ανεδαφικές για την ελληνική πραγµατικότητα. Αυτό που 

προβληµατίζει από την παραπάνω διαπίστωση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί απέρρι-

ψαν κάποιες νεωτεριστικές προοπτικές χωρίς καθόλου να αναζητήσουν τα θετικά 

που µπορούν να προέλθουν από την εφαρµογή τους, γεγονός που προδίδει ένα 

µάλλον συντηρητικό τρόπο σκέψης.  Πρέπει βέβαια, να ληφθεί υπόψη ότι το δείγ-

µα των εκπαιδευτικών αποτέλεσαν άνθρωποι µε πολλά χρόνια υπηρεσίας οι οποί-

οι έχουν πλέον παγιωµένες αντιλήψεις και πρακτικές που δύσκολα ανατρέπονται. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστούν οι αντιλήψεις νεότερων εκπαιδευτικών και 

µάλιστα εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα. Το σύγ-

χρονο σχολείο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και να διατηρήσει 

τον κοινωνικοποιητικό του ρόλο πρέπει να είναι ανοιχτό απέναντι στην οικογένεια 

και στην κοινωνία γενικότερα. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται εκπαιδευτικούς ευέ-
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λικτους, µε διάθεση να στοχάζονται κριτικά  πάνω σε νέες ιδέες οι οποίες θα κα-

θιστούν το σχολείο ανοιχτό στις αλλαγές της κοινωνίας. 



 

 264

 

 

5.  Προτάσεις για µια καλύτερη επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων 

 

 Ως τώρα ο ρόλος των γονέων στην εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική έχει 

υποβαθµιστεί. Οι στρατηγικές ανάµειξης των γονιών αντιπροσωπεύουν το ελάχι-

στα χρησιµοποιούµενο όπλο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, παρ� όλα τα οφέ-

λη που προκύπτουν, και απουσιάζει η προγραµµατισµένη και οργανωµένη προ-

σπάθεια του σχολείου να φέρει τους γονείς πιο κοντά. Είναι λάθος να πιστεύει 

κανείς πως η καλή συνεργασία επιτυγχάνεται από τη µια µέρα στην άλλη. Αντίθε-

τα, χρειάζεται να καλλιεργηθεί σταδιακά, για αυτό και πρέπει να υπάρξει συστη-

µατική και συνεχής προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση και από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών και από την πλευρά των γονέων.  

 Καταρχήν, είναι απαραίτητο να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί ότι οι πόρτες του 

σχολείου πρέπει να είναι ανοιχτές για τους γονείς, οι οποίοι είναι επίσης µέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Μπορεί κανείς να θεωρεί δεδοµένο ότι οι εκπαιδευτι-

κοί πιστεύουν στην αξία της συµµετοχής των γονέων, αλλά κατά τη γνώµη µας, 

δεν ισχύει για όλους. Αφενός, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δεν παραχωρεί ου-

σιαστική δύναµη στην οικογένεια όσον αφορά τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσε-

ων, καθώς ο ρόλος των γονέων στις σχολικές επιτροπές είναι συµβουλευτικός. 

Αφετέρου, τον κύριο λόγο σε όλα τα θέµατα εκπαίδευσης έχει το Υπουργείο. Εί-

ναι φυσικό εποµένως, ότι σε ένα µεγάλο βαθµό, αυτό που ενδιαφέρει τους εκπαι-

δευτικούς είναι να αναπτύξουν καλές σχέσεις µε την ιεραρχία από την οποία και 

εξαρτώνται θέµατα όπως διορισµοί, µεταθέσεις και όχι τόσο µε τους γονείς και 

την τοπική κοινωνία673. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί δικαιολογούν συνήθως την ελλιπή 

επικοινωνία ως αδιαφορία των γονέων. Πιστεύουµε πως οι γονείς θα δείξουν µε-

γαλύτερο ενδιαφέρον αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τους αναγνωρίσουν ως συνεργά-

τες. Αν δοθεί στους γονείς η δυνατότητα, µπορούν να ελευθερώσουν ένα τεράστιο 

δυναµικό και να πλησιάσουν τη σχολική κοινότητα ως παρατηρητές, βοηθοί, µε-

                                                           
673 Βλ. Αδ. Παπασταµάτη, Προτάσεις για µια καλύτερη βασική εκπαίδευση, «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», 
τ. 1, 1990, σσ. 25-49. 



 

 265

σολαβητές µε την ευρύτερη  κοινωνία. Ακόµη, να ενισχύουν τις δραστηριότητες 

µάθησης στο σπίτι, να συµµετέχουν στη διαχείριση της σχολικής µονάδας και γε-

νικά αναλαµβάνοντας ενεργό ρόλο, να αποτελέσουν οι γονείς µέρος των λύσεων 

και όχι των προβληµάτων674. 

 Για να συµβούν αυτά δεν αρκούν τα νοµικά κείµενα της Πολιτείας µε τις 

γενικές διατάξεις για εµπλοκή των γονέων. Χρειάζεται να ενταχθούν στη βασική 

κατάρτιση και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά µαθήµατα µε τα ο-

ποία θα ενηµερώνονται για προγράµµατα που έχουν δοκιµαστεί σε άλλες χώρες 

και για πρακτικές που χρησιµοποιούνται µε επιτυχία ώστε να προβληµατιστούν 

για τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανώσουν και οι ίδιοι ανάλογες στρατηγικές. 

Μαθήµατα  που θα τους ευαισθητοποιήσουν και θα τους µάθουν απαραίτητες επι-

κοινωνιακές τεχνικές. Πολλοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι µην έχοντας ειδικές 

γνώσεις σε αυτά τα θέµατα, έκαναν πολλά λάθη µέχρι η πείρα να τους µάθει πως 

να αντιµετωπίζουν το θέµα της επικοινωνίας µε τους γονείς. Η άποψή µας είναι 

ότι δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη ένα τέτοιο θέµα αλλά να παίρνει ο εκπαι-

δευτικός την εκπαίδευση που χρειάζεται ώστε να µπορεί από την πρώτη µέρα της 

εργασίας του να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά την επαφή του µε τους γονείς. Πε-

ρισσότερο αποδοτική θα είναι η όποια προσπάθεια αν αναπτυχθεί σε επίπεδο σχο-

λείου και όχι από µεµονωµένους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχει συνέχεια από 

τη µια χρονιά στην άλλη. 

 Από τη στιγµή που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιηθούν, είναι ευ-

κολότερο να καλλιεργήσουν τη νοοτροπία της µεταξύ τους συνεργασίας στους 

γονείς και στη συνέχεια να µεθοδεύσουν και τη µορφή της συνεργασίας αυτής. 

Είναι σηµαντικό να πεισθούν οι γονείς ότι η παρουσία τους στο σχολείο είναι επι-

θυµητή και δεν αποτελεί µια τυπική διαδικασία. Αρχικά µπορεί να ενθαρρυνθεί η 

συµµετοχή τους στη διοργάνωση µιας εκδήλωσης, σε µια δενδροφύτευση ή η πα-

ρουσία τους στις εκδροµές που οργανώνει το σχολείο. Να αντιληφθούν ότι είναι 

                                                           
674 Βλ. Στ. Κατσουλάκη, Επανασύνδεση του σχολείου µε την Κοινότητά του, «Ταχυδρόµος», τ. 38, 1993, 
σσ. 46-48, Χρ. Ίντος, Πάντα αναγκαία η συνεργασία γονέων - σχολείου, «Το σχολείο και το σπίτι», τ. 2, 
1992, σ. 62, M. Ronald, A New Teaching Force? Some Issues Raised by Seeing Parents as Educators and 
the Implications for Teacher Education, «Educational Review», v. 33, No. 2, 1981, p. 134-142. 
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ευπρόσδεκτοι και έπειτα να αναλάβουν µια περισσότερο ενεργητική συµµετοχή 

στη διαδικασία της εκπαίδευσης675.   

 Οι δραστηριότητες εκείνες, στις οποίες ζητείται η συµµετοχή των γονέων, 

πρέπει να επιλέγονται µε βασικό κριτήριο τη σπουδαιότητα που έχουν για τους 

γονείς, ώστε να δεχτούν να θυσιάσουν το χρόνο τους. Από τα δεδοµένα τη έρευ-

νας προέκυψε για  παράδειγµα, ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για γενικές συζη-

τήσεις και δεν ανταποκρίνονται όταν προσκαλούνται. Κυρίως θέλουν να συζητούν 

µε τον εκπαιδευτικό για το δικό τους παιδί676. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

και να είναι κάθε φορά σαφές στους γονείς µε ποιο τρόπο µπορούν να αξιοποιή-

σουν αυτά που ακούνε σε προσωπικό επίπεδο. 

 Ένα πλαίσιο οργάνωσης της επικοινωνίας µε τους γονείς είναι καλό να πε-

ριλαµβάνει γενικά τα ακόλουθα στοιχεία677: Ένα ετήσιο προγραµµατισµό συνα-

ντήσεων ατοµικών και οµαδικών ο οποίος µπορεί να γίνει κατά την πρώτη συνά-

ντηση γνωριµίας, ύστερα από κοινή απόφαση εκπαιδευτικών και γονέων. Η χρο-

νική πυκνότητα των συναντήσεων και η ώρα πραγµατοποίησής τους θα πρέπει να 

ορίζονται από κοινού έτσι ώστε να µπορούν οι γονείς να παρευρεθούν. Με τον 

τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός δείχνει την καλή του διάθεση στους γονείς και τους 

δίνει το µήνυµα ότι οι συναντήσεις µαζί τους είναι σηµαντικές για τον ίδιο και όχι 

τυπική υποχρέωση.     

 Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση ο εκπαιδευτικός είναι καλό να ενηµερώνει 

επίσης τους γονείς για τις µεθόδους που θα χρησιµοποιήσει στην τάξη, µε ποιο 

τρόπο θα αξιοποιούν τα σχολικά και βοηθητικά βιβλία, τι είδους βοήθεια περιµέ-

νει από τους ίδιους κ.τ.λ. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τους γονείς ένα ιστορικό 

για κάθε µαθητή µέσα από τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου678 ή µε διάλο-

γο. Μεταξύ άλλων, µπορεί να ρωτήσει για τις γραµµατικές γνώσεις και το επάγ-

γελµα των γονέων, τυχόν προβλήµατα υγείας και οικογενειακά προβλήµατα. Ε-

κτός από τις πληροφορίες που θα αποκοµίσει ο εκπαιδευτικός, µια τέτοια ενέργεια 

                                                           
675 Βλ. Αδ. Παπασταµάτη 1990, ό.π. 
676 Βλ. επίσης, D. Rich, Conference connections, «Instructor», v. 105, n. 3, 1995, pp. 26-27. 
677 Βλ. Π. Ράπτη, Συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Σηµασία και µορφές, «Σχολείο και Ζωή», τ. 4, 
1993, σ. 177-85, Στ. Κατσουλάκη 1993, ό.π., L. Katz et. others, Ongoing communication, Internet, www. 
kidsource/content3 / parent.teacher.3.html, 18/7/98. 
678 Εντοπίστηκε στην έρευνα ένας εκπαιδευτικός, ο ∆4Α, ο οποίος εφάρµοσε αυτήν την πρακτική. 
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είναι σηµαντική επίσης γιατί θεµελιώνει την αµφίδροµη επικοινωνία  µεταξύ σχο-

λείου και οικογένειας679. Για να δεχτούν οι γονείς να δώσουν τέτοια στοιχεία είναι 

απαραίτητο να γίνει σαφές ότι είναι εµπιστευτικά και αποσκοπούν στην καλύτερη 

γνωριµία του εκπαιδευτικού µε το µαθητή και το περιβάλλον του. Τα ιστορικά 

αυτά µπορούν να διατηρούνται στα αρχεία του σχολείου και να χρησιµοποιούνται 

και από τους εκπαιδευτικούς των επόµενων τάξεων ώστε να µη χρειάζεται να «α-

νακαλύπτουν» από την αρχή σηµεία ευαίσθητα για το µαθητή και την οικογένειά 

του.  

 

 

 Οι επόµενες οµαδικές συναντήσεις µπορούν να έχουν ένα χαρακτήρα επι-

µόρφωσης των γονέων ώστε να υπάρχει κοινή κατεύθυνση στην προσπάθεια που 

καταβάλλει το σχολείο και η οικογένεια. Εισηγητές σε αυτές τις συναντήσεις µπο-

ρεί να είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και κοινωνιολόγοι, γιατροί, ψυχολόγοι, 

οι οποίοι ενδεχοµένως να προέρχονται από τους ίδιους τους γονείς. Οι εκπαιδευτι-

κοί επίσης µπορούν να  ενηµερώνουν τους γονείς για ραδιοφωνικές και τηλεοπτι-

κές εκποµπές που τυχόν υπάρχουν σχετικά µε θέµατα διαπαιδαγώγησης και να 

τους παροτρύνουν να τις παρακολουθήσουν. Στις µέρες µας υπάρχουν, πολυάριθ-

µα βιβλία και περιοδικά παιδαγωγικού περιεχοµένου τα οποία µπορούν οι εκπαι-

δευτικοί να υποδείξουν στους γονείς για να τα διαβάσουν680. Είναι πρωταρχικής 

σηµασίας να πειστούν οι γονείς ότι οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες ώστε να 

αποφεύγονται λάθη στη βοήθεια που παρέχουν στο παιδί τους, ακόµη και λάθη 

στην ψυχολογική του αντιµετώπιση. Οι γονείς έχουν να παίξουν ένα πολύ υπεύθυ-

νο ρόλο για τον οποίο το ένστικτο δεν αρκεί πάντα αλλά χρειάζεται και εκπαίδευ-

ση681. 

 Στις ατοµικές συναντήσεις το περιεχόµενο των συζητήσεων συνήθως επι-

κεντρώνεται στην πρόοδο των παιδιών, την προσπάθεια που καταβάλλουν, τη 

συµµετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες, τη συµπεριφορά τους γενικότερα. 

                                                           
679 Βλ. D. Rich 1995, ibid.  
680 Βλ. Π. Ράπτη 1993, ό.π., σ. 181. 
681 Αυτές οι συναντήσεις που παίρνουν τη µορφή σεµιναρίων σε άλλες χώρες έχουν γίνει θεσµός και οργα-
νώνονται επίσηµα, συνήθως µε τη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του συλλόγου γονέων.   
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Αυτή η συνάντηση πρέπει να είναι µεθοδευµένη682. Ο εκπαιδευτικός είναι καλό να 

τηρεί ένα σηµειωµατάριο ώστε να δικαιολογεί µε συγκεκριµένες αναφορές τις 

απόψεις του στους γονείς. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία καθώς οι γονείς δεν αποδέ-

χονται εύκολα την αρνητική κριτική. ∆ίνοντας όµως ο εκπαιδευτικός συγκεκριµέ-

να παραδείγµατα, αφενός τους πείθει ευκολότερα και αφετέρου, έχει τη δυνατότη-

τα να δώσει πολύ συγκεκριµένες οδηγίες στους γονείς σε ποιους τοµείς µπορούν 

να βοηθήσουν αποτελεσµατικότερα το µαθητή και µε ποιο τρόπο683. Είναι δεδο-

µένο άλλωστε ότι πρέπει να αποφεύγονται οι γενικόλογες εκφράσεις γιατί δεν εί-

ναι καθόλου διαφωτιστικές για τους γονείς684.  

 Ιδιαίτερα τα παραπάνω ισχύουν για γονείς που χρειάζεται να επισκεφτούν 

πολλές φορές το σχολείο είτε για ζητήµατα συµπεριφοράς του µαθητή είτε για  

 

 

χαµηλές επιδόσεις. Οι γονείς αυτοί, όταν έρχονται στο σχολείο και δεν δέχονται 

καµιά δηµιουργική συµβουλή, θεωρούν άλλη µια επίσκεψη στον εκπαιδευτικό ως 

σπατάλη χρόνου. Συχνά νιώθουν επίσης κατηγορούµενοι και ταπεινωµένοι από το 

σχολείο. Χρειάζονται εποµένως ενθάρρυνση η οποία  µπορεί να επιτευχθεί αν ο 

εκπαιδευτικός αναφέρεται και στα θετικά σηµεία (ακόµη και αν τα θεωρεί αυτο-

νόητα) και όχι µόνο στις αδυναµίες του µαθητή685.  

 Κάτι τέτοιο προϋποθέτει να διαθέτουν και οι δυο πλευρές αρκετό χρόνο. 

Κάτω από την πίεση του χρόνου είναι λογικό πως αυτά που παραλείπονται από τη 

συζήτηση είναι τα θετικά σηµεία του µαθητή αφού ο εκπαιδευτικός επικεντρώνε-

ται σε εκείνα στα οποία ο µαθητής χρειάζεται βελτίωση. Για το λόγο αυτό είναι 

προτιµότερο να αποφεύγονται οι συµπτωµατικές συζητήσεις που γίνονται κυριο-

                                                           
682 Βλ. Θ. Νικολόπουλο, Συνεργασία γονέων - σχολείου στην εκπαίδευση των παιδιών, «Το σχολείο και το 
σπίτι», τ. 1, 1992, σσ. 5-9. Από την έρευνα προέκυψε ότι η προετοιµασία, όταν γίνεται, αφορά συνήθως 
στις οµαδικές συναντήσεις. 
683 Βλ. το παράδειγµα του ιδιωτικού σχολείου όπου οι σηµειώσεις των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα λε-
πτοµερείς. 
684 Μολονότι ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί στη συγκεκριµένη έρευνα πόσο γενικές ή εξειδικευµένες είναι 
οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών προς τους γονείς, εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις ότι µάλλον οι πρώτες 
επικρατούν. Αφενός, οι εκπαιδευτικοί δε συνηθίζουν να κρατούν σηµειώσεις αλλά οι συζητήσεις τους µε 
τους γονείς στηρίζονται στη γενική εικόνα που έχουν σχηµατίσει για το µαθητή. Αφετέρου, ο χρόνος στις 
ατοµικές συναντήσεις είναι περίπου δέκα λεπτά. Κατά τη γνώµη µας, σε ένα τέτοιο χρόνο δεν προλαβαίνει 
κανείς να γίνει πολύ αναλυτικός. 
685 Βλ. Θ. Νικολόπουλο 1992, ό.π., D. Rich 1995, ibid. 
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λεκτικά και µεταφορικά στο πόδι686 και να κανονίζονται οι συναντήσεις σε κενές 

ώρες, αν γίνονται στα πλαίσια του διδακτικού χρόνου, ή καλύτερα εκτός αυτού.  

 Φυσικά, υπάρχουν χρονικά όρια σε µια συνάντηση δεδοµένου ότι ο χρόνος 

του εκπαιδευτικού αλλά και των γονέων δεν είναι απεριόριστος. Άλλωστε είναι 

πιθανό να περιµένουν και άλλοι γονείς για να συζητήσουν µε τον εκπαιδευτικό 

και η αναµονή είναι δυσάρεστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι γονείς πρέπει να είναι 

ενήµεροι για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Ένας τρόπος για να κλείσει 

οµαλά η συζήτηση είναι µε µια ανακεφαλαίωση των βασικών σηµείων που συζη-

τήθηκαν και µε τη διαβεβαίωση προς τους γονείς ότι θα είναι ευπρόσδεκτοι όποια 

άλλη στιγµή υπάρξει ανάγκη νέας συνάντησης. Όταν ικανοποιούνται οι παραπάνω 

συνθήκες είναι πιθανότερο ότι θα δηµιουργηθεί ευχάριστη ατµόσφαιρα, οι γονείς 

σταδιακά θα πάρουν θάρρος να επιδιώκουν από µόνοι τους τέτοιες συναντήσεις 

και αυτό σηµαίνει αυξανόµενη βελτίωση των σχέσεων σχολείου και οικογένειας.  

 Το καλό κλίµα µεταξύ οικογένειας και σχολείου ενδυναµώνεται όταν οι 

γονείς αισθάνονται χρήσιµοι, αναγκαίοι και αποδεκτοί. Μερικοί απλοί τρόποι για 

να επιτευχθεί αυτό είναι να τους ζητηθεί να φέρουν υλικά που θα χρησιµοποιήσει  

 

 

ο εκπαιδευτικός ως εποπτικά µέσα στη διάρκεια της χρονιάς ή για κατασκευές και 

στολισµό της αίθουσας. Να τους προτείνει να µιλήσουν κάποια στιγµή στους µα-

θητές για τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλµατός τους687 ή για κάποιο χόµπι που έ-

χουν. Με αφορµή κάποια γιορτή να προταθεί στους γονείς να ετοιµάσουν φαγητό 

και να οργανώσουν ένα πάρτι όπου θα διασκεδάσουν όλοι µαζί, εκπαιδευτικοί, 

γονείς, µαθητές, να βοηθήσουν οι γονείς στην παρουσίαση µιας θεατρικής παρά-

στασης κ.ο.κ. Ίσως η πιο κατάλληλη περίοδος για να αποκτήσουν οι γονείς τη συ-

νήθεια να βοηθούν στο σχολείο είναι όταν τα παιδιά βρίσκονται στην πρώτη τάξη, 

                                                           
686 Έχει σηµασία ακόµη και ο τρόπος µε τον οποίο θα καθίσουν οι γονείς είτε στην οµαδική είτε στην ατο-
µική συνάντηση µε τον εκπαιδευτικό. Το κλίµα είναι πολύ πιο δηµοκρατικό και η συνεργασία ευνοείται 
όταν όλοι, γονείς και εκπαιδευτικός κάθονται στο ίδιο επίπεδο και αν είναι δυνατόν όχι µε µετωπική διάτα-
ξη. Γιατί σε µια τέτοια διάταξη καταργείται η ισοτιµία των συµµετεχόντων και ο εκπαιδευτικός ο οποίος 
καταλαµβάνει  την πιο κεντρική θέση σε σχέση µε τους υπόλοιπους αποκτά αυτόµατα ηγετική θέση, δυ-
σκολεύοντας την αµφίδροµη επικοινωνία. Βλ. ∆. Γεώργα, Κοινωνική Ψυχολογία, τόµ. β΄, γ΄ έκδ., Αθήνα 
1990, σ. 145 κ.εξ., D. Rich 1995, ibid., p. 26. 
687 Ακόµη και µια µητέρα - νοικοκυρά µπορεί να µιλήσει για τις προκλήσεις που συνεπάγεται ο ρόλος της. 
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οπότε το άγχος που συνήθως έχουν για την πρόοδό τους µπορεί να διοχετευθεί 

προς την κατεύθυνση της ενεργητικής εµπλοκής τους.  

 Ο εκπαιδευτικός σε κάθε περίπτωση πρέπει να ευνοεί τους γονείς να συµ-

µετέχουν στις προσπάθειες για τη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου, να εκ-

φράζει την ευγνωµοσύνη του στους γονείς, να δείχνει επιείκεια και να τους εν-

θαρρύνει ακόµα και όταν γίνονται λάθη688. Είναι αρνητικό να αισθάνονται οι γο-

νείς υποτελείς σε µια σχέση κυριαρχίας και ότι οφείλουν να προσαρµόζονται σε 

όσα οι εκπαιδευτικοί έχουν προαποφασίσει689. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια, ότι οι 

γονείς θα αναµιγνύονται και στο διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού. Είναι ένα ευ-

αίσθητο σηµείο και χρειάζεται λεπτό χειρισµό για να τεθούν τα όρια αρµοδιοτή-

των των γονέων µε τρόπο που να µην επιφέρει τριβές µεταξύ αυτών και του εκ-

παιδευτικού.  

 Υπάρχουν επίσης γονείς οι οποίοι είτε είναι από τη φύση τους εριστικοί 

είτε είναι αρνητικά προκατειληµµένοι για διάφορους λόγους, µε αποτέλεσµα στις 

συζητήσεις να κρατούν επιφυλακτική ή και εριστική στάση. Ο εκπαιδευτικός που 

έχει να αντιµετωπίσει τέτοιους γονείς σίγουρα θα βοηθηθεί αν προσπαθήσει να 

καταλάβει τους λόγους που έχουν προκαλέσει αυτήν την κατάσταση, αν εστιάσει 

τη συζήτηση στο παιδί και στο κοινό ενδιαφέρον για αυτό, αν τονίσει την ανάγκη 

για συνεργασία προκειµένου να αµβλυνθούν οι όποιες διαφορές690. Αν παρ� όλα 

αυτά δεν τα καταφέρει, ενδεχοµένως θα βοηθούσε αν απευθυνόταν στο διευθυντή 

του σχολείου ο οποίος µπορεί να παίξει το ρόλο του διαµεσολαβητή. 

 Μέχρι το σηµείο αυτό κάναµε µερικές σκέψεις για τον τρόπο µε τον οποίο 

µπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν την εµπλοκή των γονέων στην εκπαι-

δευτική διαδικασία είτε ως ανταλλαγή πληροφοριών είτε ως ενεργητικότερη συµ-

µετοχή σε δραστηριότητες που γίνονται σε επίπεδο σχολείου ή τάξης. Από την 

πλευρά τους οι γονείς πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

                                                           
688 Βλ. L. Shalaway, The Dos and don�ts of using parent volunteers, «Instructor», v. 104, n. 1, pp. 78-81, 
Building partnerships, Shared Responsibility Among School, Family and Community, last update 23/6/97 
(webmaster), Online, Internet, 22/1/98. 
689 Βλ. Θ. Γκότοβο, ∆ηµοκρατικό σχολείο - χαρακτηριστικά του,  στα πρακτικά του Γ΄ εκπαιδευτικού συ-
νεδρίου Ο.Λ.Μ.Ε., Σχέσεις Καθηγητών - Μαθητών - Γονέων, Ο.Λ.Μ.Ε., Αθήνα 1986, σ. 89, D. Rich 1995, 
ibid. 
690 Βλ. Αρ. ∆ουλαβέρα, Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις σχέσεις του µε τους µαθητές και µε τους γονείς, 
«Λόγος και Πράξη», τ. 48, 1992, σ. 84,  D. Rich, Sparring partners, «Instructor», v. 105, n. 4, 1995, pp. 20-
21. 
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πλησιάσουν τις οικογένειες των µαθητών τους. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι 

είναι καλό να παίρνουν µόνοι τους την πρωτοβουλία να συνοµιλούν µε τον εκπαι-

δευτικό και όχι µόνο όταν προσκαλούνται. Επιπλέον, πρέπει να τον ενηµερώνουν 

από την αρχή για προβλήµατα που υπάρχουν και επηρεάζουν αρνητικά τη συµπε-

ριφορά του µαθητή691. Έτσι, δείχνουν την εµπιστοσύνη τους και το σεβασµό τους 

στον εκπαιδευτικό.  

 Προκειµένου να αποφύγουν να ενοχλήσουν τον εκπαιδευτικό είναι προτι-

µότερο να τον επισκέπτονται στις ώρες που ο ίδιος έχει ορίσει, ενώ στην περίπτω-

ση που αδυνατούν να παρευρεθούν πρέπει να τον ενηµερώνουν ώστε η απουσία 

να µην εκληφθεί ως αδιαφορία. Επίσης, η βοήθεια που παρέχουν οι γονείς στο 

σπίτι θα πρέπει να είναι διακριτική ώστε να µην προκαλούν και να µη δίνουν την 

εντύπωση πως παρεµβαίνουν στο έργο του.  

 Ο εκπαιδευτικός έχει επίσης ανάγκη από ενθάρρυνση και εποµένως ο έπαι-

νος και η αναγνώριση των προσπαθειών του από τους γονείς ευνοούν πολύ τις 

µεταξύ τους σχέσεις. Έχει µεγάλη σηµασία να σχηµατίζουν οι γονείς προσωπική 

άποψη για τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους και να επηρεάζονται όσο το δυνατό 

λιγότερο από αυτά που λένε οι άλλοι γονείς και οι ίδιοι οι µαθητές. Αλλά ακόµη 

και στην περίπτωση διαφωνιών, ο  διάλογος µε τον ίδιο µπορεί να λύσει το πρό-

βληµα. Εκείνο που χρειάζεται πάντα είναι η καλή πίστη και ο σεβασµός στο πρό-

σωπο του εκπαιδευτικού, αρχές που πρέπει να µεταδίδονται και στο παιδί. 

 Συνοψίζοντας, είναι αυτονόητο πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει 

περιεχόµενο καθώς καλείται να λειτουργήσει σε ένα σχολείο ανοιχτό στην οικογέ-

νεια και κατ� επέκταση στην κοινότητα. Μέρος των καθηκόντων του είναι πλέον 

να «εκπαιδεύει» και τους γονείς παρέχοντας συµβουλές, καθοδήγηση και επίβλε-

ψη των δραστηριοτήτων τους.  Συνεπώς, πρέπει να είναι σε θέση να προχωρήσει 

πέρα από την κυρίαρχη µέχρι τώρα ιδέα της διδασκαλίας, δεδοµένου ότι το πρό-

τυπο του καλού γονέα µεταβάλλεται από κάποιο παθητικό σε έναν ενεργό υπο-

στηρικτή του έργου του εκπαιδευτικού. Αυτές οι νέες ευθύνες που καλείται να 

αναλάβει ο εκπαιδευτικός πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις Παιδαγωγι-

                                                           
691 Βλ. Αρ. ∆ουλαβέρα 1992, ό.π., σ. 85, Σύνταξη, ∆άσκαλοι και Γονείς, Πώς µπορούν να γίνουν οι σχέ-
σεις τους καλύτερες, «Γονείς», Μάρτης 1989, σ. 45-46. 
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κές Σχολές ώστε να τον προετοιµάζουν να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Η 

επιτυχία του έργου του στηρίζεται στην συνυπευθυνότητα. Αυτή η αρχή σηµαίνει 

ότι όλα τα µέρη κλειδιά στον κόσµο του παιδιού (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα) 

έχουν ευθύνη και αρµοδιότητα στη µάθηση και ανάπτυξη του παιδιού και πρέπει 

να αναγνωρίζονται και να αξιοποιούνται. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

 Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, ελληνική και ξένη, έχει 

φωτίσει την ασυνέχεια που υπάρχει µεταξύ του σχολείου και των οικογενειών, 

τουλάχιστον των µη προνοµιούχων, όσον αφορά τα πολιτισµικά πρότυπα, τις αξί-

ες και τους επικοινωνιακούς κώδικες που προβάλλει η κάθε πλευρά. Οι εκπαιδευ-

τικές στρατηγικές που αναπτύσσουν οι γονείς διαφοροποιούνται κοινωνικά και 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό και τη σχολική πρόοδο των παιδιών. 

 Με την παρούσα εργασία επιχειρήσαµε να παρουσιάσουµε τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ των δυο βασικών θεσµών κοινωνικοποίησης του ανθρώ-

που, σε µικροκοινωνιολογικό επίπεδο. Μας ενδιέφερε να εξετάσουµε: α) ποια  

µορφή παίρνει η επικοινωνία και συνεργασία ανάµεσα σε εκείνους που προσωπο-

ποιούν τους δυο θεσµούς, τους εκπαιδευτικούς από τη µια και τους γονείς των 

µαθητών από την άλλη. β) Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 

σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων. Θεωρήσαµε σηµαντικό να εξετάσουµε αν στις 

διαφοροποιηµένες κοινωνικά εκπαιδευτικές στρατηγικές των γονέων θα έπρεπε να 

συµπεριληφθεί και µια άλλη στρατηγική. Αυτή της αντιµετώπισης από τους γονείς 

της επικοινωνίας και συνεργασίας µε τον εκπαιδευτικό των παιδιών.  

 Ακολουθήσαµε ποιοτική διερεύνηση του θέµατος µέσω ηµικατευθυνόµε-

νων συνεντεύξεων σε εκπαιδευτικούς και γονείς µαθητών τους. Ήταν µια χρονο-

βόρα διαδικασία η οποία δεν επέτρεπε να εξεταστεί µεγάλος αριθµός ατόµων. 

Προτιµήθηκε όµως άλλων πιο συνήθων εργαλείων µαζικής µάλιστα συλλογής 

δεδοµένων, γιατί µας ενδιέφερε περισσότερο να κατανοήσουµε τις πολύπλοκες 

πτυχές του φαινοµένου και να παρουσιάσουµε τάσεις που επικρατούν και όχι να 

εξετάσουµε ποσοτικά το θέµα και να γενικεύσουµε για ένα µεγάλο πληθυσµό α-

τόµων.  

 Από την έρευνα προέκυψαν συνοπτικά τα ακόλουθα συµπεράσµατα: Η ε-

πικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων θεωρείται πολύ σηµαντική 

από τα µέλη του δείγµατος. Οι αιτιολογήσεις τους αναφέρονται κυρίως στην ανά-

γκη να υποστηριχθεί η µαθησιακή διαδικασία που αρχίζει στο σχολείο µε δραστη-
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ριότητες που θα αναλάβει ο µαθητής στο σπίτι, όπου και θα βοηθηθεί από τους 

γονείς του. Είναι απαραίτητη η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στο παιδί 

και η καθοδήγηση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς ώστε η µαθησιακή διαδι-

κασία να ενισχύεται και όχι να επιβραδύνεται από λάθος τακτικές των γονέων. 

Επιπλέον, η συχνή επικοινωνία και στενή συνεργασία δηµιουργεί στο παιδί θετικά 

συναισθήµατα για το σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Αυτοί είναι οι λόγοι που προ-

βάλλονται από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για να δικαιολογήσουν την 

ανάγκη της µεταξύ τους επικοινωνίας.  

 Συνήθως η τελευταία πραγµατοποιείται µέσω επισκέψεων των γονέων στο 

σχολείο, οι οποίες σπάνια παίρνουν συστηµατικό χαρακτήρα. Στις τακτικές συνα-

ντήσεις µπορούν να ενταχθούν µόνο  οι οµαδικές συγκεντρώσεις που διοργανώνει 

το σχολείο στην αρχή του σχολικού έτους και στο τέλος κάθε τριµήνου, όταν επι-

δίδονται στους γονείς οι βαθµοί των µαθητών. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία 

τους δεν προσπαθούν να αποτρέψουν τις απροσδόκητες επισκέψεις των γονέων 

στα διαλείµµατα ή στο τέλος της ηµέρας, καθώς θεωρούν ότι πρέπει µε κάθε τρό-

πο να τους διευκολύνουν να έρθουν στο σχολείο και όχι να τους θέτουν φραγµούς 

οποιασδήποτε µορφής. Η κατάσταση αυτή έχει άσχηµες συνέπειες καθώς η συνά-

ντηση γίνεται σχεδόν πάντα κυριολεκτικά στο πόδι,  διαρκεί ελάχιστα και ο εκ-

παιδευτικός δεν είναι προετοιµασµένος να ενηµερώσει τους γονείς. Εποµένως, 

δύσκολα µπορεί κανείς να µιλήσει για ουσιαστική συνεργασία. Σε πολλές περι-

πτώσεις οι εκπαιδευτικοί σηµειώνουν κάποιες παρατηρήσεις και στέλνουν γραπτά 

µηνύµατα στους γονείς, ενώ σπανιότερα επιδιώκεται τηλεφωνική επικοινωνία. 

 Η συχνότητα των επισκέψεων ποικίλει ανάλογα µε τους γονείς. Υπάρχουν 

γονείς που επισκέπτονται πολύ συχνά τον εκπαιδευτικό και άλλοι  που το κάνουν 

σπάνια. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη µορφή αλλά και τη συχνότητα είναι 

πολλοί. α) Σηµαντικότερος φαίνεται να είναι ο παράγοντας του µορφωτικού επι-

πέδου των γονέων. Οι µορφωµένοι γονείς επικοινωνούν συχνότερα, ακολουθούν 

µε µεγαλύτερη επιτυχία τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και επιτυγχάνεται πολύ 

καλή συνεργασία µεταξύ σχολείου και οικογένειας. Η διαπίστωση αυτή µας οδη-

γεί να σκεφτούµε πως ενδεχοµένως οι στρατηγικές των γονέων και στο ειδικό αυ-

τό θέµα της επικοινωνίας τους µε τον εκπαιδευτικό είναι διαφορετικές ανάλογα µε 
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το µορφωτικό τους επίπεδο. β) Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο µαθητής είναι επί-

σης ένας σηµαντικός παράγοντας. Όσο µικρότερο είναι το παιδί τόσο µεγαλύτερο 

το άγχος των γονέων, γεγονός που αυξάνει την επικοινωνία τους µε τον εκπαιδευ-

τικό. γ) Η επίδοση επίσης του µαθητή παίζει καθοριστικό ρόλο. Μάλιστα εδώ πα-

ρατηρείται και ένα δυσάρεστο παράδοξο. Μολονότι θα περίµενε κανείς από τους 

γονείς των αδύνατων µαθητών να επικοινωνούν πολύ συχνότερα µε τον εκπαιδευ-

τικό σε σχέση µε τους γονείς των καλών µαθητών, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Οι 

λόγοι που οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση είναι ποικίλοι και είναι λάθος να α-

ποδίδεται σε αδιαφορία. Οι γονείς συνήθως έχουν και οι ίδιοι χαµηλό µορφωτικό 

επίπεδο και δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν το παιδί, αποθαρρύνονται από τις 

κακές επιδόσεις και πιστεύουν ότι το παιδί τους δεν µπορεί να βελτιωθεί. Βιώνουν 

συναισθήµατα ντροπής και το αποτέλεσµα είναι να αποφεύγουν εντελώς την επι-

κοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς. ∆ηµιουργείται µε τον τρόπο αυτό ένας φαύλος 

κύκλος όπου η κακή επίδοση µειώνει τη συνεργασία των γονέων µε το σχολείο 

και αυτή µε τη σειρά της συνεπάγεται ακόµα χειρότερες επιδόσεις του µαθητή. Σε 

πολλές περιπτώσεις η λύση ενδεχοµένως είναι η ενθάρρυνση των γονέων και  η 

ενηµέρωσή τους για τα θετικά που απορρέουν από τη συνεργασία τους µε τον εκ-

παιδευτικό692. 

 Ένα τελευταίο στοιχείο που εξετάστηκε µε την έρευνα ήταν κατά πόσο εί-

ναι εφικτό στην ελληνική πραγµατικότητα να διευρυνθεί η επικοινωνία και συνερ-

γασία των εκπαιδευτικών µε τους γονείς. Ενώ οι γονείς εµφανίζονται περισσότερο 

θετικοί απέναντι σε καινοτοµίες όπως, η δυνατότητά τους να παρακολουθήσουν 

τη διδασκαλία ή ακόµη και να συµµετέχουν πιο ενεργά σε αυτήν, οι εκπαιδευτικοί 

επισηµαίνουν πολλές δυσκολίες και εκφράζουν πολλές αναστολές για πιθανή ε-

µπλοκή των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία στο σχολείο. Τα επιχειρήµατά 

τους είναι συνήθως λογικά και επισηµαίνουν προβλήµατα που µπορούν να ανα-

κύψουν από την έλλειψη ευαισθητοποίησης και µη σοβαρής αντιµετώπισης της 

εµπλοκής τους από τους γονείς. Εντούτοις, είναι ένα παράδειγµα της αµυντικής 

στάσης στην οποία βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί. Οι φωνές που ακούγονται για 

πολιτική «ανοιχτών θυρών» στα σχολεία, ελάχιστα έχουν µέχρι τώρα εισακουστεί.  
                                                           
692 Για ειδικότερες προτάσεις, βλ. στην παρούσα εργασία το κεφάλαιο «Προτάσεις για µια περισσότερο 
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Μεγάλη ευθύνη έχουν οι σχολές κατάρτισης των εκπαιδευτικών οι οποίες πρέπει 

να αποβλέπουν στη δηµιουργία εκπαιδευτικών µε σωστή εκπαίδευση ώστε να αι-

σθάνονται σιγουριά και  µε πνεύµα ανοιχτό σε νέες προκλήσεις. Γιατί, κατά τη 

γνώµη µας η ανοικτή επικοινωνία και πολύ περισσότερο η διευρυµένη επικοινω-

νία εκπαιδευτικών και γονέων συνιστά µια πρόκληση που θα έχουν να αντιµετω-

πίσουν οι εκπαιδευτικοί της νέας εποχής που ανοίγεται µπροστά µας. 

                                                                                                                                                                            
επιτυχηµένη επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων».  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η παρούσα εργασία αποτελεί ποιοτική διερεύνηση των σχέσεων που  αναπτύσσο-
νται µεταξύ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των γονέων 
των µαθητών τους. Αφετηρία του προβληµατισµού είναι η διαπίστωση ότι το σχο-
λείο και οικογένεια, ως οι πιο σηµαντικοί θεσµοί κοινωνικοποίησης του νέου αν-
θρώπου, µοιράζονται κοινούς σκοπούς. Αναµένει κανείς ότι θα υπάρχει και σε µε-
γάλο βαθµό συµβατότητα ανάµεσά τους, θα αποτελούν «συγκοινωνούντα δοχεία» 
εµπειριών και στόχων. Κατά αντιστοιχία,  υποθέτει κανείς ότι και τα πρόσωπα που 
συγκεκριµενοποιούν αυτούς τους δύο θεσµούς, εκπαιδευτικοί και γονείς, θα βρί-
σκονται σε συνεχή συνεργασία και αµοιβαία ανατροφοδότηση. Η έρευνα, όµως, 
στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης έχει αποδείξει ότι σε πολλά πεδία υπάρχει 
ασυνέχεια µεταξύ των δύο θεσµών, η οποία επεκτείνεται και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς στις οποίες εκδηλώνονται ποικίλες τρι-
βές.  
Η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στη διερεύνηση των παραγόντων που διαµορφώνουν 
το φαινόµενο της επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων, στην 
περιγραφή των µορφών που παίρνει, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατο-
ποιείται και στις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά µε προοπτικές διεύ-
ρυνσης της µεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας. Μερικά από τα βασικά πο-
ρίσµατα της έρευνας ήταν ότι η συχνότητα επικοινωνίας των γονέων µε τον εκπαι-
δευτικό του παιδιού τους εξαρτάται κυρίως α) από το µορφωτικό επίπεδο των γονέ-
ων, διαπίστωση που προσθέτει µια ακόµη πτυχή στο φαινόµενο της εκπαιδευτικής 
ανισότητας. β) από την επίδοση των παιδιών.  
Προέκυψε ότι η έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας αποτελεί µεγάλο πρόβληµα 
ειδικά όταν ο µαθητής αντιµετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, οπότε η υποστήριξη 
του έργου των εκπαιδευτικού από την οικογένεια είναι καταλυτική. Ειδικά όµως σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς συνήθως επικοινωνούν σπανιότερα µε το σχολείο. γ) 
µε τη σχολική τάξη την οποία παρακολουθεί ο µαθητής. Η επικοινωνία και συνερ-
γασία των γονέων µε τον εκπαιδευτικό είναι εντονότερη στις µικρές τάξεις και 
µειώνεται δραµατικά προς το τέλος του δηµοτικού σχολείου. Η επικοινωνία συνή-
θως πραγµατοποιείται στο σχολείο, κατά τα διαλείµµατα ή το πρωί και το µεσηµέρι, 
µε τρόπο, κατά κανόνα, ευκαιριακό. Οι µόνες καθιερωµένες και συστηµατικές επα-
φές εκπαιδευτικών και γονέων είναι οι τριµηνιαίες συγκεντρώσεις για την επίδοση 
των βαθµών των µαθητών. Γενικά, η εµπλοκή των γονέων στα σχολικά δρώµενα 
περιορίζεται στην εντελώς απαραίτητη και η ευθύνη βαρύνει και τις δυο πλευρές. Οι 
γονείς πάντως, φαίνονται να είναι περισσότερο ανοικτοί σε µια προοπτική διεύρυν-
σης της εµπλοκής τους στη µαθησιακή διαδικασία, σε αντίθεση µε πολλούς εκπαι-
δευτικούς που τη θεωρούν ανέφικτη.  
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ABSTRACT 
 
This dissertation is a qualitative research on the relations among the primary 
schools teachers and the parents of their students. It is expected that, since school 
and family are the most important socialisation agents of young people, they share 
common goals, they are compatible;it is morever expected that school and family 
would be in a continuous cooperation and mutual feedback. Research data in the 
field of the Socialisation of Education have shown conflicts between them with 
reference to the intrapersonal teachers - parents relations.  
This research is focused on the exploration of the factors which influence commu-
nication and cooperation between parents antd teachers, the description of the 
forms it takes, on the circumastances under which it takes place and on the parents 
- teachers representations vis a vis the communication and cooperation perspec-
tives between them. Some of the main research results are the following:  
Firstly, the frequence of  communicatrion and the quality of cooperation depends 
mainly upon: a) parents educational level. This adds another dimension to the edu-
cational inequality. b) pupils performance at school. It was shown that the lack of 
communication and cooperation becomes a great problem especially when pupils 
face learning difficulties while family support of teacher work is crucial; yet that 
the parents of these pupils do not usually communicate with school. c) pupils 
grade. Communication and cooperation is more intensive when the student are in 
the lower grades than the upper grades.  
Secondly, communication usually takes place at schools, during lesson breaks, or 
at the begginning and the end of  lessons, in a circumstancial way. The only sys-
tematic contacts between teachers and parents take place at the end of the semes-
ters when parents are asked to see the teachers of their  children.  
Third, generally, parents involvement at school is limited to the absolutely neces-
sary minimum and the responsibility belongs to both parts. Parents, though, seem 
to be opener to a perspective of increasing their involvement in the educational 
process. On the contrary, many teachers consider the latter  as impossible. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 
Βασικές θεµατικές και ερωτήσεις 
 
Α Βιογραφικά στοιχεία 
 
1. Φύλο: 
2. Χρόνια υπηρεσίας: 
3. Περιοχή όπου ολοκλήρωσε την Α/βάθµια εκπαίδευσή του (χωριό - αστικό κέντρο): 
4. Όταν ήσαστε οι ίδιοι µαθητές πώς αντιµετώπιζαν οι γονείς σας τον εκπαιδευτικό; Έρ-
χονταν σε επαφή µαζί του µε δική τους πρωτοβουλία ή περίµεναν να τους καλέσει ε-
κείνος; Ήσαστε µπροστά σε τέτοιες συναντήσεις; Ποια θέµατα κυριαρχούσαν στη συ-
ζήτηση;  

5. Πώς αισθανόσαστε ως παιδιά τότε από το γεγονός ότι οι γονείς συζητούσαν για σας 
µε τον εκπαιδευτικό;  

6. Τι αντίκτυπο είχαν αυτές οι συζητήσεις στις σχέσεις σας µε τους γονείς στη συνέχεια; 
Επιβάλλονταν τιµωρίες, σας βοηθούσαν περισσότερο ή διατηρούσαν την ίδια συµπε-
ριφορά;  

 
Β Αντιλήψεις των δασκάλων για την αναγκαιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
7.  Θεωρείτε χρήσιµη τη συνεργασία των εκπαιδευτικών  µε τους γονείς; Σε τι ή ποιον  
βοηθάει; Τι επιπτώσεις έχει η συνεργασία στις µεταξύ σας σχέσεις; Τι αντίκτυπο έχει 
η συνεργασία αυτή στο µαθητή (επίδοση, κίνητρα κ.τ.λ.); 

8. Ανταποκρίνονται  στις προσκλήσεις; Μπορείτε να υποθέσετε για ποιο λόγο; 
9. Συνειδητοποιούν, κατά την γνώµη σας, την ανάγκη για συνεργασία µαζί σας; 
10.Ποια, κατά τη γνώµη σας είναι τα χαρακτηριστικά του καλού γονέα όσον αφορά το 
θέµα της συνεργασίας µε το του παιδιού του; 

11.Προτιµάτε να βοηθούν το παιδί στο σπίτι και να ελέγχουν την κατ� οίκον εργασία ή 
να το αφήνουν ελεύθερο; 

12.Παλιότερα η επαφή µε το γονέα ήταν λίγο-πολύ δεδοµένη αφού ο εκπαιδευτικός µπο-
ρούσε να συναντήσει το γονέα του µαθητή του στο δρόµο ή και στο καφενείο ακόµη. 
Πιστεύετε ότι σήµερα εξακολουθεί να υφίσταται µια τέτοια κατάσταση; Αν όχι είστε 
διατεθειµένοι να προσπαθήσετε περισσότερο; 

13.Νοµίζετε ότι είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός από µόνος του να βοηθήσει τα παιδιά που 
βραδυπορούν στην τάξη;  

14.Αν ναι µε ποια µέσα; Αν όχι γιατί; Ποιοι άλλοι µπορούν να παρέµβουν; 
15.Πιστεύετε ότι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός ιδιαίτερη ενηµέρωση για τον τρόπο µε τον 
οποίο θα προσεγγίσει το γονέα και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει µαζί του; 

16.Εσείς είχατε κάποια αντίστοιχη πληροφόρηση στη διάρκεια των σπουδών σας ή αργό-
τερα και τι είδους ήταν αυτή; 

17.Πιστεύετε ότι η συνεργασία του σχολείου µε το σπίτι είναι αρκετά σηµαντικό θέµα 
για να ενταχθεί στα προγράµµατα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης των δασκάλων; 

 
Γ Σκιαγράφηση της µορφής που παίρνει η επικοινωνία (Συνθήκες επικοινωνίας: 
ποιος, πού, πότε) 

18.Την πρωτοβουλία για επικοινωνία την παίρνουν συνήθως οι γονείς  ή εσείς; Γιατί; 
19.Πότε και µε ποιον τρόπο επικοινωνούν κατά κανόνα οι γονείς µαζί σας;  
20.Τους δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνούν µαζί σας όποτε αυτοί το επιθυµούν; 
21.Σας ενοχλούν οι  « αιφνιδιασµοί »; Αν ναι, τι θα προτιµούσατε εσείς; 
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22.Τους καλείτε σε οµαδικές συγκεντρώσεις ή σε  µεµονωµένες συναντήσεις; Αν ναι, µε 
τι τρόπο; 

23.Θεωρείτε επαρκή το χρόνο που σας αφήνει το πρόγραµµα του σχολείου (ωράριο δι-
δασκαλίας, διδακτέα ύλη, άλλες υποχρεώσεις) για επικοινωνία µε τους γονείς; 

24.Πόσο χρόνο µπορεί ένας εκπαιδευτικός να αφιερώσει σε δραστηριότητες που σχετί-
ζονται µε τους γονείς; Πόσο συχνά; 

25.Υπάρχει  πρόβλεψη από την εκπαιδευτική νοµοθεσία ή από τη διεύθυνση του σχολεί-
ου για τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά στις ώρες, τη συχνότητα, τη θεµατική των 
συναντήσεων κ.τ.λ.; 

26.Θεωρείτε ότι διευκολύνει ο ορισµός µιας συγκεκριµένης ώρας τη συνεργασία σας µε 
τους γονείς; 

27.Που και πώς υποδέχεστε τους γονείς; (στην αίθουσα όπου οι γονείς κάθεται στην έ-
δρα και οι γονείς απέναντι). 

28.Περιγράψτε µια συνηθισµένη συνάντηση µε το γονέα ενός µαθητή (που βρίσκεστε, 
ποια ώρα συνήθως κ.τ.λ.). 

29.Έχετε ορίσει συγκεκριµένες ώρες για επικοινωνία µε τους γονείς; 
30.Μια συνάντηση µε τους γονείς ενός µαθητή σε τι χρονικά πλαίσια κυµαίνεται; 
 
∆ Σκιαγράφηση της εικόνας που δίνει ο εκπαιδευτικός και οι γονείς στη διάρκεια 
της µεταξύ τους επικοινωνίας  

∗ Πως εµφανίζεται ο εκπαιδευτικός 
31.Έχετε κρατήσει κάποιες σηµειώσεις εκ των προτέρων που αφορούν σε κάθε µαθητή, 
βάση των οποίων συζητάτε µε τους γονείς;  

32.Αν ναι, από που αντλούνται οι παρατηρήσεις; Πότε καταγράφονται (λίγο πριν τη συ-
νάντηση, όποτε υπάρχει κάτι σηµαντικό ανεξάρτητα από το πότε θα επικοινωνήσετε 
µε το γονιό); 

33.Στις προγραµµατισµένες συναντήσεις, οµαδικές ή µεµονωµένες αλλάζετε το ντύσιµό 
σας ή όχι; Γιατί; 

34.Θεωρείτε σκόπιµο να παραβρίσκεται ο µαθητής στις συζητήσεις σας µε τους γονείς 
του; Γιατί; 

∗ Πώς εµφανίζονται οι γονείς 
35.Ποια σηµεία προσπαθούν οι γονείς να τονίσουν και ποια να αποσιωπήσουν; 
36.Αισθάνεστε ότι ορισµένοι γονείς προσπαθούν να σας εντυπωσιάσουν; Ποιοι είναι 
αυτοί και πως αντιδράτε; 

37.Νοµίζετε ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν εξωραϊσµένη εικόνα του παιδιού; Γιατί; 
38.Αν ναι, πώς αντιδράτε; 
 
Ε Περιεχόµενο - θεµατική των συναντήσεων 
39.Ποιο το περιεχόµενο των συναντήσεων; 
40.Συζητάτε µε τους γονείς για τον τρόπο (τις µεθόδους)  που χρησιµοποιείτε ή δεν το 
θεωρείτε απαραίτητο;  

41.Αν ναι, το κάνετε µε όλους τους γονείς; 
42.Θίγετε εύκολα θέµατα που αφορούν στην υγεία του παιδιού ή των άλλων µελών της 
οικογένειας του; Αν ναι, µε ποιο τρόπο το επιτυγχάνετε (για παράδειγµα, προσέχετε 
το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείτε ή το ύφος ή τη σειρά µε την οποία θα θίξετε «ανώδυ-
να» και «επώδυνα» θέµατα); Αν όχι, γιατί; 

43.Πόσο άνετα απαντούν οι γονείς; 
44.Έρχονται από µόνοι τους να σας εµπιστευτούν πολύ προσωπικά τους θέµατα; Αν 
συµβαίνει κάτι τέτοιο πιστεύετε ότι ως εκπαιδευτικός κερδίζετε κάτι; 

45.Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς; 
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46.Τι λένε και µε ποιο τρόπο µιλούν για το παιδί τους οι γονείς; 
 
 
 
ΣΤ Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων για το επίπεδο - όρια συνεργασίας 
47.Εκτός από την παροχή πληροφοριών γύρω από την πρόοδο του παιδιού θεωρείτε 
χρήσιµη τη συνεργασία και σε άλλα επίπεδα; Ποια;  

48.Αν κάποιοι γονείς σας ζητούσαν να µπουν στην αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη 
διδασκαλία θα το επιτρέπατε; Αν ναι, αυτό θα συνέβαινε υπό κάποιες  προϋποθέσεις 
και σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις ή δεν θα είχατε καµιά επιφύλαξη; 

49.Θα αξιοποιούσατε ποτέ εθελοντές - γονείς ως πρόσθετη βοήθεια στη δουλειά σας; Αν 
ναι, σε τι είδους δραστηριότητες; 

50.Στην περίπτωση που διαπιστώνετε ότι ένας από τους µαθητές σας αντιµετωπίζει κά-
ποιο πρόβληµα, µαθησιακό, συµπεριφοράς ή υγείας, θα το συζητούσατε µε τους γο-
νείς του; Με ποιο τρόπο; Ποιο χώρο θα επιλέγατε; 

51.∆ιαπιστώνετε ότι ένας µαθητής έρχεται συστηµατικά στο σχολείο αδιάβαστος. α) Τι 
κάνετε για να ενηµερώσετε τους γονείς του; β)  Τι συµβουλές δίνετε  στους γονείς;  

52.Ποια η γνώµη σας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους γονείς; 
 
Ζ ∆ιαφοροποίηση επικοινωνίας ανάλογα µε: 
∗ Επίδοση µαθητή/ φύλο/τάξη  
53.Στην τάξη πάντα υπάρχουν και οι «καλοί» και οι «αδύνατοι» µαθητές. Ποιων τους 
γονείς επιθυµείτε να βλέπετε περισσότερο και γιατί;  

54.Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; 
55.Παίζει ρόλο η τάξη στην οποία βρίσκεται το παιδί στη συχνότητα επικοινωνίας σας 

µε τους γονείς; Γιατί; 
56.Παίζει ρόλο το φύλο του µαθητή στη συνεργασία των γονιών του µε το σχολείο; 
∗ Μορφωτικό επίπεδο/επάγγελµα γονέων 
57.Νοµίζετε ότι είναι όλοι οι γονείς σε θέση να ανταποκριθούν στις οδηγίες σας; Από τι 
εξαρτάται η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας; 

58.Θυµηθείτε δυο ή τρεις γονείς που τη χρονιά που πέρασε επικοινωνούσαν συχνά µαζί 
σας. Μπορείτε να µου πείτε ποιο ήταν το επάγγελµα τους;  

59.Οι µαθητές αυτών των γονέων είχαν καλές επιδόσεις; 
60.Παίζει ρόλο κατά τη γνώµη σας το µορφωτικό επίπεδο του γονέα στη συχνότητα επι-
κοινωνίας µαζί σας; 

61.Προτιµάτε να επικοινωνείτε µε γονείς ανώτερου µορφωτικού επιπέδου ή το αντίθετο; 
62.Με ποιους γονείς, µορφωµένους ή µη, συνεργάζεστε πιο ευχάριστα; 
63.Οι απόψεις που εκφράζονται από ένα µορφωµένο γονέα έχουν σε σας τον ίδιο αντί-
κτυπο µε αυτές ενός λιγότερο µορφωµένου; 

64.Έχετε δυσκολίες στο να συνεργαστείτε µε γονείς που έχουν χαµηλό επίπεδο µόρφω-
σης;  

65.Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας 
ανάλογα µε την κοινωνική θέση του γονέα; 

∗ Περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο 
66.Παίζει ρόλο κατά τη γνώµη σας η περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο (ύπαιθρος 

- πόλη), στη συχνότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας;  
∗  Φύλο γονέων 
67.Στις σχολικές γιορτές και άλλες εκδηλώσεις, το κοινό που παρακολουθεί είναι:  
α) Κυρίως γυναίκες        β) Κυρίως άνδρες       γ)  ∆εν υπάρχει διαφορά 
68.Όταν λέµε ότι επικοινωνούν οι γονείς µε τον εκπαιδευτικό εννοούµε συνήθως: 
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    α) Και τους δυο.         β) τον πατέρα.        γ) τη µητέρα. 
 
Η♣Ακολουθούν πέντε παράγοντες που φαίνεται πως συµβάλλουν στην αποτελεσµατικό-
τητα της συνεργασίας δασκάλων - γονέων: 
• Μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 
• Φιλοδοξίες των γονέων για τη σταδιοδροµία του παιδιού τους. 
• Προσπάθειες του εκπαιδευτικού προς την κατεύθυνση της συνεργασίας. 
• Επάγγελµα του γονέα. 
• Εκτίµηση των γονέων για τον εκπαιδευτικό και το έργο του. 
Ιεραρχήστε αυτούς τους παράγοντες κατά βαθµό σπουδαιότητας. 
♣Έχετε να προσθέσετε κάποιον άλλο; 
♣Όταν συνοµιλείτε µε τους γονείς ενός µαθητή, η συζήτηση γύρω από ποια θέµατα πε-
ριστρέφεται κυρίως;  
• Μεθόδους διδασκαλίας 
• συµπεριφορά του παιδιού 
• επίδοση του παιδιού 
• συµβουλές πώς να βοηθήσει το παιδί στο σπίτι 
♣Παρακάτω αναφέρονται τρόποι οι οποίοι χρησιµοποιούνται κατά την επαφή του εκπαι-
δευτικού  µε τους γονείς των µαθητών του.  
• µέσω τηλεφώνου 
• µε σύντοµες συζητήσεις πριν την έναρξη και µετά τη λήξη των µαθηµάτων 
• µε συγκεντρώσεις που οργανώνει το σχολείο 
• µε ειδικό ραντεβού στο σχολείο 
• επίσκεψη στο σπίτι του µαθητή 
Ιεραρχήστε τους ανάλογα µε το πόσο συχνά τους χρησιµοποιείτε. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 
 
Βασικές θεµατικές και ερωτήσεις 
 
Α΄ Βιογραφικά στοιχεία. 
 
1. Φύλο: 
2. Επάγγελµα (πατέρα): 
3. Εκπαίδευση πατέρα και µητέρας): 
4. (Στην περίπτωση που δεν έχει ανώτερη µόρφωση) Έχετε µετανιώσει καθόλου που δε 
συνεχίσατε το σχολείο; 

5. Περιοχή όπου ολοκλήρωσε την Α/βάθµια εκπαίδευσή του (ο γονέας ο οποίος δίνει τη 
συνέντευξη). 

6. Όταν ήσαστε οι ίδιοι µαθητές πώς αντιµετώπιζαν οι γονείς σας τον εκπαιδευτικό; Έρ-
χονταν σε επαφή µαζί του µε δική τους πρωτοβουλία ή περίµεναν να τους καλέσει ε-
κείνος; Ήσαστε µπροστά σε τέτοιες συναντήσεις; Ποια θέµατα κυριαρχούσαν στη συ-
ζήτηση;  

7. Πώς αισθανόσαστε ως παιδιά τότε από το γεγονός ότι οι γονείς συζητούσαν για σας 
µε τον εκπαιδευτικό;  

8. Τι αντίκτυπο είχαν στη συνέχεια αυτές οι συζητήσεις στις σχέσεις σας µε τους γονείς; 
Επιβάλλονταν τιµωρίες, σας βοηθούσαν περισσότερο ή διατηρούσαν την ίδια συµπε-
ριφορά; 

9. Όταν ήσαστε µαθητής ποια ήταν η άποψη των γονιών σας για τις ανώτερες σπουδές; 
Σας ωθούσαν προς αυτήν την κατεύθυνση; 

10.Αν η εκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική θα στέλνατε το παιδί σας στο σχολείο; Γιατί; 
11.Θα θέλατε το παιδί σας να συνεχίσει σπουδές πέρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση; 
12.Όπως εξελίσσονται τα πράγµατα στην αγορά εργασίας, το πτυχίο από µια ανώτερη ή 
ανώτατη σχολή σε µεγάλο βαθµό δε θα οδηγεί στην εύρεση επαγγελµατικής απασχό-
λησης. Πόσο σηµαντική θεωρείτε ότι είναι η εισαγωγή του παιδιού σας σε ένα ίδρυµα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης; 

13.Ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι. 
14.Αριθµός παιδιών 
15.Προηγούµενη εµπειρία συνεργασίας (αν υπάρχει µεγαλύτερο παιδί): 
 
Β΄ Αντιλήψεις των γονέων για την αναγκαιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
16.Θεωρείτε χρήσιµη τη συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό του παιδιού σας; Σε τι ή ποιον 
βοηθάει; Τι επιπτώσεις έχει η συνεργασία αυτή στο παιδί (επίδοση, κίνητρα κ.τ.λ.); 

17.Ανταποκρίνεστε  στις προσκλήσεις του εκπαιδευτικού; Να δικαιολογηθεί η απάντη-
ση. 

18.Βοηθάτε το παιδί µε τις εργασίες που του αναθέτει ο εκπαιδευτικός για το σπίτι ή το 
αφήνετε να τα καταφέρει µόνο του; 

19.Νοµίζετε ότι στην περίπτωση που το παιδί σας έχει πρόβληµα (µαθησιακό ή συµπε-
ριφοράς) µπορεί ο εκπαιδευτικός αποκλειστικά να το βοηθήσει ώστε να το ξεπεράσει; 

20.Αν όχι, ποιοι µπορούν να βοηθήσουν; 
 
 



 

 293

Γ΄ Σκιαγράφηση της µορφής που παίρνει η επικοινωνία (Συνθήκες επικοινωνίας: 
ποιος, πού, πότε, πώς) 

1. Την πρωτοβουλία για επικοινωνία την παίρνει συνήθως ο εκπαιδευτικός ή εσείς; Για-
τί; 

2. Πότε και µε ποιον τρόπο επικοινωνεί κατά κανόνα ο εκπαιδευτικός µαζί σας; 
3. Σας ικανοποιεί αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ή όχι; Τι θα  προτιµούσατε εσείς; Νοµί-
ζετε ότι θα ήταν καλύτερα αν επικοινωνούσατε µαζί του όποτε εσείς το επιθυµούσατε; 

4. Επιδιώκετε να τον συναντήσετε και χωρίς να σας καλέσει; Αν ναι, σε ποιες περιπτώ-
σεις; Αν όχι, γιατί; 

5. Σας έχουν ορισθεί συγκεκριµένες ώρες για επικοινωνία µε το εκπαιδευτικό; Σας διευ-
κολύνει ή αντίθετα λειτουργεί παρεµποδιστικά; 

6. Τι περιθώρια χρόνου σας αφήνει για επικοινωνία µε το εκπαιδευτικό η δουλειά σας; 
7. Μια συνάντηση µε το εκπαιδευτικό σε τι χρονικά πλαίσια κυµαίνεται; 
8. Πόσες περίπου φορές επισκεφτήκατε το εκπαιδευτικό τον προηγούµενο µήνα; 
 
∆΄ Σκιαγράφηση της εικόνας που δίνει ο εκπαιδευτικός και ο γονέας στη διάρκεια 
της µεταξύ τους επικοινωνίας 

∗ Πώς εµφανίζονται οι γονείς 
9. Έχετε προετοιµάσει εκ των προτέρων κάποια θέµατα  τα οποία θα συζητήσετε µε τον 
εκπαιδευτικό όταν επικοινωνήσετε; 

10.Αποσιωπάτε εσκεµµένα κάποια θέµατα από τον εκπαιδευτικό και τι είδους; 
11.Θα αναφέρατε στον εκπαιδευτικό προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζετε µε το παιδί 
σας, π.χ. ότι σας ταλαιπωρεί µέχρι να διαβάσει; 

12.Αν ο εκπαιδευτικός σας παραπονεθεί ότι το παιδί σας αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα 
είτε µαθησιακό είτε συµπεριφοράς ή ασκήσει άλλου είδους κριτική µε στόχο πάντα το 
παιδί, ενοχλείστε; Πώς αντιδράτε γενικά στην κριτική; 

13.Πιστεύετε ότι αυτά που µεταφέρουν τα παιδιά στο σπίτι όσον αφορά  τις σχέσεις τους 
µε τα άλλα παιδιά ή το εκπαιδευτικό είναι αντικειµενικά; Αν όχι, προσπαθείτε να τα 
διασταυρώσετε; 

14.Ας πάρουµε την περίπτωση που το παιδί σας µεταφέρει στο σπίτι µια άποψη επιµένο-
ντας ότι την εξέφρασε ο εκπαιδευτικός. Κατά τη γνώµη σας είναι λανθασµένη. Προ-
σπαθείτε να το πείσετε για αυτό; Πώς; 

15.Αν παρ� όλ� αυτά επιµένει λέγοντας, «µα το είπε ο κύριος/ η κυρία»! Πώς αντιδράτε; 
Σας ενοχλεί το γεγονός ότι η γνώµη του εκπαιδευτικού µετράει για το ίδιο περισσότε-
ρο; 

16.Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηµατίσει για το εκπαιδευτικό µπροστά στο 
παιδί; Γιατί; 

∗ Πώς εµφανίζεται ο εκπαιδευτικός 
17.Πιστεύετε ότι παράγοντες όπως η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και η εξωτερική 
εµφάνιση µπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά ή παρεµποδιστικά στη µεταξύ σας 
σχέση; Αν  δηλαδή, έχετε συνεργαστεί µε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικό, έχε-
τε συνειδητοποιήσει να ανταποκρίνεστε µε διαφορετικό τρόπο στις προσκλήσεις τους;  

18.Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται προετοιµασία πριν συνοµιλήσετε; 
19.Αν ναι, από την εµπειρία σας βλέπετε να συµβαίνει κάτι τέτοιο; 
 
Ε΄ Περιεχόµενο - θεµατική των συναντήσεων 
20.Τι ρωτάτε συνήθως τον εκπαιδευτικό; 
21.Σας δίνει ο εκπαιδευτικός κάποιες οδηγίες πώς να βοηθήσετε το παιδί σας στη µαθη-
σιακή διαδικασία; 
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22.Είναι εφικτά αυτά που ζητάει, είναι λογικές οι απαιτήσεις του ή έχει υπερβολικές α-
ξιώσεις από εσάς;  

23.Θεωρείτε χρήσιµο να εκµυστηρευτείτε στο εκπαιδευτικό κάποιο σοβαρό οικογενεια-
κό πρόβληµα ή πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζει το παιδί ή κάποιο άλλο µέλος της 
οικογένειάς σας; 

24.Θα θέλατε να σας ενηµερώνει ο εκπαιδευτικός και για γενικότερα παιδαγωγικά θέµα-
τα όπώς για παράδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνει τη δουλειά του στο 
σχολείο; 

 
ΣΤ΄ Αντιλήψεις των γονέων για το επίπεδο - όρια συνεργασίας 
25.Αν σας δινόταν η ευκαιρία να µπείτε στην αίθουσα διδασκαλίας και να παρακολου-
θήσετε το µάθηµα θα το κάνατε και γιατί; Το έχετε ζητήσει ποτέ; 

26.Νοµίζετε ότι µπορείτε να βοηθήσετε το εκπαιδευτικό σε σχολικές δραστηριότητες και 
ποιες; 

27.Η ανάθεση από το εκπαιδευτικό στο παιδί εργασιών για το σπίτι είναι για σας ένα 
επιπλέον φορτίο ή το θεωρείτε απαραίτητο;  

28.Τα παιδιά συχνά µεταφέρουν στο σπίτι τα συναισθήµατα και την εικόνα που έχουν 
για το δάσκαλό τους, άλλοτε θετική κι άλλοτε όχι. Σε ποιο βαθµό η δική σας γνώµη 
επηρεάζεται από τις αντιλήψεις του παιδιού; 

 
Ζ΄ ∆ιαφοροποίηση επικοινωνίας ανάλογα µε:  
∗ φύλο/µορφωτικό επίπεδο / επάγγελµα γονέων 
29.Στις περιπτώσεις που χρειάζεται η παρουσία των γονέων στο σχολείο,  παραβρίσκε-
στε και οι δυο ή µόνο ο ένας; Ποιος και γιατί; 

30.Ποιος από τους δυο επιβλέπει και βοηθάει το παιδί µε τις εργασίες που του αναθέτει ο 
εκπαιδευτικός στο σπίτι; 

31.Έχετε διαφωνήσει ποτέ µε ενέργειες του εκπαιδευτικού που σχετίζονται είτε µε τη 
διδασκαλία είτε µε την αντιµετώπιση άλλων καταστάσεων (π.χ. τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζει τις αταξίες του παιδιού); 

32.Στην περίπτωση που  διαφωνήσετε µε κάποιες από τις ενέργειές του, πώς αντιδράτε; 
33.Θεωρείτε απαραίτητη την καθοδήγηση από το εκπαιδευτικό για να βοηθήστε το παιδί 
στο σπίτι; Σας παρέχεται; Την απαιτείτε; 

34.Προτιµάτε ο χρόνος που περνάτε µε το παιδί να αφιερώνεται αποκλειστικά σε ακαδη-
µαϊκές δραστηριότητες ή το αντίθετο; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;  

35.Θα θέλατε το παιδί σας να µάθει χορό, ξένες γλώσσες, µουσική κ.ο.κ; 
∗ επίδοση µαθητή / τάξη / φύλο 
36.Στην τάξη πάντα υπάρχουν οι «καλοί» και οι «αδύνατοι» µαθητές. Πιστεύετε ότι η 
επίδοση του παιδιού επηρεάζει τη συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό και µε ποιο τρόπο; 

37.Έχετε παρατηρήσει να διαφοροποιείται η συνεργασία σας µε τον εκπαιδευτικό όσο το 
παιδί πηγαίνει σε µεγαλύτερη τάξη και µε ποιο τρόπο;  

38.Παίζει ρόλο κατά τη γνώµη σας το φύλο του παιδιού στη συνεργασία σας µε τον εκ-
παιδευτικό ή θα αντιµετωπίζατε µε τον ίδιο τρόπο το συγκεκριµένο θέµα ανεξάρτητα 
από το αν είναι αγόρι ή κορίτσι; (στις µεγάλες τάξεις µήπως υπάρχει µεγαλύτερο άγ-
χος των γονιών για τα αγόρια;) 

 
Η΄ ♣Όταν συνοµιλείτε µε τον εκπαιδευτικό, η συζήτηση γύρω από ποια θέµατα περι-
στρέφεται κυρίως;  
• Μεθόδους διδασκαλίας 
• συµπεριφορά του παιδιού 
• επίδοση του παιδιού 
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• συµβουλές πώς να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι 
♣Παρακάτω αναφέρονται τρόποι οι οποίοι χρησιµοποιούνται κατά την επαφή των εκ-
παιδευτικών µε τους γονείς. Ποιον θεωρείτε εσείς περισσότερο αποτελεσµατικό; 
• µέσω τηλεφώνου 
• µε σύντοµες συζητήσεις πριν την έναρξη και µετά τη λήξη των µαθηµάτων 
• µε συγκεντρώσεις που οργανώνει το σχολείο 
• µε ειδικό ραντεβού στο σχολείο 
• επίσκεψη του εκπαιδευτικού στο σπίτι σας 
Είναι ο ίδιος που χρησιµοποιεί και ο εκπαιδευτικός του παιδιού σας; 
Θα προτιµούσατε κάποιον άλλον τρόπο; 
 
 
 



 

 296

     Πίνακας 1: Το δείγµα της έρευνας 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ* 
ΤΑΞΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ*
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
ΠΑΤΕΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ** 

∆1Α Α΄ Γ1Α2 φύλακας κοινωνική λειτουργός (2) 
  Γ2Α3 ξυλουργός οικιακά (3) 

∆2Α Α΄ Γ3Α2 ελ. επαγγελµατίας µερικής απασχόλησ./ 
απόφοιτη Χαροκοπείου  
Σχολής 

(2) 

  Γ4Α2 εµπ. αντιπρόσωπος υπάλληλος γραφείου (2) 
∆3Α Α΄ Γ5Α1 καθηγητής ΤΕΙ λογίστρια (1) 

  Γ6Α1 αρχιτέκτων νηπιαγωγός (1) 
∆4Α Α΄ Γ7Α1 εργολάβος δικηγόρος (1) 

  Γ8Α3 εργάτης οικιακά (3) 
∆5Α Α΄ Γ9Α1 γιατρός συµβολαιογράφος (1) 

  Γ10Α1 διευθυντής πωλήσεων καθηγήτρια (1) 
∆6Α Α�  Γ11Α2 υδραυλικός οικιακά (2) 

  Γ12Α1 διοικητικός υπάλληλος 
ΟΤΕ 

οικιακά/Πανεπιστηµ. 
µόρφωσης 

(1) 

∆7ΣΤ ΣΤ΄ Γ13ΣΤ2 πλοίαρχος οικιακά (2) 
  Γ14ΣΤ2 τεχνικός ∆ΕΗ οικιακά (2) 

∆8ΣΤ ΣΤ΄ Γ15ΣΤ3 εποχιακός  υπάλληλος καθαρίστρια (3) 
  Γ16ΣΤ3 τεχνικός ΟΤΕ οικιακά (3) 

∆9ΣΤ ΣΤ΄ Γ17ΣΤ2 υδραυλικός ιδιωτική υπάλληλος  (2) 
  Γ18ΣΤ2 ταξιτζής οικιακά (2) 

∆10ΣΤ ΣΤ΄ Γ19ΣΤ2 εποχιακός υπάλληλος 
/εργάτης 

εργάτρια (3) 

  Γ20ΣΤ3 αγρότης αγρότισσα (3) 
∆11ΣΤ ΣΤ΄ Γ21ΣΤ2 ηλεκτρολόγος βοηθός λογιστή (2) 
∆12ΣΤ ΣΤ΄ Γ22ΣΤ1 γεωπόνος οικιακά/ τριτοετής Νο-

µικής 
(1) 

  Γ23ΣΤ2 υπάλληλος τραπέζης οικιακά (2) 
      
 ΣΤ΄ Γ24ΣΤ1 πολιτικός µηχανικός τεχνολόγος µηχανικός (1) 

∆5Α Α΄ Γ25Α3 σερβιτόρος οικιακά (3) 
∆7ΣΤ ΣΤ΄ Γ26ΣΤ3 ελ. επαγγελµατίας εποχιακή υπάλληλος (3) 

Σύνολο (Νδ):  
12 εκπαιδευτικοί 

 Σύνολο (Νγ):  
26 γονείς 

   

 
* Κάθε συνέντευξη θα αντιπροσωπεύεται από ένα κωδικό ο οποίος θα περιέχει τρεις πληροφορίες για κάθε εκπαιδευτικό 
και τέσσερις πληροφορίες για κάθε γονέα (-/--/--/-/). Στην πρώτη θέση τα γράµµατα Γ και ∆ θα δηλώνουν αν πρόκειται 
για συνέντευξη που παραχωρεί γονέας ή εκπαιδευτικός αντίστοιχα. Στη δεύτερη θέση ο αριθµός θα δείχνει τον αύξοντα 
αριθµό της συνέντευξης. Στην τρίτη  θέση τα γράµµατα Α ή ΣΤ θα δείχνουν  την τάξη στην οποία διδάσκει, αν  η 
συνέντευξη παραχωρείται από εκπαιδευτικό ή βρίσκεται ο µαθητής, αν πρόκειται για συνέντευξη γονέα. Στην τέταρτη 
θέση (υπάρχει µόνο για τις συνεντεύξεις γονέων) θα γράφεται η κοινωνική οµάδα στην οποία εντάσσεται  µε βάση το 
επάγγελµα και τη µόρφωση των γονέων η οικογένεια.  
** Στην πρώτη κοινωνική οµάδα (1) εντάσσονται οι γονείς που ασκούν επάγγελµα το οποίο προϋποθέτει ανώτερες ή 
ανώτατες σπουδές και η οικονοµική τους κατάσταση κρίνεται πολύ καλή. Στη δεύτερη κατηγορία (2) εντάσσονται οι 
γονείς οι οποίοι έχουν σπουδές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ασκούν επάγγελµα υπαλλήλου ή ελεύθερου επαγγελµατία 
και η οικονοµική τους κατάσταση είναι καλή. Στην τρίτη κατηγορία (3) εντάσσονται οι γονείς οι οποίοι δεν έχουν 
ολοκληρώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ασκούν χειρωνακτικό επάγγελµα (εργάτης, αγρότης, τεχνίτης κ.τ.λ.). 
Στο δείγµα Νγ=26 η αναλογία των τριών κοινωνικών οµάδων είναι: (1)=8, (2)=10, (3)=8 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ιεράρχηση παραγόντων που επιδρούν στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και 

γονέων σύµφωνα µε τους πρώτους 
 

ΘΕΣΗ 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 
f 

 
ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ 
ΓΟΝΕΩΝ  

 
f 

 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

 
f 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΓΟΝΕΩΝ 

 
f 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟ-
ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ-
∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΤΟΥ 
f 

1η 5 1 3 _ 3 
2η 2 4 2 2 2 
3η 4 1 3 2 2 
4η 1 2 1 5 2 
5η _ 4 3 3 2 

   
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τα θέµατα που κυριαρχούν στις προσωπικές συζητήσεις εκπαι-

δευτικών και γονέων όπως τα ιεραρχούν οι εκπαιδευτικοί 
 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

ΜΑΘΗΤΗ 
f 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΗ 

f 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 
f 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
f 

1η 5 3 5 1 
2η 5 3 4 1 
3η 2 5 2 3 
4η 1 2 1 6 

 
 
 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Τα θέµατα που κυριαρχούν στις προσωπικές συζητήσεις εκπαι-

δευτικών και γονέων όπως τα ιεραρχούν οι γονείς 
 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

ΜΑΘΗΤΗ 
f  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΗ 

f 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 
f 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
f 

1η 13 8 _ _ 
2η 7 11 1 1 
3η 0 0 11 1 
4η 1 0 1 5 
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